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Jaguar XE SV Project 8 vestigt ronderecord op
Dubai Autodrome
Jaguar kan een nieuw record op zijn conto bijschrijven. De Jaguar XE SV Project

8 – ’s werelds snelste vierdeurssedan – rondde in standaard

vierpersoonsuitvoering het 5,39 kilometer lange Dubai Autodrome GP-circuit in

slechts 2:18.81 minuten. Daarmee is de Jaguar XE SV Project 8 de snelste sedan

ooit op het circuit.
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De XE SV Project 8 is de extreemste sedan die Jaguar ooit gebouwd heeft. Hij is gebaseerd op

de meermaals onderscheiden Jaguar XE en volledig voorbereid op circuitgebruik. Jaguars

Special Vehicle Operations (SVO) heeft de XE SV Project 8 ontworpen en ontwikkeld en bouwt

hem met de hand. Om de exclusiviteit van de krachtigste en meest dynamische Jaguar te

waarborgen, produceert SVO slechts 300 exemplaren.

Drie ronderecords

De vierdeurs sedan die supercar-prestaties levert, verbeterde in november 2017 al het

ronderecord op de 20,8 kilometer lange Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland.

Vervolgens vestigde de Jaguar XE SV Project 8 in september 2018 ook nog eens een nieuw

ronderecord op de Amerikaanse Laguna Seca Raceway.

Salman Sultan, Regional Public Relations en Social Media Manager, zegt: “The Nürburgring is a

well-worn test bed for manufacturers to challenge themselves against the competition but that

is only one track. With the Jaguar XE SV Project 8, our aim is to definitively prove that it is the

fastest four-door saloon in the world by setting records at several tracks around the globe under

different climatic conditions and surfaces. We are thrilled to have the car in the UAE and felt it

is important that the Dubai Autodrome, which is a world renowned great circuit, added to the

list of records set by this powerful car. This Dubai Autodrome lap record is another powerful

demonstration of the Jaguar XE SV Project 8’s high performance credentials.”

Decennialange ervaring

Xavi Barrio Duato, de officiële testcoureur van Jaguar Land Rover, vestigde het nieuwe

ronderecord. Barrio Duato heeft decennialang circuitervaring opgedaan in Spanje en China.

Sinds 2017 is hij bij Jaguar Land Rover verantwoordelijk voor het testen van prototypes.

Explosieve mix van kracht en dynamiek

De Jaguar XE Project 8 biedt een explosieve mix van kracht, dynamiek en grip dankzij de

specifieke SV-technologieën en vierwielaandrijving. Aanpassingen zijn onder meer de

toepassing van lichtgewicht aluminium en koolstofvezel carrosseriedelen, een geavanceerd

sportonderstel, uitgekiende aerodynamica en een krachtige, 441 kW (600 pk) sterke 5.0 liter

Supercharged V8-motor. Daarmee vergt de acceleratie van 0 naar 100 km/uur slechts 3,7

seconden. De topsnelheid ligt op 320 km/uur.

De Jaguar XE SV Project 8 is de eerste auto die Special Vehicle Operations volledig met de hand

bouwt in het nieuwe SV Technical Centre in Warwickshire, Verenigd Koninkrijk.
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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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