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Het kubisme of de trnpezinmvorm en soortgelijke VOO1'bijgaande anti-aërodyna-
mische vUTJngel,iRgl'1r zijn bij Jaguar's Mark X niet nagestreefd. Z\j ~a! daardoor
haar lijn lang kunnen behOudl'tl_

JAGUAR MARK X
onder

"Toen ik onlangs na een bezoek
aan cell relatie, alwaar ik de Ja-
guar E type sportwagen had gede-
monstreerd, naar de auto terugliep,
stonden er een zestal mensen om dit
stroomlijngeval heen, die mij waar-
schuwden dat er "een kerel" languit
onder de wagen lag. Toen ik achter-
om keek zag ik twee voeten onder
de staart van de auto uitsteken en
bleek er een hevig geïnteresseerde
meneer bezig het fijne aan de onder-
zijde met een zaklantaarn te belich-
ten."
Aldus een waar verhaal van de heer
J. Sarlet. verkoopmanager van de Fa.

de autotechnische loupe

Lagerwij in Den Haag, importrice van
de Jaguar automobielen voor Neder-
land.
Die walvisachtige E sportwagen met
zijn 240 km/uur topsnelheid is welis-
waar de droom van enkelen, maal'
een wagen van dit type zal nu een-
maal niet als verse broodjes over de
toonbank verkocht worden. Maar toen
men nu eenmaal bij Jaguar de 3,8
Liter motor - na veel werk - "onge-
veer" O.K. had, toen was zijn komst in
een nieuw type personenauto wel te
verwachten. Even voor de Londense
Earls Court tentoonstelling van ver-
leden jaar werd Jaguar's Mark X (ten)

van

W. FICK

aan de wereld gepresenteerd en het
succes bleef niet achterwege. want
voor deze dure auto leverbaar met
automatische transmissie bleek reeds
onmiddellijk animo te bestaan.

De Mark X.

Jaguar had met dit tlende .,Jag"
type een volledig andere auto ge-
bracht als met de vorige typen, want
het behoeft geen betoog dat ook hier
afgestapt werd van de gescheiden chas-
sis-body constructie en dat een zelf-
dragende carrosserie werd genomen.
Door deze constructie kwamen de

De Jaguar X is veel lager dan haar befaamde voorgangers. Hef is fleen gespeel
met enkele centimete,'s geworden, maur een volledig andere bouw was fer bereikinQ
'-'an dit resldlaat noodzakelijk.
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maittenden zeer laag te zitten en
daar de achteras overboord gewipt
werd kon de koker van de trans-
missie-as ook als dragend deel wor-
den uitgevoerd Het geheel maakt een
zeer solide indruk, welke indruk be-
vestigd werd - in positieve zin -
door het eigengewicht van de ,,x"
dat 1850 kg bedraagt.

De achte1'wielophanging.
Het meest opmerkelijke bij de "Mark
X" zijn de onafhankelijk geveerde
achterwielen. Bij deze zware auto's
zijn onafhankelijk geveerde achter-
wielen vrijwel onbekend, althans in
Engeland. Want in Duitsland is Daim-
ler Benz A.G. stug doorgegaan met
haar Schwing-achsen tot en met de
300 "Diplomaten wagen". Men neemt
in het algemeen aan, dat bij auto's
die ongeveer 1 ton achterasbelasting
hebben, de gewone starre as zonder
bezwaar toegepast kan worden en
ook bij merken, waar niet op een paar
dubbeltjes gekeken behoeft te wor-
den, blijkt men niets te voelen voor
onafhankelij ke achterwielvering.
Bij Jaguar had men, bij het "E" type,
onafhankelijk geveerde wielen om ge-
heel andere redenen toegepast Bij
sportwagens, met hun zo laag moge-
lijk gehouden gewicht, wordt de starre
achteras veel te zwaar en zullen uit-
sluitend nog onafhankelijk geveerde
wielen het wegdek zo goed mogelijk
kunnen volgen. Alleen op deze ma-
nier kunnen aanzet- en remkoppels
behoorlijk aangebracht worden op het
wegdek.
Indien men de afbeelding beziet, dan
blijkt men met een zeer vreemde ach-
terwielophanging te doen te hebben.
De onderste arm draagt aan haar uit-
einde een aluminium gietstuk, waal ..in
de wielnaaf draait. De noodzakelijke
tweede wielarm wordt gevormd door
de aandrijfas. Het is voor de eerste
keer dat wij deze, o.I. gedurfde con-
structie tegenkomen bij een perso-
nenauto. De constructie impliceert toe-
passing van zwaar uitgevoerde aan-
drijfassen, mitsgaders haar univer-
seelkoppelingen, maar ook een zeel'
zwaar uitgevoerde, met dubbele co-
nische rollen lagers uitgevoerde lage-
ring.

