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AUTO
Jaguar XKR technisch bekeken

Volgens Jaguar zou de in 2005 onthulde XK rich-
tingwijzend zijn voor de toekomstige koers van
het merk. Dan wordt echter vooral gedoeld op
de styling, bij de huidige XK minder teruggrij-
pend op traditionele vormen dan bij de iets
oudere XJ. Waarbij overigens het nu net voorge-
stelde prototype van de middelgrote sedan XF,
die volgend jaar komt, alweer als een soort
‘wedergeboorte’ van Jaguar wordt aangeprezen.
Afgezien van nieuwe vormgeving is bij de huidi-
ge XK-coupé en -cabriolet, net als bij de XJ-se-
dan, de overstap op aluminium carrosseriebouw
het grote verschil met de voorgaande modelge-
neratie. Daarmee kunnen die auto’s groter
maar toch niet zwaarder worden, hoewel ook de
modernste uitrusting doorgaans extra gewicht
toevoegt. Bovendien is aluminium stijver dan
staal, gunstig voor het trillings- en buiggedrag
van de carrosserie.
Jaguar koos een eigen koers in de aluminium-
bouw, door meer in de buurt van het idee van
de zelfdragende (stalen) carrosserie te blijven.

Geen structuur van buizen en profielen, een
‘space frame’, maar voornamelijk geperste pane-
len en waar het anders niet kan een gietstuk.
Zoals voor de torens waarin de voorwielophan-
ging gemonteerd is, omdat je die vorm niet
kunt persen of dieptrekken uit aluminium.

Voornamelijk geklonken
Als bevestigingsmethode om losse carrosseriepa-
nelen samen te voegen gebruikt Jaguar voor het
grootste deel diverse soorten klinkverbindingen.
Op plaatsen waar veel krachten opgenomen
moeten worden is dat gecombineerd met lij-
men. Bij de XK is er maar één lasnaad, in het
dak. De buitenpanelen van de carrosserie zijn
ook gelijmd, om geheel gesloten voegen te krij-
gen.
Volgens Jaguar draagt de bevestigingsmethode,
zonder de bij staal gebruikelijke puntlassen,
eraan bij dat het koetswerk bijna dubbel zo lang
mee kan als een stalen carrosserie. De karakte-
ristieke stijfheid van aluminium zorgt verder

dat in de cabriolet weinig extra versteviging
nodig is, zodat diens carrosserie ook weinig
zwaarder is dan die van de coupé. Maar wat
voor een complete auto onder de streep over-
blijft is een niet echt sensationele gewichtsbe-
sparing van 5 en 8%, voor respectievelijk coupé
en cabriolet, vergeleken met het voorgaande 
stalen model.
Opmerkelijk is dat de subframes voor wielop-
hangingen en aandrijflijn van staal zijn. Waar
nu juist de meeste autofabrikanten aluminium
subframes onder een stalen carrosserie zetten
doet Jaguar het andersom.

Onderstel dubbel aangepast
Het uiterlijk onderscheid mag groot zijn, in
technisch opzicht bestaat (wederom) nauwe ver-
wantschap tussen de XJ-sedan en de XK. De aan-
drijflijn is gelijk, de opzet van het onderstel
eveneens. Zit er in motor en transmissie echt
niet veel verschil tussen XJ en XK, wat het
onderstel betreft vereiste het sportmodel een

Tekeningen /Foto’s: Jaguar

In tegenstelling tot Audi, dat pionierde met zijn
aluminium spaceframe, gebruikt Jaguar geen
frame van buizen, balken en knooppunten. De car-
rosserie ziet er ook in deze ‘doorkijk’ conventio-
neel uit, alleen is het geen geperst staal maar alu-
minium. Dat spaart een kleine 20% in gewicht, en
levert ruim 30% extra stijfheid.

In navolging van de XJ-sedan kreeg drie jaar later ook het coupé/cabriomodel XK

een aluminium carrosserie. Licht en stijf, dus goed voor sportieve prestaties. Dat is

de traditionele kracht van Jaguar, een combinatie van comfort en hoge prestaties.

Als bekroning verscheen vorig jaar de XKR met ‘supercharger’.

