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AUTO
Jaguar X-Type technisch bekeken

FOTO’S:JAGUAR

Jaguar met permanente vierwielaandrijving

Méér dan Mondeo-kloon
De driehonderd Jaguar technici kregen slechts twee jaar tijd om de nieuwe

X-Type gestalte te geven. Geen eenvoudige opgave, ook al werd dankbaar

van de techniek van de Ford Mondeo gebruik gemaakt. Vooral de toepassing

van permanente vierwielaandrijving gaf de nodige hoofdbrekens.

De X-Type heeft enkele voor Jaguar
ongewone kenmerken:een dwarsge-
plaatste motor,permanente vierwiel-
aandrijving en een MacPherson voor-
wielophanging.Het aanpassen van het
ook bij de Ford Mondeo toegepaste on-
derstel aan de vierwielaandrijving verg-
de veel ontwikkelingswerk.

Bodemplaat en wielophangingen
van de X-Type zijn gebaseerd op
die van de Ford Mondeo, de moto-
ren komen uit de S-Type. De X-
Type gebruikt de V6 motor in twee
uitvoeringen, met 3 en met 2.5 liter
cilinderinhoud. Het gaat om door
Jaguar gewijzigde versies van de
Ford Duratec motoren, zoals reeds
te lezen was in AMT 7/8 van 1999.
Nu komen de motoren weer terug
in hun oorspronkelijke Ford stand,
namelijk dwars voorin. Dat bete-
kent ten opzichte van de S-Type
motoren een verandering aan de
aandrijving van de hulpapparatuur,
de in- en uitlaatspruitstukken en de
motorsteunen. Aangezien er toch

het nodige gebeuren moest, is ook
nog het motormanagement gewij-
zigd. Denso levert de ECU die het
continu variabele inlaatnokkenas-
verstelsysteem en het in vier stan-
den te veranderen inlaatsysteem
met luchtmassa-meter met hitte-
draad regelt. Er is een elektronisch
gaspedaal, een noodzakelijke voor-
waarde om een elektronische stabi-
liteitsregeling (ESP of DSC ge-
noemd) te kunnen toepassen. Het
motormanagement coördineert
meerdere computers, want er is
naast een handgeschakelde vijfbak
ook een elektronisch geregelde
vijftraps automaat leverbaar. Die is
voorzien van een elektronisch ge-

regelde overbruggingskoppeling
van de koppelomvormer om het
brandstofverbruik en dus ook de
emissies te beperken.

Geen brandstofretour
Het is, zoals sinds de invoering van
de Euro3 emissie-eisen en de ver-
plichte EOBD gebruikelijk is, een
auto die ‘vol’ zit met elektronica.
Zo zijn de motoren voorzien van
een sequentieel inspuitsysteem
zonder brandstofretourleiding. Dat
zien we wel meer, want dat voor-
komt het opwarmen van de benzi-
ne in de tank. Daardoor neemt de
hoeveelheid benzinedamp af en dat
is gunstig voor het tankontluch-

tingssysteem met elektronisch ge-
regeld actief-koolfilter. Prettige
bijkomstigheid is dat de koude
starteigenschappen van de brand-
stof goed blijven, want het zijn
juist de lichtste fracties die ver-
dampen. Een temperatuursensor in
de brandstofverdeelleiding zorgt
voor een compensatie van de in-
spuithoeveelheid afhankelijk van
de temperatuur van de benzine op
die plaats. Het zal niemand verba-
zen dat er een directe ontsteking is
met bobines op de bougies die zelf
voorzien zijn van platina elektro-
des. Zo blijft het onderhoud tot een
minimum beperkt: olie verversen
en kleine inspecties in verband met
preventief onderhoud.

