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Er moet bij Jaguar een omslag komen van traditioneel naar vooruitstrevend. Die om-

slag werd getoond in de C-XF-studie van 2006, waar de uiteindelijke XF maar weinig

van afwijkt. Het gaat dan vooral om styling en moderne elektronica. Mechanisch ge-

zien kan Jaguar zich geen ontwikkelingssprongen veroorloven, maar dat hoeft ook

nog niet.

Sinds de overname door Ford in 1990 werd er 
in technisch opzicht veel vernieuwd bij Jaguar.
Tot die tijd bouwde het merk voort op erg oude
concepten, zoals de XK-zescilinder en de E-Type-
wielophanging, beide in de jaren vijftig ontwik-
keld.
Ford bracht niet alleen zijn eigen V6-motoren
in, maar stond ook de ontwikkeling van een
nieuwe V8 toe. Er kwam eindelijk een nieuwe
wielophanging, en het gamma werd verbreed
met de S-Type en X-Type. Zelfs mocht Jaguar een
heel onderscheidende carrosseriebouw in alu-
minium ontwikkelen.
Alleen het uiterlijk bleef sterk aanhaken bij de
historie. Het XK-sportmodel moest aan de E-
Type van begin jaren zestig herinneren, de XJ

borduurde voort op de nog oudere Mark X, de
nieuwe S-Type diende vooral de nostalgische uit-
straling van de zestiger jaren Mk II te hebben. En
de X-Type op Ford Mondeo-basis ziet eruit als
een XJ in miniatuur.

Inspiratie van de XK
Waar Jaguar heen gaat onder beheer van het In-
diase Tata moet nog blijken, een omslag is voor-
lopig al gemaakt. De oude stijl die nog het meest
in de S-Type zichtbaar was ging overboord, de
opvolger XF neemt eerder het sportmodel XK als
voorbeeld. Dit is het nieuwste model van Jaguar,
tot de XF kwam.
Een echte breuk met het verleden brengt dit
niet mee. Motor en onderstel van een XK wijken

niet heel veel af van wat onder de XJ zit. Alleen
heeft de XK stalen veren in plaats van luchtve-
ring in de XJ . Van die XJ nam de XK de volledig
aluminium bouw over, die voor de XF echter te
duur is. Een carrosserie van moderne staalsoor-
ten dus, met daaronder gelijksoortige motoren
en wielophanging als bij de XK/XJ.
Ook de elektronisch bediende zestrapsautomaat
dateert al uit de XJ, doorgegeven aan de XK.
Dankzij die elektronische bediening kon in de
XF gemakkelijk de klassieke schakelpook ver-
vangen worden door iets vooruitstrevenders.
Een draaiknop voor de hoofdfuncties, en stuur-
bediening voor handmatig schakelen. Daarvoor
hoefde aan de automatische bak zelf helemaal
niets veranderd te worden.

AUTO
Jaguar XF technisch bekeken

In tegenstelling tot de XJ en XK heeft de XF geen dure opbouw
uit aluminium. De carrosserie bevat wel 25 staalsoorten, tot en

met de modernste hogesterkte-varianten. Ook dat helpt nog
niet aan het lage gewicht van aluminium. Een XF is wat 

zwaarder dan zijn iets kleinere voorganger S-Type, 
en weegt bijna 200 kg meer dan een grotere XJ.

Jaguar XF bouwt voort op de XJ- en XK-techniek

Nieuwe stijl op
vertrouwde basis
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AUTO
Jaguar XF technisch bekeken

Nog altijd mooi
Het is niet anders, de intentie van Ford om met
goedkopere modellen zoals S-Type en vooral X-
Type de productie bij Jaguar fors omhoog te ja-
gen is niet uitgekomen. Het Amerikaanse idee
van massaproductie om lage kosten te bereiken
werkte hier niet. Dus bleef Jaguar verlies draai-
en, en kon niet de financiële ruimte vinden om
nog meer nieuwe technieken uit te werken.
Dit doet echter niets af aan het feit dat de tech-
nische basis van de XF mooi in elkaar zit. Een
voorwielophanging aan dubbele driehoeksar-
men, achter een subframe met multilinkwielge-
leiding, het is nog helemaal bij de tijd. Daarin
kunnen elektronisch geregelde CATS-schokdem-
pers toegepast worden, standaard bij de topversie.
Het motorengamma komt overeen met de gro-
tere XJ-sedan. Een 3.0 Duratec V6 van Ford, en de
door Ford en PSA samen ontwikkelde 2.7 V6 die-
sel die al in een hele reeks grotere automodellen
zo enorm stil en mooi loopt. Aangevuld met de
eigen 4.2 V8 van Jaguar, in 1997 voor het eerst
toegepast, ook in Supercharged-versie met me-
chanische compressor. Alleen de verkleinde 3.5
V8 ontbreekt (nog?) bij de XF.
Een nieuwtje bij de huidige XK was de met pyro-
technische elementen omhoogkomende motor-
kap, in het kader van voetgangerbescherming.
Ook de XF is daarmee uitgerust, verwerkt in de
motorkapscharnieren.

