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AUTO
Test Jaguar XF 2.7 V6 diesel Premium Luxury

Succesvol afscheid van Britse traditie

Met de nieuwe XF is het voor het oude Britse merk Ja-

guar erop of eronder. De XF moet beslist slagen, want

het voortbestaan van het merk staat op het spel. Jaguar

is dringend toe aan een frisse, moderne koers. De XF is

het tastbare resultaat van het nieuwe denken bij Jaguar.

We zijn weer hoopvol gestemd over de toekomst!

Gelukkig, de eerste tekenen zijn positief. En dat
is goed voor Jaguar, dat onlangs door huisbaas
Ford is verkocht aan de Indiase staal- en banken-
gigant Tata. Het slaat met de nieuwe XF een ge-
heel nieuwe weg in.
Ford stak miljarden in Jaguar zonder er ooit een
cent aan te hebben verdiend. De grootste ver-
dienste van al die inspanningen van Ford is de
sterk toegenomen kwaliteit van het Britse merk.
Een kwaliteit die kan wedijveren met de Duitse
top. Maar er was meer voor nodig om Jaguar
succesvol te maken. De klant had op vrij pijn-
lijke wijze laten weten dat deze een tikje was
uitgekeken op de meer dan veertig jaar oude XJ-
lijnvoering die, hoe geslaagd ook, bezig was
zichzelf te overleven. Een kostbare fout die je als
autofabrikant niet snel herstelt. Het roer moest
dus om en dat is gebeurd. Het is zelfs krachtig
omgegaan en de eerste vrucht van het nieuwe
denken staat nu voor ons. Een moderne auto
met een zeer geslaagd design. Traditieridders
zullen wel even moeten slikken, want van het
‘oude’ Jaguar-gevoel is niets overgebleven. Zelfs
de herkenbare, traditionele grille is verdwenen.
De sportieve achterkant heeft veel weg van wat
Aston Martin momenteel laat zien en daarmee
is deze XF zeer goed af! Overigens is dat geen
wonder, want de ontwerper van Aston Martin
en de Jaguar XF is één en dezelfde man: Ian 
Callum.
De XF is niet de opvolger van de grotere, geni-
ale, geheel aluminium XJ, maar vervangt de S-
Type die met z’n bewust traditioneel gehouden
koetswerk een select publiek wist te boeien. In
dit segment bevinden zich onder meer de Lexus
GS, BMW 5-serie, Mercedes E-klasse en de Volvo
S80. De Jaguar XF zet wat hoger in en is er pas

vanaf €67.990,- voor de 2.7 V6 diesel. De 3.0 V6
benzinemotor komt op € 69.290,-. De versie met
de fraaie 4.2 liter V8 kost € 90.590,-. Wie onder
de kap nóg meer vermogen wil, bestelt de XF SV8
die dankzij de Supercharged V8 €118.990,- kost.
Een soort Britse AMG, goed voor een motorver-
mogen van 306 kW. De hier geteste 2.7 diesel le-
vert overigens 152 kW en kost in de uitvoering
Premium Luxury € 77.690,-.

Oude bekende
De ruimte onder de lange motorkap is goeddeels
gevuld met een in lengterichting gemonteerde
‘oude bekende’. Het is de 2.7 liter V6 turbodiesel
die gezamenlijk door Ford en PSA is ontwikkeld.
Je vindt ‘m behalve in de S-Type en de XJ, ook in
de Peugeot 607 en de Citroën C6. Deze motor
lijkt voor de 1830 kg zware Brit aan de kleine
kant, maar in de praktijk blijkt het een aange-
name metgezel. Ook al weegt de stalen XF 100
kg méér dan de grotere, nog altijd revolutio-
naire aluminium XJ! De direct ingespoten turbo-
diesel met common rail beschikt over twee
elektronisch aangestuurde, continu variabele
turboladers van Garrett, plus een interkoeler.
Het maximum vermogen bedraagt 152 kW, het
maximum koppel van 435 Nm begint bij 1950
t/min al sterk mee te spelen. De aandrijving naar
de achterwielen via de zestraps ZF-automaat is
een groot genoegen.
Na de koude start, die ook voor buitenstaanders
nauwelijks hoorbaar verloopt, gaat de Jaguar er
zachtbrommend vandoor. Met de turbodiesel op
bedrijfstemperatuur (gaat heel vlot) valt al snel
op hoe krachtig en uiterst gecultiveerd deze zelf-
ontbrander zich van zijn taak kwijt. In de cabine
heerst overwegend rust, van de motor hoor je

amper meer dan een verre brom. Alleen bij fel
accelereren verheft hij zijn stem, maar het kern-
achtige geluid dat je dan kortstondig krijgt op-
gediend is nooit hinderlijk om aan te horen.
Sterker nog, wie niet weet welk type krachtbon
er onder de motorkap ligt, zal daar alleen ach-
ter komen als iemand het ‘m vertelt, zó mooi en
zó stil doet deze machine z’n werk.
De zestrapsautomaat draait feilloos en onmerk-
baar zijn programma af, op elk gewenst mo-
ment heb je de juiste overbrenging klaar en
steeds beschikt de motor over ruim voldoende
koppel om snel en toch beschaafd op het gas te
reageren. Wie wil schakelen heeft de beschik-
king over flippers aan het lederen stuur.