We mogen aannemen, dat door Ja-
guar Cars Ltd deze constructie, die
enkele jaren geleden op de zeer lichte
Lotus race-auto voor het eerst werd
toegepast, volledig is beproefd voor-
dat zij op het snelle E type, en daarna
op de veel zwaardere "Xf', werd ge-
bruikt. Men dient er rekening mede
te houden, dat niet alleen door de
enorme motor, maar vooral dool' de
"binnenboord" gemonteerde remmen,
enorme koppels worden uitgeoefend
op de transmissie-assen, welke om
deze redenen reeds zeer zwaar moe-
ten worden uitgevoerd. Maar om op
die kruiskoppelingen nog een axiale
drukkracht. die daarbij nog onder
kleine hoeken wordt uitgeoefend, toe
te laten, ziedaar iets, waar een con-

De knappe zelfdl'ugendc const1'Uctie. De tran.tmi.ssle-askoker kan nu meedoen als
dragend deel, daar deze oe nu gejtxeerd l.s.

Schema van de achterwielophanging. Dat zowel de transmissie-as ala de onderste
draagarm zeer %'Ivan,.uitgevoerd moeten zijn, behoeft geen betoog. Door net verschil
in lengte van de beide assen krijgt het wiel een cambeTWijziging.

structeur niet gauw toe zal komen.
De wielbelasting bij het "E" type,
max. ± 350 kg bedragende. komt bij
de X op ± 600 kg. Bij bochten zal
het zwaarst belaste buitenwiel geluk-
kig de transmissie-as ontlasten, maar
er is niet veel rekenwerk voor nodig
om tot de conclusie te komen, dat op
de kruiskoppelingen in axiale rich-
ting belastingen komen die niet ver
van de wielbelasting afliggen. Of co-
nische rollenlagers permanent deze
belastingen zullen kunnen weerstaan.
hangt weer voornamelijk af van haar
afmetingen. De normale levensduur
van de achterwiellagers mag - volgens
de kogellagerfabrikanten - gesteld
worden op 1500-2500 uur, d.w,z. be-
drijfsuren. Een feit is dat deze con-
structie in Le Mans reeds enkele keren

het 24 uur lang heeft moeten uithou-
den, maar ook dat waren E types. Het
zal u niet gemakkelijk vallen in de
autotechniek meer voorbeelden te vin-
den van transmissie-assen met axiale
belasting.

Als een voldongen feit valt te me-
moreren, dat het onaIgeveerde gewicht
bij deze constructie zeer gering is,
hetgeen tijdens een korte proefrit op
de achterbank van deze auto ook is
te voelen en resulteert in een zeer
groot comfort. Het zou interessant
zijn te weten. hoeveel pk's er verlo-
ren gaan in deze axiaal belaste aan-
drijfassen; we vermoeden ook dat de
naaf wel enige temperatuurvarhoging
zal ondergaan. Het opgegeven benzi-
neverbruik, dat 1 liter op de 5,7 en
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6,5 km zou bedragen, wees reeds in
deze richting.

De Temmen.
De schijfremmen op voor- en achter-
wielen worden door 2 volledig ge-
scheiden circuits bediend. Er zijn 2
hoofdremcilinders. Uit de beschrijving
blijkt dat het systeem werkt à la Be-
rem (v, d. Brink). Een Dunlop balg-
servo werkt direct op het pedaal. De
handrem werkt via stangen op de
achterste rempadden, volledig zelf bij-
stellend gedurende de levensduur van
de rempadden.

De vering.
Voor- en achter zijn schroefveren toe-
gepast, achter 2 per wiel. In <le
schroefveren zijn de telescoop schok-
brekers geplaatst, waarvan er dus 6
aanwezig zijn.
Een torsiestaafstabillsator is voor aan-
gebracht.

De benzinetanks.
Had de bekende 3,8 liter Jaguar
een 55 liter tank, welke te klein
was voor deze snelle auto. de
Mark X heeft 2 tanks van ieder 45
liter, weggewerkt in de beide ach-
terspatsehennen. In iedere tank be-
vindt zieh een daarin ondergedompel-
de elektrische benzinepomp, welke via
een schakelaar op het dashboard in
werking gesteld kan worden. De ben-
zinemeter geeft de stand aan in de
tank die gebruikt wordt. Een ext ra
controle-waarschuw! ngsl amp] c bevindt
zich op het dashboard. Er zijn ook 2
vulopeningen, voor iedere tank één.

