TWEE AUTO’S, EEN DNA: JAGUAR XE 300 SPORT EN SV PROJECT
8 BEWIJZEN DAT ZE UIT HETZELFDE HOUT GESNEDEN ZIJN

•

De Jaguar XE 300 SPORT en de 322 km/u snelle XE SV Project 8 zetten hun
gedeelde DNA in de verf door met hoge snelheid een dubbel schroefpatroon te
schetsen in het strand van Pendine Sands (Wales).

•

Beide modellen accentueren de uitzonderlijke dynamiek, de lichte aluminium
koetswerkstructuur en het rijgedrag dat ze gemeen hebben, terwijl ze kriskras
over het strand scheuren.

•

Het resultaat is een enorm dubbel schroefpatroon in het zand.

•

Pendine Sands in Wales staat bekend om de talloze snelheidsrecords over land
die er gevestigd zijn.

•

Bekijk de film hier: https://youtu.be/7LLOkRXB4Q8

18 oktober 2018, Pendine Sands, Wales: Jaguar heeft de stamboom van de XE 300
SPORT en XE SV Project 8 gevierd door een uniek kunstwerk te creëren in het zand. De
twee auto’s zigzagden over het strand van Pendine Sands om een enorm dubbel
schroefpatroon te tekenen.
Het gedeelde DNA dat de XE en SV Project 8 gemeen hebben, omvat onder meer de lichte
aluminium koetswerkstructuur, het uitzonderlijke weggedrag en de vierwielaandrijving,

waardoor de twee Jaguars het 1.000 meter lange kunstwerk met een maximale precisie
konden creëren.
Om de ruimte voor de enorme ets te vinden, reisden de twee Jaguars naar Pendine Sands in
Wales, dat net als Jaguar een rijk erfgoed heeft op het gebied van snelheid en topprestaties.
Mike Cross, Chief Engineer Vehicle Integrity bij Jaguar Land Rover, verklaarde: “De
aluminiumintensieve koetswerkconstructie van de XE stelde Jaguar in staat om de unieke
Project 8 te creëren. Beide berlines delen hetzelfde DNA, met een uitmuntend rijgedrag,
ongeëvenaarde prestaties en een onovertroffen dynamiek.
Deze dynamische demonstratie van precisie en accuraatheid volgt op de terugkeer van de
Jaguar XE 300 SPORT naar het lang vergeten Circuit de Charade in Frankrijk. Op dat
originele circuit van 8 kilometer dat 30 jaar geleden voor het laatst gebruikt werd; vestigde
Vincent Radermecker een ronderecord voor productieberlines. .
Sinds zijn lancering in 2017 heeft de XE SV Project 8 een hele reeks van snelheidsrecords
gevestigd, waaronder dat van de snelste ronde voor een vierdeursberline in productieuitvoering op de Nordschleife van de Nürburgring (7 minuten en 21,23 seconden). Vorige
maand vestigde de superberline bovendien een nieuw ronderecord voor productiewagens op
de Amerikaanse WeatherTech Raceway Laguna Seca in Monterey (Californië) met een tijd
van 1 min en 37,54 seconden.
De Jaguar XE 300 SPORT is exclusief verkrijgbaar met de 300 pk sterke 2.0-benzinemotor uit
de Ingenium-familie en alle 300 SPORT-modellen zijn afgewerkt met unieke details in Dark
Satin Grey, waaronder de velgen, de achterspoiler, de radiatorroosterrand en de
spiegelbehuizingen, alsook met een 300 SPORT-logo op het radiatorrooster vooraan en het
kofferdeksel. Voor meer informatie kunt u terecht op www.jaguar.com

EINDE

Aantekeningen voor de redacteurs

Over Jaguar
Jaguar verblijdt de wereld al tachtig jaar met zijn elegante design en adembenemende prestaties. De
huidige Jaguar-familie belichaamt ‘The Art of Performance’, met de opmerkelijke en alom geprezen en
bekroonde berlines XE, XF en XJ, de indrukwekkende sportwagen F-TYPE, de prestatiegerichte crossover F-PACE – de snelst verkopende Jaguar ooit –, de nieuwe compacte prestatie-SUV E-PACE en nu
de volledig elektrische prestatie-SUV I-PACE waarmee Jaguar de leiding neemt in de elektrische
voertuigrevolutie.

Download foto’s en video’s hier : https://www.dropbox.com/sh/42ch6gmyn9j0frm/AAAi2lVHOCjKU3x1pb-Ub2ma?dl=0
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