Geblazen lichtgewicht
Sportmodel XK vaandeldrager voor Jaguar
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eigen uitwerking. In dezelfde stijl als bij de XJ,
met dubbele draagarmen en concentrische
veer/demperunits rondom, maar in een geheel
aangepaste vormgeving en afstemming.
Zo zijn de onderste wieldraagarmen bij de XJ
tweedelig, met een driehoeksopstelling, terwijl
de XK eendelige onderste draagarmen heeft.
Een belangrijk verschil is ook dat de XJ als
nieuwtje luchtvering kreeg, waar voor de XK
straffer en lichter conventionele schroefveren
zijn gekozen. Bij beide modellen in combinatie
met elektronisch verstelbare schokdemping, het
CATS-systeem (Computer Active Technology
Suspension). Een hele mond vol, die feitelijk
neerkomt op omschakelbare schokdempers met
twee karakteristieken. Voorheen werkte het
CATS-systeem per as, op twee dempers tegelijk,
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nu is het verder ontwikkeld om per wiel apart
de demping te sturen.
Na de aanpassing van deze wielophanging van
XJ naar XK komt er een slag overheen voor de
XKR, die voor de hand liggend in alle opzichten
nog wat steviger en stugger afgestemd is dan
een gewone XK. Tot en met de instelling van de
Servotronic-stuurbekrachtiging.

Met compressor sterker
Net als in de voorganger XK8 gebruikt Jaguar
voor zijn sportmodel alleen de grootste versie
van zijn lichtmetalen AJ-V8 motor. Begonnen als
4.0 in de XK8 van 1996, een jaar later ook als 3.2
in de toen nieuwe XJ, en met de komst van de
huidige XJ vergroot naar 4.2 en 3.5. Het moder-
ne lichtmetalen aggregaat kreeg toen tevens
verstelbare inlaatnokkenassen en een iets ver-
hoogde compressieverhouding.
Dat laatste geldt niet voor de Supercharged-ver-
sie, die blijft bij een compressieverhouding van
9,1:1, tegen 11:1 voor de ongeblazen versie (was
10,5:1). De met een riem aangedreven Eaton-
compressor voert via twee watergekoelde tus-
senkoelers lucht naar de cilinderbanken. Dat
levert nu 306 kW bij 6250 t/min op in de XKR,
door inwendige optimalisaties wat meer dan in
de XJR of de S-Type R. Het verschil is 8 kW, waar-
voor de allernieuwste compressor-V8 ook wat
sneller draait. Het maximum koppel steeg ietsje
van 553 naar 560 Nm, wederom bij wat hoger
toerental.
De zestraps ZF-automaat met elektronische
bediening deelt de XK/XKR met de XJ, zij het
uiteraard met sportiever schakelstrategie. Sinds
de XK verscheen kan ook met knoppen aan het
stuur geschakeld worden, makkelijk gemaakt
daar met de elektronische bediening ook de
schakelpook al geen mechanische verbinding
meer heeft met de bak. Innig samenspel tussen
de sturing van transmissie en motor zorgt voor

zeer korte schakeltijden. De bak gebruikt zijn
koppelingen om tijdens schakelen korte tijd
twee versnellingen tegelijk te gebruiken, met
slip in de koppelingen van de in- en uitschake-
lende versnelling, en reductie van het motor-
koppel dat tijdens schakelen dus geen moment
helemaal onderbroken wordt. ●

Peter Fokker

Ook in de XKR is comfort vereist, vandaar een
automatische transmissie. De ZF-automaat met
elektronische bediening wordt ook in Jaguar-
sedans gebruikt. Deze doorsnee toont mooi de
Ravigneaux dubbele tandwielset (aan cardanaszij-
de), in automaten algemeen gebruikt in plaats van
één der gewone planetaire stelsels, om aan zes
versnellingen te komen.

De mooi geconstrueerde AJ-achtcilinder wordt in
nagenoeg gelijke versie gebruikt voor zowel de
XK als de XJ- en S-Type-sedans. Deze variant met
mechanische compressor tussen de cilinderbanken
werd voor de XKR met wat detailwerk iets sterker
dan in de XJ of S-Type.

Hier toont een gewone XK de opzet van de wielop-
hanging, die bij de XKR gelijk is maar een straffere
afstemming heeft. Het ophangsysteem heeft veel
overeenkomst met de XJ sedan, maar de meeste
onderdelen zijn bij de XK anders gevormd.
Opmerkelijk is dat de wieldraagarmen van alumini-
um zijn, maar de subframes niet, die zijn van staal.

Net wat eerder dan Citroën (C6) of de introductie
van de Honda Legend in Europa pakte de Jaguar
XK een primeur met zijn opklapbare motorkap, ter
bescherming van voetgangers. Een noodzaak, om
de lijn van motorkap en dak laag te kunnen hou-
den, en toch te voldoen aan de nieuwste eisen
voor bescherming van langzaam verkeer.

Voetgangersbescherming
Een animatie van Jaguar’s opklapbare
motorkap (Pedestrian Deployable Bonnet)
ziet u op www.AMT.nl in de rubriek
Video, subrubriek Veiligheid. Daar kunt u
tevens een video van de Active Bonnet in
de Citoën C6 bekijken.
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