Helemaal bij de tijd
Een Jaguar-interieur dient bepaalde beloften in
te lossen. Jaguar komt ze met de XF allemaal
ruimschoots na, maar wél op een manier die in
een auto anno 2008 past.
De XF Premium Luxury, voorlopig de duurste
uitvoering, maakt z’n modelaanduiding tot de
laatste cent waar. Keyless entry geeft al een
luxueus gevoel, evenals het starten met een
drukknop. De gladde, aluminium i-Drive-draai-
knop voor de bediening van de automaat die na
het starten zachtjes uit de middenconsole om-
hoogglijdt, hebben we nog niet eerder gezien.
De deftig zoevend opendraaiende ventilatiesleu-
ven ook niet trouwens.
Vier volwassenen zitten goed in de XF, maar

Moderne klasse

Aan de achterkant straalt de XF een zeer sportieve
klasse uit en dat klopt want er is veel van Aston
Martin geleend.
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achterin houd je niet heel veel beenruimte over.
Hoofdruimte is er precies genoeg. De leuning
van de achterbank kan in ongelijke delen wor-
den platgelegd waarmee een zee aan extra laad-
ruimte (totaal 920 liter) wordt gecreëerd. De
kofferbak heeft een kleine opening, maar meet
wél 500 liter.
De bestuurder heeft een fijne werkplek. De elek-
trische verstellingen van stoel en stuurkolom
zorgen daar wel voor. Bovendien zitten de stoe-

len erg goed en is de lederen bekleding van de
Premium Luxury zacht en soepel.
Het instrumentarium recht voor de bestuurder
is simpel en traditioneel van opzet. En dus ook
goed afleesbaar. Tussen de ronde instrumenten
zit het digitale message centre dat opvallend
veel informatie voor de bestuurder kan oproe-
pen. In hetzelfde display heb je ook het klokje,
de brandstofmeter, dagteller en de totaalteller.
Het kleine, dikke driespaaks stuur bestaat uit

leder, aluminium en kunststof. Op de spaken zit
de bediening van de audio, telefoon en cruise
control. Op de middenconsole die deels bestaat
uit fraai hout en aluminium, bevinden zich
mooie draaiknoppen en druktoetsen voor de
links-rechtsgescheiden climate control. De navi-
gatie werkt met een touch screen en is net als
het uitgebreide audiosysteem na een korte stu-
die eenvoudig te bedienen. Jaguar Voice-bedie-
ning is een betaalbare optie. Handig zijn 

De nieuwe XF is ontegenzeggelijk
een mooie auto, maar niet iedereen
ziet er aan de buitenkant direct een
Jaguar in.

Jaguar is in de 21e eeuw aangeko-
men. Hout maakt grotendeels plaats

voor fraai aluminium maar de sfeer is
nog steeds bijzonder.

Op de middenconsole duidelijke,
grote bedieningsknoppen en een na-
vigatiesysteem met touch screen.

Starten gaat met een druk op de
knop. De automaat wordt bediend
met de aluminium i-Drive-draaiknop.

Heldere en duidelijke instrumenten
houden het werk van de bestuurder
gemakkelijk.

De achterbank kan in ongelijke delen worden omgeklapt en zorgt dan voor
een nóg grotere kofferbak.
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AUTO
Test Jaguar XF 2.7 V6 diesel Premium Luxury

extra’s als een camera in het kofferdeksel en de
blind spot-monitor in beide buitenspiegels die
middels een oplichtend figuurtje waarschuwt
voor verkeer schuin achter de auto.
Opvallend in de XF is de afwezigheid van asbak-
ken, de gekoelde bekerhouder tussen de voor-

stoelen en de elektronisch bedienbare parkeer-
rem. De XF in Premium Luxury-uitvoering, be-
schikt over een zeer uitgebreide standaard
uitrusting waaronder een prachtige lederen 
bekleding, keyless entry, DVD-navigatie en een 
Jaguar-audiosysteem. Qua actieve en passieve
veiligheid bezit de XF Traction Control, ABS en
ESP, airbags voorin, zij airbags en gordijn air-
bags plus antiwhiplash-stoelen.
Het gehele interieur ademt luxe en sfeer, de af-
werking is haast griezelig perfect. Het speciale
Jaguar-sfeertje van vroeger is goeddeels
verdwenen, maar gebleven is dat onde-
finieerbare gevoel van een bijzondere
ervaring zodra je in een Jaguar plaats
neemt. En dat geldt voor élke Jaguar.

