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S-Type krijgt verfijnde diesel
Waar concurrenten als BMW 5, Mercedes

E en Audi A6 voor een groot deel met

dieselmotoren worden afgeleverd, moest

Jaguar’s S-Type het tot nu toe zonder

zelfontbrander doen. Maar dat gaat ver-

anderen, vanaf juni staat de vernieuwde

S met 2.7 liter V6-diesel in de showroom.

Aan Jaguar de eer om als eerste de
nieuwe PSA-Ford V6-diesel in ge-
bruik te nemen. Dat stemt tot gro-
te vreugde bij de marketingmen-
sen in Coventry. Immers, het die-
selaandeel in de D- en E-segmenten
groeit overal in Europa. Zo sterk
zelfs, dat voor de grote landen,
Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk
en Groot Brittanië samen, een die-
selaandeel van 75% in 2006 wordt
voorspeld. Ook in Nederland doen
we hard mee aan die trend. Neem
alleen al de X-Type Diesel, die nam
in het eerste kwartaal 59% van de
X-type verkopen voor zijn reke-
ning. Kortom de V6 diesel komt
geen dag te vroeg voor Jaguar.
Ook de Jaguar-technici zijn dolge-
lukkig met de nieuwe motor.
Hoofdverantwoordelijke van het
Jaguar-team dat bij de motoront-
wikkeling betrokken was, Neil
Hune, toont een grafiek: “We heb-
ben vanaf stationair toerental in
de tweede versnelling vol geaccele-
reerd tot het maximumtoerental
en ondertussen het geluidsniveau
geregistreerd. Het onderste lijntje
is dat van de S-Type Diesel, het lijn-
tje dat er over het hele toerenbe-
reik 1 tot 5 dBA boven ligt is van
een concurrent. Welke? Dat mag ik
niet zeggen, maar het is een 3.2
liter en hij komt uit Stuttgart.”
Ook het vermogen en koppel
mogen er zijn met 207 pk en 435
Nm bij 1900 t/min.
Hune legt graag uit hoe de motor

aan die goede eigenschappen
komt: “Het begint met het motor-
blok, dat is opgebouwd uit Com-
pact Grafhite Iron (CGI). Dat heeft
75% meer treksterkte dan grijs
gietijzer maar is niet zo lastig te
bewerken als nodulair gietijzer.
Het motorblok is daardoor ultra-
stijf en toch licht in gewicht. Een
complete motor weegt 202 kg en
dat is maar 15 kg meer dan de ben-
zinemotor. Ook de Siemens-piëzo-
injectoren die tot 5 keer per cyclus
injecteren onder een druk van ma-
ximaal 1650 bar en de wat lagere
compressieverhouding dragen bij
aan een verfijnde loop. We werken
met twee kleine turbo’s en we slui-
ten bij laag toerental één inlaat-
poort af om de motor makkelijk op
te laten pakken en veel koppel on-
derin te hebben. Maar ook aan de
inbouw van de motor hebben we
veel aandacht besteed. Allereerst
door van motor en automatische
ZF-zestraps transmissie één heel
stijf geheel te maken, en verder
door geïsoleerde motorsteunen en
carter, een schutbord uit vijf delen
en een geïntegreerde motorafdek-
king.”
Kortom dat klinkt goed. En dat
niet alleen, het rijdt ook goed, om
een typisch Jaguar-woord te gebrui-
ken, heel verfijnd. De V6 diesel is
krachtig genoeg om de bijna 1800
kg zware S in alle stilte tot grote
prestaties aan te zetten.
De prijslijst van de S-Type Diesel

Een blik in het inwendige van de nieuwe AJD V6 van PSA en Ford. De Jaguar
S-Type is de eerste gebruiker. Wie volgt?

Beide cilinderbanken van
het 60° V-blok hebben hun
eigen turbo. Omdat ze per
stuk het uitlaatgas van
maar 1360 cm3 cilinderin-
houd hoeven te verwer-
ken, hebben ze een be-
scheiden omvang, is hun
massatraagheid beperkt
en toeren ze snel op. De
turbo’s doen samen met
één grote interkoeler.

bak voldoet de S-Type Diesel zon-
der roetfilter aan de Euro4-emissie-
normen. En ook alleen met die bak
stoot hij een fractie minder CO2

uit zodat hij in een lagere klasse
valt voor de ‘Company Car tax’, de
Engelse bijtellingsregeling. En om-
dat in deze tijd zelfs Jaguar-rijders
op de kleintjes moeten letten is
dat niet onbelangrijk. ●

begint bij € 55.500,- voor een hand-
geschakelde versie. Door duidelijk
rumoeriger te zijn dan de bijna
€ 3.000,- duurdere automaat
bewijst die hoe goed de Jaguar-
ingenieurs er in geslaagd zijn om
motor en automatische transmis-
sie om te smeden tot één geheel.
Toch heeft de handbak ook zijn
positieve kanten. Alleen met die
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