
Jaguar XE SV Project 8 vestigt nieuw
baanrecord
De extreem snelle Jaguar XE SV Project 8 bevestigt zijn status als snelste

vierdeurs sedan ter wereld met een nieuw baanrecord op de legendarische

WeatherTech Laguna Seca Raceway in Californië.

De Jaguar liet een rondetijd van 1:37.54 minuten noteren op het 3,6 km lange circuit, waarmee

de XE SV Project 8 het vorige ronderecord van een vierdeurs productiemodel met bijna een

seconde verbrak. De auto werd bestuurd door de Amerikaanse coureur Randy Pobst.



De XE SV Project 8 is een extreme versie van de Jaguar XE – de meest geavanceerde, efficiënte

en verfijnde sportsedan die Jaguar ooit heeft gebouwd. De XE SV Project 8 combineert een 441

kW (600 pk) sterke 5.0 V8 Supercharged benzinemotor met een automatische achttraps

quickshift ZF-transmissie, een speciaal achterdifferentieel en onvervalste autosporttechniek.

Het model accelereert in slechts 3,7 seconden van 0 naar 100 km/uur en bereikt een

topsnelheid van 322 km/uur. Daarmee is de XE SV Project 8 de snelst accelererende Jaguar

ooit.

Nederlander Michael van der Sande, de nieuwe Managing Director bij Jaguar Land Rover

Special Operations, zegt: "Met deze rondetijd op Laguna Seca bewijst de Jaguar SV Project 8

opnieuw zijn indrukwekkende performance. De recordbrekende sedan is ontworpen,

ontwikkeld en met de hand geassembleerd bij Special Vehicle Operations en bedoeld voor de

meest veeleisende racefanaten ter wereld."

De Jaguar XE SV Project 8 wordt in een gelimiteerde oplage van 300 stuks met de hand

gebouwd in het SVO Technical Centre in Warwickshire. Er is keuze tussen de tweezits Track

Pack-uitvoering en de op weggebruik gerichte vierzitter.

Bekijk hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=YuzX5uniEas
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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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