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MOTOREN 
Ford/PSA V6 diesel

Jaguar krijgt V6 als primeur

Dieselcollectie Ford
en PSA compleet

zijn bij Peugeot maar daar ook geproduceerd
worden. De presentatie van de V6 lijkt aan de
premature kant, pas medio volgend jaar zullen
we de eerste toepassing zien. Bij Jaguar, zoals
gezegd, in de S-Type, waarop Peugeot enkele
maanden later zal volgen. Het ligt voor de
hand welke types in aanmerking komen:
Peugeot 607 en 807, Citroën C8 en de topper C6
die nog moet komen.
Het leidt tot enige consternatie als een spreker
per ongeluk ‘X-Type’ zegt in plaats van ’S-Type’,

Daarna wordt ontkend dat de kleinste
Jaguar ook de V6 krijgt. Daarin komt

een tweeliter viercilinder diesel,
logisch gezien de afstamming

van de Ford Mondeo. Maar
helemaal uitsluiten dat
deze grote diesel erin past
doet men ook niet. Er
blijft veel meer vaagheid
dan bij de eerdere motor-
series (1.4 en 1.6/2.0).
Exacte prestatiegegevens
krijgen we niet, er

komen diverse varianten
die maximaal 152 kW/207

pk en 440 Nm halen. Dat
laatste getal zal zijn inclu-

sief ‘overboost’-functie die
we van Ford kennen, een bij accele-

ratie tijdelijk verhoogde turbodruk.
“Er zijn geen plannen voor een grotere cilin-

derinhoud of een V8 afleiding”,  roepen alle
sprekers in koor. Ze zouden het moeten weten,
PSA’s hoogste man Jean-Martin Folz en Ford-
directeur Sir Nick Scheele. Want een 2.7 V6
lijkt met het oog op de concurrentie aan de
kleine kant. Vandaar dat ook nog duister blijft
of de Jaguar XJ ooit deze diesel krijgt.
Ontwikkelingschef Phil Lake legt uit dat deze
inhoud is gekozen als beste compromis tussen
compactheid en hoog prestatiepeil. Het aggre-
gaat moet een veelheid van modellen bedie-
nen, in zowel dwarse als overlangse opstelling.

Het mag als symbolisch

gelden dat de laatste loot

aan de stam van nieuwe

dieselmotoren die Ford en

PSA samen ontwikkelen

werd gepresenteerd bij

Jaguar. Dat merk krijgt vol-

gend jaar de primeur van

deze 2.7 V6. Maar sym-

bolisch is vooral dat

zelfs een topmerk

met sportieve inslag

zoals Jaguar niet meer

zonder een diesel kan.

gebied van beide concerns zijn gebundeld werd
het ontwikkelingswerk geconcentreerd. De eer-
ste twee projecten zijn uitgevoerd bij Peugeot,
de nu onthulde V6 ontstond bij Ford.

Variabele eisen
Ford verzorgt ook de bouw van de V6, zoals de
eerdere motorreeksen niet alleen ontwikkeld

Een opengewerkte tekening toont
hoe de twee nokkenassen per cilinderbank met
kettingen zijn gekoppeld. De uitlaatnokkenas
heeft riemaandrijving vanaf de krukas, en achter-
aan één bank weer een riemaandrijving naar de
inspuitpomp. Let ook op de inlaatbuizen, die zijn
grotendeels meegegoten in de cilinderkoppen.

