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Panasonic Jaguar Racing opgeladen voor
derde seizoen Formula E
Panasonic Jaguar Racing doet voor het derde opeenvolgende seizoen mee aan het

ABB FIA Formula E Championship. Dat begint op 15 december met de nieuwe Ad

Diriyah E-Prix in Riyad, Saoedi-Arabië. Riyad is een van de drie nieuwe steden op

de racekalender van Formula E.
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Het belooft een bijzonder seizoen te worden voor Panasonic Jaguar Racing. Het team neemt

met een nieuwe auto deel aan de Formula E. De coureurs, Nelson Piquet Jr en Mitch Evans,

rijden nu met de snellere Jaguar I-TYPE 3. Ze proberen met deze raceauto op het nieuwe, 2.495

meter lange stratencircuit in Riyad podiumplaatsen te veroveren. Ook dit jaar is de Nederlander

Ho-Pin Tung testrijder voor het Panasonic Jaguar Racing Formula E-team. Verder gaat de

Jaguar I-PACE eTROPHY van start. Dat is een nieuwe klasse: ‘s werelds eerste internationale

kampioenschap voor elektrische raceauto’s die op een productiemodel zijn gebaseerd.

Nieuwe aandrijflijn

De aandrijflijn van de Jaguar I-TYPE 3 is volledig nieuw, met een betere efficiency bij een

gewicht dat vergelijkbaar is met dat van de I-TYPE 2 van vorig seizoen. De nieuwe aandrijflijn

biedt met maximaal 250 kW (335 pk) 25 procent meer vermogen. De hypermoderne Motor

Generator Unit maakt meer dan 30.000 t.p.m. Dat is ruimschoots twee keer zoveel als de motor

van een Formule 1-auto uit 2018. De Jaguar I-TYPE 3 bevat meer dan achthonderd nieuwe

onderdelen ten opzichte van de auto van vorig seizoen. Dat geeft aan hoe snel de ontwikkeling

van technologie voor elektrische auto’s gaat.

James Barclay, Panasonic Jaguar Racing Team Director, vertelt: “We can’t wait to get back to

racing and kick off our third season in the ABB FIA Formula E championship. We have

combined the learnings from our first two seasons to make sure our powertrain is as

competitive as possible, hopefully putting us in a great place heading into the opening E-Prix.

We had our most successful season to date in 2017-18, and with Nelson and Mitch both

returning, I’m optimistic we have the right team and the right cars to secure points and fight for

podiums at every race.”

Nelson Piquet Jr, die voor Panasonic Jaguar Racing rijdt met startnummer 3, vertelt: “I’m

determined to build on the team’s progress last season and really challenge for points and

podiums at each race. Mitch and I have been working hard in the off-season to get up to speed

with the Jaguar I-TYPE 3. We are both ready to race and can’t wait to get the season under

way.”

Zijn teamgenoot, Mitch Evans, met startnummer 20: “The competition in the Formula E

Championship continues to grow each season, but the work that the team have put in and the

advancements to the car will put us in a good position to be a front-running team this season. I

had my first podium in Hong Kong last year and I want to repeat that consistently. With the new

car I believe that is possible and I will be racing to win – that’s what gets me up in the morning.”



De Nederlander Ho-Pin Tung, testrijder voor Panasonic Jaguar Racing, heeft veel ervaring. Hij

was eerder al testrijder voor de Formule 1-teams van Williams en Renault en won diverse

kampioenschappen, inclusief de Aziatische Le Mans Series. Tung heeft ook ervaring in de

Formula E. Hij reed races in het eerste seizoen van het FIA Formula E Championship en is al

twee jaar de testrijder voor Panasonic Jaguar Racing. Hij heeft diverse races gewonnen in het

FIA WEC en was de eerste Nederlands-Chinese coureur die de befaamde 24 uur van Le Mans

won.

Jaguar I-PACE eTROPHY

Om Jaguars missie ‘Race to Innovate’ nog nadrukkelijker in praktijk te brengen, is de Ad

Diriyah E-Prix ook de plaats waar de eerste Jaguar I-PACE eTROPHY-race plaatsvindt. De

Jaguar I-PACE eTROPHY is ‘s werelds eerste internationale kampioenschap voor elektrische

raceauto’s die op een productiemodel zijn gebaseerd. De nieuwe competitie laat de link zien

tussen Jaguars activiteiten in Formula E en de ontwikkeling van straatauto’s van het merk en de

toekomst van elektrificatie.

Twaalf Jaguar I-PACE eTROPHY-raceauto’s verschijnen aan de start in deze officiële

supportrace voor het ABB FIA Formula E Championship.

Het ABB FIA Formula E Championship seizoen 2018-2019 bestaat uit dertien races in twaalf

steden. Op tien van de dertien racedagen is de Jaguar I-PACE eTROPHY onderdeel van het

voorprogramma.

Fanboost

Fanboost gaat op maandag 10 december open en sluit als de race tien minuten onderweg is.

Komend seizoen kunnen de vijf best geklasseerde coureurs in de laatste 25 minuten van elke

race gebruikmaken van hun Fanboost. Wie stemt op zijn favoriete Panasonic Jaguar Racing-

coureur, die geeft hem extra power op het circuit in Riyad. Tweet je boost met #MitchEvans of

#NelsonPiquetJr en #FanBoost of ga naar http://fanboost.fiaformulae.com/

http://fanboost.fiaformulae.com/


https://jlrnederland.pr.co/images/298904
https://jlrnederland.pr.co/images/298903
https://jlrnederland.pr.co/images/298902
https://jlrnederland.pr.co/images/298901
https://jlrnederland.pr.co/images/298900
https://jlrnederland.pr.co/images/298899


https://jlrnederland.pr.co/images/298908
https://jlrnederland.pr.co/images/298907
https://jlrnederland.pr.co/images/298906
https://jlrnederland.pr.co/images/298905
https://jlrnederland.pr.co/images/298904
https://jlrnederland.pr.co/images/298903


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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