Toekomststijl
Zo’n beetje alle verworvenheden van
de modernste elektronica werden in
de XF verwerkt. Echt nieuwe dingen
levert dat nauwelijks op, naast enkele
‘gimmicks’. Zoals de verzonken scha-
kelknop, die pas omhoog komt bij con-
tact-aan, evenals ventilatieroosters die
zich verstoppen als het contact niet aan
staat.
Ook nieuw zijn inductieve aanraakknopjes voor
binnenlicht en dashboardkastje, zonder mecha-
nische delen. Houd voor de zekerheid pech- en
alarmhulptelefoonnummer in een kaartenvak
bij de hand. Mocht er een probleem met de
stroomvoorziening zijn, dan gaat het dashboard-
kastje namelijk niet meer open.
Met blauwe en rode sfeerverlichting om alle be-
dieningsorganen heen geeft dat een gecompu-
teriseerde high tech-uitstraling. Te meer als
spraakcontrole bijbesteld wordt, om telefoon,
audio, navigatie en klimaatregeling te bedienen.

Natuurlijk kan de XF ook
met MP3, Bluetooth en USB
overweg.

Rijhulpen
Je kunt het verder qua elektro-

nica haast zo gek niet verzin-
nen of het is op de XF lever-
baar. Zo is er een DSC-stabili-
satiesysteem dat net als bij

BMW tussen ‘aan’ en ‘uit’ een
sportieve stand biedt, waarin
het DSC een beetje slippen

niet meteen de kop in drukt.
Tevens beschikt het DSC over
een onderstuurcontrole die de
auto zo nodig wat afremt tot
de voorwielen weer volle grip
hebben.
Via het aanraakscherm kan
JaguarDrive Control inge-

steld worden, voor een meer
of minder sportieve reactie van

de auto. Hierbij worden transmissie-
sturing, gaspedaalreactie en DSC-regeling

aangepast. Een op radar gebaseerde dodehoek-
detector, die waarschuwt bij inhalende achter-
liggers, behoort tot de opties. Hoewel er al par-
keersensoren voor en achter zijn kan nog een

achteruitrijcamera toegevoegd worden.
Wat ontbreekt is een rijbaanassistent die de
wegmarkeringen in de gaten houdt, of een ‘pre-
safe’-systeem dat bij een dreigende aanrijding
waarschuwt en desnoods zelf ingrijpt. Er kan
wel adaptieve cruise control met radar geleverd
worden, dat altijd als basis voor ‘pre safe’ dient.
Maar het enige vooruitziende wat dan meegele-
verd wordt is remvoorbereiding, bij plots gas
loslaten worden de remblokken alvast licht aan-
gedrukt. Jaguar rekent er kennelijk op dat zijn
klanten liefhebbers van autorijden zijn, die zelf
wel goed op de weg en het overige verkeer let-
ten. �

Peter Fokker

Vooral binnenin de XF is het even wennen aan het
elektronisch high tech-aanzien. Mooi, maar niet al-
lemaal handig. U ziet twee identiek gevormde pa-
neeltjes met draaiknoppen. Even opletten, links
voor de audio en rechts voor de klimaatregeling.
Heel veel instellingen en informatie moeten ge-
zocht worden in menu’s op het touch screen van
middelgroot formaat, bovenaan.

De mooi geconstrueerde V8, die ooit voor de XJ
ontstond, voldoet ook voor de XF nog prima. Hij is
in de XJ achteraf opgewaardeerd met verstelbare
inlaatnokkenassen, daarna zijn geen ingrijpende
wijzigingen meer toegevoegd.
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De moderne wielophanging aan  sub-
frames bevat, in tegenstelling tot 
de carrosserie, wel veel  aluminium 
delen. Hij komt in hoofdlijnen 
overeen met de wielophangingen 
van de XJ en XK.
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