Ingegoten bussen
De vol-aluminium motoren maken
gebruik van een door Cosworth
ontwikkeld en gepatenteerd zand-
gietprocedée. Daarbij worden de
dunwandige ijzeren cilinderbussen
ingegoten. De lage druk spuitgiet-
werk cilinderkoppen van een Alu
319 legering zijn voorzien van vier
kleppen per cilinder die door twee
bovenliggende nokkenassen van
nodulair gietijzer en aluminium
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De Multi-Link Torsion Control ach-
terwielophanging werkt met wat
stangen die de wielstanden ook bij
optrekken en (af)remmen nauw-
keurig bepalen.Het hulpframe
verbindt de ophanging en het dif-
ferentieel via vier rubbers met de
bodemplaat.Aan de achterzijde is
de stabilisatorstang te zien.

Jaguar gebruikt voor de voorwiel- op-
hanging een MacPherson variant. De
stabilisatorstang is hoog aan de veer-
poten bevestigd.De wieldraagarmen
zijn met een hydraulisch gedempt verti-
caal geplaatst lager aan de achterkant
aan het hulpframe bevestigd,voor doet
een horizontale bus dienst.

klepstoters met stalen vulplaatjes
worden bediend. Een tandketting
per cilinderrij zorgt voor de distri-
butie, lange glij- en spanschoenen
voorkomen klappergeluiden, mede
omdat er hydraulische kettingspan-
ners worden toegepast.

De 3 liter V6 motor heeft een
boring van 89,0 mm en een slag
van 79,5 mm. Bij 6.800 t/min le-
vert deze krachtbron 172 kW en
bij 3.000 t/min wordt het hoogste
koppel van 284 Nm gehaald. Deze
waarde komt overeen met een ge-
middelde effectieve druk van 11,9
bar. Dat is een lagere waarde dan
de 12,4 bar van de S-Type motor,
maar die heeft daar 4.500 t/min
voor nodig. Ook het specifiek ver-
mogen van 58,0 kW/l is iets lager
dan dat van de langsgeplaatste 3
liter V6 die op 59,0 kW/l komt.
Door de boringmaat tot 81,6 mm te
verkleinen ontstaat er een 2.5 liter
V6 die er qua prestaties best zijn
mag, namelijk 145 kW bij 6.800
t/min en 244 Nm ofwel 12,3 bar bij
3.000 t/min.

Trillingsvrij draaien
Beide motoren hebben een smeed-
stalen krukas en een V hoek van
60°, zodat een balansas overbodig
is. Zo’n V6 draait mooi rond ook
omdat de speciale motorsteunen de

hoogfrequente trillingen opvangen.
Bovendien is de complete aandrij-
ving aan een ‘subframe’ of ‘hulp-
chassis’ bevestigd dat op zijn beurt
met vier rubberbussen aan de bo-
demplaat is bevestigd. Aan de ach-
terkant van het blok zit een nodu-
lair gietijzeren uitlaatspruitstuk
met een hoog silicium en molyb-
deen gehalte. Voor is er een dun-
wandig plaatstalen uitlaatspruit-
stuk toegepast dat voorzien is van
een eigen lambdasensor net als het
gietijzeren spruitstuk. De twee uit-
laatpijpen komen kort na de motor
samen om pas aan het eind weer in
tweeën te splitsen.

Het zal duidelijk zijn dat het niet
zomaar om een dwarsgeplaatste S-
Type krachtbron gaat, dat is ook te
zien aan de plaatsing en aandrij-
ving van de hulpapparatuur. De
bijzondere Gates poly-V-snaar met
zes ribben heeft een automatische
spanner en is voorzien van Kevlar
draden om bij alle temperaturen
voor de nodige flexibiliteit en
sterkte te zorgen. De waterpomp
heeft zelfs een eigen aandrijving.

