
Jaguar XE SC project 8: ’s werelds snelste
vierdeurs sedan op de Nürburgring
Nordschleife
De Jaguar XE SV Project 8 is de snelste vierdeurs sedan ter wereld op de

Nürburgring Nordschleife. Een op de productieversie gebaseerd prototype

voltooide een ronde op het 20,6 kilometer lange circuit in een recordtijd van

slechts 7 minuten en 21,23 seconden. Daarmee is de sportsedan – ontworpen,

ontwikkeld en met de hand gebouwd door Jaguar Special Vehicle Operations

(SVO) – maar liefst 11 seconden sneller dan de vorige recordhouder en zelfs

sneller dan sommige coupés en supercars die tot de snelste ter wereld behoren.



Mark Stanton, SVO Director, zegt: “The SVO design and engineering team’s mission was

to create the most track-focused road-legal Jaguar in history – not only the fastest, but also

the most agile. As a result, only the roof and front door skins of Project 8’s body are carried-

over unaltered from XE and 75 per cent of its mechanical hardware is new. This astonishing

Nürburgring Nordschleife record validates the success of such extensive changes.”

John Edwards, Jaguar Land Rover Special Operations Managing Director, zegt:

“SVO exists to push the boundaries of performance, luxury and all-terrain capability. The

hand-assembled XE SV Project 8 takes that principle to the limit, extracting supercar-beating

performance from Jaguar’s most compact four-door sedan. The Nürburgring Nordschleife

record underlines our commitment to deliver the most extreme Jaguar ever to Project 8

clients, who will soon experience this sensational sedan for themselves.”

De Jaguar XE SV Project 8 wordt aangedreven door de krachtigste versie van Jaguar Land

Rovers 5.0 liter Supercharged V8 benzinemotor. De krachtbron levert 441 kW (600 pk)

vermogen en 700 Nm trekkracht dankzij aangepaste motorsoftware en verbeteringen aan het

inlaat- en uitlaattraject. Ook het koelsysteem is ingrijpend verbeterd voor optimaal

uithoudingsvermogen op het circuit en bij warme weersomstandigheden. Jaguar combineert de

krachtbron met vierwielaandrijving en voorziet de carrosserie van aerodynamische

aanpassingen. Daardoor is een topsnelheid van 322 km/uur mogelijk en accelereert de auto in

slechts 3,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De Project 8 is daarmee de snelst

accelererende Jaguar ooit.

De aerodynamische aanpassingen zorgen ook voor een enorme reductie van lift en meer dan 122

kg downforce bij een snelheid van 200 km/uur. Dat is een kwart meer dan de naaste concurrent

van Project 8.



http://jlrnederland.pr.co/images/266174
http://jlrnederland.pr.co/images/266173
http://jlrnederland.pr.co/images/266171
http://jlrnederland.pr.co/images/266172
http://jlrnederland.pr.co/images/266170
http://jlrnederland.pr.co/images/266169


Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
T. 0345 68 88 42
M. 06 51 4224 70
E. avantroo@jaguarlandrover.com

mailto:avantroo@jaguarlandrover.com
http://jlrnederland.pr.co/documents/34670
http://jlrnederland.pr.co/documents/34669
http://jlrnederland.pr.co/images/266175
http://jlrnederland.pr.co/images/266174
http://jlrnederland.pr.co/images/266173


OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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