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Jaguar Racing presenteert Jaguar I-TYPE 5, de
raceauto voor het zevende seizoen van de
Formula E
Jaguar Racing heeft online zijn gloednieuwe volledig elektrische raceauto

onthuld: de Jaguar I-TYPE 5. Dat gebeurde vijftig dagen voor de start van het

zevende seizoen van het ABB FIA Formula E World Championship.
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De elektrische monoposto is voorzien van een nieuwe aandrijflijn, die volledig door Jaguar zelf

is ontwikkeld en die het de komende twee seizoenen van het wereldkampioenschap inzet. De

ingenieurs van Jaguar Racing hebben zich vooral op een betere efficiency gericht, evenals op

minder gewicht en een lager zwaartepunt van de aandrijflijn van de Jaguar I-TYPE 5. De

nieuwe wielophanging biedt meer mogelijkheden om de instellingen per circuit aan te passen.

Een nieuwe inverter, die de gelijkstroom in de accu sneller omzet in wisselstroom voor de

motor, zorgt voor nog betere prestaties. De inverter bevat 24-karaat goud omdat dit materiaal

optimaal stroom geleidt.

 

Sam Bird en Mitch Evans – een van de sterkste rijderskoppels in de Formula E – zijn de

coureurs van Jaguar Racing. Evans rijdt al voor Jaguar Racing sinds het team in 2016 zijn

intrede in het elektrische kampioenschap deed. Bird, die elk seizoen van Formula E races heeft

gewonnen, rijdt komend seizoen voor het eerst voor Jaguar Racing.

 

Jaguar Racing is trots dat het toonaangevende chemiebedrijf Dow voor het eerst Official

Partner is van Jaguar Racing in het ABB FIA Formula E World Championship. Dow brengt

meer dan honderd jaar materiaalkennis en ervaring in de auto-industrie mee naar Jaguar

Racing, via het MobilityScienceTM-platform en expertise op het gebied van polyolefin-,

polyurethaan-acryl- en specifieke chemische en siliconentechnologie.

 

Dow wordt een van de toonaangevende partners van Jaguar Racing, samen met GKN

Automotive, Viessmann en Castrol en Official Suppliers Alpinestars en DR1VA.

 

Jaguar Racing is trots op de presentatie van het nieuwe duurzame materiaal TYPEFIBRE.

Vanaf het begin van komend seizoen van Formula E monteert Jaguar Racing in de I-TYPE 5

prototypes van racestoelen die zijn gemaakt van het duurzaam gewonnen materiaal. De stoelen

worden tijdens races overal ter wereld op snelheid en bij uiteenlopende temperaturen en

belastingen beproefd – dat alles in het kader van Jaguars missie Race to Innovate. Zo kan

Jaguar nieuwe technologie uit de racerij toepassen in zijn productieauto’s, zodat ook de klanten

van Jaguar ervan profiteren.

 



James Barclay, Jaguar Racing Team Director: “Season seven is a very exciting year for

Jaguar Racing and for Formula E. It’s the first season Formula E boasts world championship

status and is Jaguar Racing’s fifth season in the world’s fastest-growing global motorsport.

The team have worked harder than ever to create the most efficient, state-of-the-art race car

and it is fantastic to be able to unveil it to our customers, fans and partners. This season we

also welcome Sam Bird into the Jaguar Racing family and he is already settling in very well.

Both Sam and Mitch are hugely motivated along with the rest of the team for the season

ahead. We’d like to extend a warm welcome to our new partner Dow. The countdown is now

on until we’re back out on track in Santiago and we will be pushing for points, podiums and

wins.”

 

Sam Bird, coureur, startnummer 10: “Revealing the new Jaguar I-TYPE 5 to fans today

makes it feel very real that I am part of Jaguar Racing and builds excitement to get season

seven under way. I think the launch is the biggest milestone away from the track action as it

highlights all the hard work the team at Jaguar Racing have been doing in the off-season.

Now I can’t wait to take the I-TYPE 5 out on circuit and start my first season with such an

iconic British brand.”

 

Mitch Evans, coureur, startnummer 20: “Launch day is always a great landmark for the

team as we show the world what we’ve been working on behind closed doors and set our

intentions for the season. For me it’s a moment to set my own goals for the next season and

start the year with positive momentum. This is my fifth season with the team and we are more

determined than ever to make this the most successful year we’ve had together.”

 

Jim Fitterling, Chairman en CEO van Dow: “Strong partnerships are based on shared

visions and values. Our new relationship with Jaguar Racing is grounded in a common focus

– delivering more sustainable solutions to the world through collaboration, innovation and

inclusion. As a global materials science leader, we look forward to working together to

advance vehicle electrification through our MobilityScience platform — making progress on

our collective journey to a carbon neutral world.”

 

De eerste race van seizoen 7 van het ABB FIA Formula E World Championship vindt plaats op

16 januari 2021 in Santiago, Chili – de eerste van veertien races in twaalf steden.
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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.

Jaguar Land Rover Nederland
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