Ongewone 4WD
Jaguar heeft de gebruikelijke ruim-
te naast het voorste differentieel
(waar meestal een korte hulpas zit
om voor aandrijfassen van gelijke
lengte te zorgen) gebruikt om er
een tussendifferentieel te plaatsen.
Dat is een ruimtebesparende con-
structie vooral omdat er ook nog
plaats is gevonden voor een visco-
koppeling. Aan de rechterkant van
de transmissie komt een holle as

naar buiten die door het kroonwiel
wordt aangedreven. Deze holle as
drijft het tussendifferentieel aan
dat voorzien is van een planeet-,
zonnewiel- en ringwielsysteem.
Door de aandrijfas naar de achter-
wielen te koppelen aan het ring-
wiel en die van de voorwielen aan
het zonnewiel ontstaat er een vaste
koppelverdeling van 61 procent
achter en 39 procent voor.

Omdat de visco-koppeling in-
grijpt zodra er toerentalverschillen
tussen de assen optreden, wordt dit
percentage gevarieerd afhankelijk
van de grip van de voor- of achter-
wielen. Per wiel zorgen ABS sen-
soren ervoor dat het doorslaan
wordt waargenomen en door de
remmen binnen de perken wordt
gehouden. Op deze manier is er
een compacte permanente 4WD
ontstaan die de Jaguar X-Type on-
derscheidt van de meeste klasse-
genoten. De cardanas is voorzien
van twee homo-kinetische koppe-
lingen aan de uiteinden en heeft
een kruiskoppeling met steunlager
in het midden. Het achterste diffe-
rentieel weegt slechts 17,9 kg en is
door middel van drie rubber lager-
bussen aan het subframe bevestigd.

Gebruikelijke wielophanging
Zoals dat bij Jaguar al vele jaren
gebruikelijk is, wordt er rondom
een onafhankelijke wielophanging
gebruikt. De technici hadden voor
de voorwielophanging geen keus,
alleen de Ford MacPherson wiel-
ophanging gaf de nodige ruimte
om de V6 met transmissie kwijt te
raken. Maar er zijn wel de nodige
wijzigingen aangebracht. Zo is er

bij de bovenste bevestiging van de
veerpoten zowel een lager voor de
veer als voor de zuigerstang aange-
bracht. Daardoor is er een geringe
stuurkracht nodig die het stuurge-
drag vooral in de rechtuitstand ver-
fijnt. De ZF Servotronic II heeft
zowel een variabele overbren-
gingsverhouding als een snelheids-
afhankelijke bekrachtiging die in
de rechtuitstand wordt uitgescha-
keld. Dat geeft vooral bij zijwind
of op een iets bolvormige weg een
‘positive centre feel’ ofwel een po-
sitief gevoel in de middenstand.

Achter kozen de Jaguar ontwer-
pers de wielophanging van de Ford
Mondeo Wagon en niet die van de
Sedan. Maar dat betekent niet dat
deze constructie zomaar kon wor-
den toegepast. Het grootste pro-
bleem was de achterwielaandrij-
ving van de X-Type. Dat houdt in
dat er plaats moet zijn voor het dif-
ferentieel en de aandrijfassen.
Daartoe moest de stabilisatorstang
worden verplaatst en moesten er
bevestigingspunten voor het diffe-
rentieelhuis worden aangebracht.
Volgende punt is het krachtenspel.
De achterwielaandrijving zorgt bij
het aandrijven en afremmen op de
motor voor krachten en momenten
die door de constructie moeten
worden opgenomen. De wielstan-
den worden hierdoor beïnvloed en
het heeft flink wat energie en tijd
gekost het weggedrag van de 4WD
X-Type te optimaliseren.

Dit is een vergelijkbare klus als
de achterwielophanging van de
BMW met achterwielaandrijving
aan te passen aan de Rover 75 met
voorwielaandrijving. Het lijkt alle-
maal eenvoudig, maar het valt niet
mee de juiste stijfheden in de rub-
ber lagerbussen van de wieldraag-
armen en reactiestangen te krijgen.
Daarbij horen ook de vier lagers
van het subframe.

Paul Klaver
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