BOl"m: De rlVeTa/ ter weTe!d <lang/!-
gaapte, gedurfde achterasconstl"Uctie. Dir
gehee! wordt weeT in TubbeT V blrlkken
aan de zelfdragende koets opgehangen.
Vier schokbrekers, omgeven door schroef-
lieren, verzorgen en dempen de ueren,

Midden: De voorwielophanging is meer
normaal. De zware torsiestaajstabilisator
is rechts zichtbaar. Jaguar claimt dat zij
de eerste was, die de 17oorw;e!ophanging
uitvoerde met koge !1J\'wricliten.

Onder: Twe(> nokkenassen in de ko·p
makl'n de op- en "eergaande massa. val!
het k!eppen",ech(.lni~'lne zo gering mo-
gelijk, 3 SU c(.lrbUrarellrs, type MDS,
verzorgen h,>, mengse! dat verder bijna
recllttoe, reclltaan de cilinders in- en
a!s uitlaat weer lIlt kan wandelen,
Een "verkeersverbetenng" ,1.L,aaraannood-
gedwongen de laatste jaren vee! aan-
dacht wordt besteed.



De motor.

De "Jag" motor is een zeer bekende
geworden met zijn nokkenassen in de
kop. De 3,8 liter XK Jaguar ,,5" type
motor is reeds 3 jaar in produktie,
maar bij de X zijn drie S.U. carbu-
rateurs toegepast inplaats van twee
stuks. Het aantal pk's steeg van 220
bij 5500 t.m, tot 265 bij hetzelfde
vlotte toerental en bij een compres-
sieverhouding van 9: 1. Naar we ho-
pen, is onze vaderlandse super vol-
doende klopvast voor deze compressie;
mocht U deze wagen in gebieden moe-
ten berijden, waar minder klopvaste
super te koop is, dan is een compres-
sieverhouding van 8 : 1 leverbaar. De
krukas heeft een hoofdlagerdiameter
van 70 mm.

De transmissie_

Zowel een handgeschakelde als een
automatische bak zijn leverbaar, ter-
wijl bjj de handgeschakelde bak ook
nog een Laycock de Normanville over-
drive gebracht kan worden.

De automatische bak is van Borg
Warner, Engelands grootste produ-
cent op dit gebied. Deze bak geeft
desgewenst vergaande bevoegdheden
aan de bestuurder, daar deze een be-
paalde versnelling kan vasthouden
en het automatisch opschakelen dus
kan tegengaan.

Enkele fabrieksopgaven.

Een maximum snelheid van ruim 190
km/uur wordt voor deze bijna 1980
kg wegende automobiel opgegeven en
een optrekken van stilstand tot 160
km/uur in 29,2 seconden.

Met deze op onze wegen nog weinig
vertoonde auto, brengt Jaguar Cars
Ltd. een hoogst modern, snel voer-
tuig, met enkele gedurfde constructies

'ten aanzien van de wielophanging
achter. Een wagen die veel comfort
biedt, ook aan de achterzittenden. En
die worden in het algemeen nogal eens
achtergesteld in dit opzicht.

W. FICK.

Recht als een kaaTs tot zelfs 5000 toeren
per minuut lOOpt de pk-!ijn vam deze
3,8 Liter motor. Een zeldzCUlm veTSchijn-
set l Dat 5500 toeTen VOOT een motor
met een slag van 106 mm (19,4 mls~c
gemiddelde zuigeTSncl lIeid) exlTecm Ü

zal men wel kunnen beamen. Op dit
toerental wOTdt weinig door gewone
stervelingen geTeden, tenzij men weTkl.'-
tijk ,,sterveling" in de waTt' zin van dit
wOOTd wil worden.

Enklele gegevens betreffende de Jaguar Mark X.

; 6 cil, kleppen onder
70"

boring x slag : 87 x 106 mm.
inhoud : 3781 cc.
Pk (BHP) : 265/5500 t/min.
koppel mkg : 35,5/4000 t/mrn,
Compressieverhouding : 9: 1
4 versnellingsbak tot.

overbrenging

Motor bandenmaat
wielbasis
lengte
breedte
hoogte
gewicht
spoorbreedte

750 x 14
=: 3.05 m.
=: 5.06 m.

1.93 m.
= 1,385 m.

1870 kg.
1.47 in voor
en achter

met overdrive

!l,95: I
6,58: 1
4,54: 1
3,54: 1

12,73: 1
7,01: 1
3,114:1
3.77: 1
2,93.1 overdrive.

10,95-5.08=normaal
17,6 -8,16;= Low
3,54 ::: top (grens)

in Iste
in 2e
in 31.' in overdrive bij lOOD t.m,
in 4e prise mater = 41,5 km.

in 41.' versn, normale bak) =
34,5 km.

Snelheid.

automatische bak
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