
 

 

JAGUAR CLASSIC HERINTRODUCEERT  
3.8-LITER XK-MOTORBLOK 

 

 

Gloednieuwe 3.8-liter XK-motorblok is enkel verkrijgbaar bij Jaguar Classic Parts 

• Geproduceerd volgens de authentieke specificaties, getest en goedgekeurd door ingenieurs van 

Jaguar Classic 

• Directe vervanging voor 3.8-liter XK-motoren in Jaguar-modellen van 1958 tot 1968 

• Volledig nieuw en exclusief beschikbaar bij Jaguar Classic Parts voor de prijs van £ 14.340 

inclusief btw 

• Neem contact op met jclassic@jaguarlandrover.com of bestel online op 

www.parts.jaguarlandroverclassic.com 

26 juni 2020, Antwerpen – Jaguar Classic introduceert opnieuw het 3.8-liter XK-motorblok, 

zoals het op veel fel begeerde Jaguar-berlines en -sportwagens uit de jaren 1950 en 1960 

werd gemonteerd, waaronder de legendarische E-type. Nadat ze al meer dan 50 jaar niet 

meer verkrijgbaar waren, zijn dit de enige beschikbare splinternieuwe XK-motorblokken. 

www.parts.jaguarlandroverclassic.com


 

 

Het gloednieuwe gietijzeren motorblok werd herwerkt tot de exacte originele specificaties en 

is een directe vervanger voor de 3.8-liter zescilinders die oorspronkelijk werden gemonteerd 

op de XK150, XK150 S, MkIX, Mk2, MkX, E-type Series 1 en S-type.  

Behoudens documentatie ter bevestiging van het eigendomsbewijs, kunnen klanten ervoor 

kiezen het serienummer van hun oorspronkelijke motorblok te behouden. Dit nummer zal op 

het nieuwe motorblok worden gestempeld met een bijkomende asterisk die aangeeft dat het 

nieuwe blok een vervangingsitem is. Als alternatief wordt het nieuwe blok voorzien van een 

nieuw uniek serienummer. 

De nieuwe 3.8-liter Jaguar XK-motorblokken hebben elk een prijs van £ 14.340, inclusief btw, 

en bieden minstens 12 maanden garantie op onderdelen en accessoires van Jaguar* en een 

certificaat van authenticiteit, exclusief van Jaguar Classic. 

– EINDE – 

 

Aantekeningen voor redacteurs 

 

Toepassingsgebied  

Vervangt de cilinderblokken met de volgende stempelnummers: C16020, C17567, C17200/1, C19292, C 83, 

C22290, C20012 en C22250 

* Dit product is wereldwijd verkrijgbaar en wordt gedekt door de standaardgarantie op onderdelen en accessoires 

van Jaguar. De garantieperiode is marktspecifiek. De garantieperiode voor onderdelen en accessoires van 

Jaguar bedraagt 24 maanden voor het VK en Duitsland. De garantie geldt niet voor gewijzigde motoren of 

voertuigen die worden gebruikt voor racedoeleinden.  

De verzendkosten zijn exclusief. 

 

Over Jaguar Classic 

Jaguar Classic is de officiële bron van authentieke auto's, deskundige diensten, originele onderdelen en 

onvergetelijke ervaringen voor liefhebbers van klassieke Jaguars uit de hele wereld. 

 

Ons snel groeiende team van hoog opgeleide ingenieurs, gediplomeerden en stagiairs bij Jaguar Land Rover 

Classic Works in Coventry is gespecialiseerd in uitstekende E-type Reborn-restauraties en de bouw van 

exclusieve 'New Original' Jaguar D-type Continuation-wagens. 

 



 

 

Voor meer informatie over Jaguar Classic Parts kunt u terecht op www.parts.jaguarlandroverclassic.com of kunt u 

contact opnemen met onze technische adviseurs: jclassic@jaguarlandrover.com  

 
Alle andere vragen van potentiële Jaguar Classic-klanten moeten worden gericht aan: 

classic@jaguarlandrover.com / +44 (0) 2476 566 600 / www.jaguar.com/classic 

 
Voor meer persberichten van Jaguar Classic, zie www.media.jaguar.com  
 
 
 
 
 

Sociale mediakanalen van Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com of neemt u contact op met: 
Annick Van Cauwenberge 
PR Manager Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 
M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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