Nogal hard
Onder het motto ‘het oog wil ook wat’ was onze
testauto op 19” wielen gezet. Dat was geen goed
idee, want in combinatie met laagprofielban-
den zorgt dit weliswaar voor een snaarstrak de
bocht om snellende Jaguar maar tevens voor ge-
brek aan comfort. Wij zouden serieus voor de
standaard 17” of 18” gaan en daarmee niet al-
leen geld in de knip houden maar er ook meer
comfort aan overhouden. En rijdend op stan-
daardrubber heb je met deze nieuwe Jaguar ook
echt niets te klagen over wegligging, sportieve
besturing en gevoel in het stuur. Ook al is dit
laatste aan de lichte kant. Het is vooral de heer-
lijke combinatie van rijgemak en een superieur
veilig gevoel, die maakt dat elke bestuurder zich
in de XF helemaal thuis voelt. De modernisering
bij Jaguar heeft succes! �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Jaguar XF 2.7 V6 diesel Luxury: ................................................€ 67.990,-

Jaguar XF 3.0 V6 Luxury: ............................................................€ 69.290,-

Jaguar XF 2.7 V6 diesel Premium Luxury: ................................€ 77.690,-

Jaguar XF 3.0 V6 Premium Luxury: ............................................€ 78.990,-

Jaguar XF 4.2 V8 Premium Luxury: ............................................€ 90.590,-

Jaguar XF 4.2 V8 Supercharged SV8: ......................................€ 118.990,-

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Xenon-verlichting: ..........................standaard op SV8 (overige +€ 1.370,-)

Regensensor: ................................................................................standaard

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Automatische airco: ....................................................................standaard

Cruise control met snelheidsbegrenzer: ..................................standaard

Adaptive Cruise Control: ..................................................optie +€ 2.015,-

Blind Spot Monitor: ..........................................................optie +€ 1.030,-

Bandenspanningswaarschuwing: ......................................optie +€ 795,-

Park Distance Control achter: ....................................................standaard

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: standaard op Premium Luxury/SV8 (Luxury +€ 2.940,-)

Automatische transmissie: ........................................................standaard

Lichtmetalen velgen: ..................................................................standaard

Lederen bekleding:......................................................................standaard

Jaguar Nederland

� (035) 523 29 75

www.jaguar.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................152 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................435 Nm bij 1900 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 6,4 sec. ............0-100 km/h: 9,1 sec. ........80-120 km/h: 5,8 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dB(A) .............. 100 km/h: 64 dB(A) ............120 km/h: 66 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................10,4 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................5,8 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................7,5 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................8,8 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................230 km/h

De benzinemodellen
krijgen elke 16.000
km of jaarlijks een
servicebeurt, de diesel
elke 24.000 km. Voor
de motorsmering
schrijft Jaguar een
5W-30 olie voor met
de specificaties SJ/EC
en ACEA A1 of A3 en
bij voorkeur conform
Jaguar WSS-M2C913-
B. Bij de diesel is deze
laatstgenoemde Ja-
guar-specificatie ver-
plicht.

Klepspelingcontrole
hoeft bij geen van de
motoren, ofschoon
de benzinemotoren
wel voorzien zijn van
vulplaatjes. De benzi-
nemotoren zijn uit-
gerust met een
onderhoudsvrije dis-
tributieketting, de
diesel met een tand-
riem die 168.000 km
standhoudt. Jaguar
monteert longlife-
bougies die bij de 3.0
V6 112.000 km en bij

de 4.2 V8 zelfs
160.000 km meegaan.
Het vervangingsinter-
val van het luchtfilter
verschilt per motor-
type. Voor de 3.0 V6
en de ongeblazen 4.2
V8 geldt een termijn
van 64.000 km, voor
de 4.2 V8 superchar-
ger 96.000 km en de
2.7 V6 diesel is al na
48.000 km aan een
nieuw luchtfilter toe.
Het interieurfilter
moet bij alle model-

len na 48.000 km of
twee jaar vervangen
worden.
Na 240.000 km is het
tijd voor verse trans-
missie-olie en een
nieuwe aandrijfriem
voor de dieselbrand-
stofpomp. De super-
charger moet bij
160.000 de werk-
plaats aandoen om
de aandrijfriem van
de supercharger te
vervangen. �

Het vele
hout is gro-
tendeels

verdwenen en heeft
plaatsgemaakt voor
prachtig aluminium.
Alles is anders, en
toch is er een ondefi-
nieerbaar sfeertje
gebleven dat alleen
een beschaafd Brits
merk als Jaguar weet
op te roepen. Je zit
lekker laag, alles is
mooi gebouwd en
voelt duur aan. De
XF is modern, maar
toch een echte 
Jaguar!

Elke Jaguar
heeft altijd
hetzelfde

minpunt: interieur-
ruimte. Of liever: een
gebrek daaraan.
Voorin zit je prima,
al zit de brede mid-
denconsole in de
weg en heb je wei-
nig ruimte in de
breedte, maar dat is
nu eenmaal Jaguar.
Achterin houdt het
qua beenruimte niet
over en dat hoort
niet in deze prijs-
klasse. Ook vinden
we de XF nogal straf
geveerd.

Sleutelen 
aan de XF

De 2.7 V6 is een bekende turbodiesel die al in de
S-Type en de XJ wordt gebruikt, maar ook door
PSA. Een fijne, stille motor!
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