Al geruime tijd zag Jaguar dat niet te ontko-
men is aan een diesel, zelfs in de topklasse.
Toen Jaguar inzette op grotere productiegetal-
len met de S- en X-Type werd de roep om een
diesel alleen maar luider. Een oplossing diende
zich in 1999 aan, toen moederconcern Ford
een monsterverbond sloot met de PSA-groep
om een dieselreeks te ontwikkelen die het vol-
ledige modelgamma moest kunnen bedienen.
Na kleine en middelgrote motoren verschijnt
nu de bekroning van deze samenwerking, een
2.7 V6. Daarmee is de dieselreeks voor perso-
nenauto’s afgerond en komt uit de samenwer-
king alleen nog een aggregaat voor lichte
bestelwagens. Hoewel de ervaringen op diesel-
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trie blazen in één tussenkoeler, waarna er weer
een splitsing is naar twee inlaatkasten.
Elektronica regelt de variabele turbogeometrie,
voor snel aanspreken bij lage motorlast en om
te bewaken of beide turbo’s een gelijke
opbrengst hebben. Er is geen duur, dubbelwan-
dig uitlaatspruitstuk om de turbo’s met maxi-
maal rendement te laten werken, er zit een
simpel hitteschild om de spruitstukken.
Het motorblok is van bijzonder hard ‘gecompac-
teerd grafietijzer’, lichter en sterker dan
gewoon gietijzer. Het complete aggregaat weegt
203 kg. “Een aluminium blok zou 44 mm lan-
ger worden”, licht ontwerpchef Lake toe. Het
harde gietijzer vergde wel ontwikkeling van
speciale machines om het te kunnen bewerken.
Heel veel werk zit volgens Phil Lake in de
elektronica. Er is een dubbele regeling, een op
basis van motorkoppel en een op basis van ver-
brandingskwaliteit. De motor is ‘klaar voor
Euro4-eisen’, onduidelijk blijft hoe het zit met
roetfiltering. Ook daarop is de diesel voorbe-
reid. Het systeem van Peugeot? “Dat is niet
zeker, er komen verschillende versies.” Ook
deze diesel volgt de actuele strategie van een
milde compressie (17,3:1) om de NOx-productie
beperkt te houden. Samen met een slim motor-
management is dat misschien net voldoende
om, in een niet al te zware auto, zonder roetfil-
ter te slagen voor het Euro4-examen. ●

Onder een geheel anoniem deksel, dat per merk
wel een eigen stilering en isolatie zal krijgen,
debuteert de V6 diesel. De getoonde exemplaren
komen uit de ontwikkelingsafdeling. De productie
die 150.000 stuks per jaar moet gaan belopen is
nog niet gestart.

Het tweede-generatie common rail systeem met
moderne piëzo injectoren maakt veelvoudige
inspuiting mogelijk. Er wordt gesproken over twee
voorinspuitingen, een hoofdinspuiting en twee
nainspuitingen. Maar of en wanneer die allemaal
gebruikt worden blijft vaag, want elk merk dat
deze motor gaat gebruiken krijgt enige ruimte
voor eigen fijnafstemming.

Peter Fokker

Het oliefilter staat tussen de cilinderbanken in, dat
past nog net naast de opvallend platte plastic
inlaatcollectors die nauwelijks boven de cilinder-
koppen uitsteken. Gezien de vrij nauwe blokhoek
is er weinig ruimte tussen de cilinderbanken, van-
daar dat de common rails voor de inspuiting aan
de buitenkant van de koppen liggen.

Voor de productie wordt de oude Ford-fabriek
in het Britse Dagenham deels verbouwd tot
gespecialiseerd dieselcentrum. Inclusief
een afdeling voor motorontwikkeling,
waarbij samengewerkt wordt met
plaatselijke scholen en universitei-
ten om nieuwe dieselspecia-
listen op te leiden. De fabriek
gaat in augustus draaien.

Geen verrassingen
De techniek van de V6 zou je
haast conventioneel noemen, er
is niet gegrepen naar dure of nieu-
we constructies. Compactheid was
een eerste vereiste. Vandaar een
blokhoek van 60°, op zich ideaal
voor een V6, al is er dan niet veel
ruimte om tussen de cilinderbanken
hulpaggregaten weg te stoppen en is er ook
niet makkelijk een V8 van te maken (waar 90°
blokhoek beter uitkomt). Opvallend zijn ook de
platte inlaatkasten tussen de cilinderbanken,
met niet erg vloeiend lopende inlaatbuizen.
Vlak voor de cilinders splitsen de inlaten, per
cilinder is er één afsluitbaar kanaal. Dit om bij
lage belasting voldoende gassnelheid en werve-
ling op te roepen. De vorm van de kanalen is
daarnaast zo dat het ene kanaal een schroefvor-
mige wervel oproept, en het andere een tangen-
tiële wervel. Twee turbo’s met variabele geome-
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