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Jaguar C-type nieuwste Classic Continuation-
model, zeventig jaar na introductie van fameuze
sportauto
Jaguar Classic viert de zeventigste verjaardag van zijn legendarische C-type met

de productie van acht nieuwe C-type Continuation-modellen. Die worden met de

hand vervaardigd door de specialisten van Jaguar Land Rover Classic Works in

het Engelse Coventry.
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Met het Jaguar C-type Continuation-programma kunnen liefhebbers van historische autosport

rechtstreeks bij Jaguar een nieuw exemplaar van de legendarische C-type uit 1953 aanschaffen

– exact de uitvoering met schijfremmen die Jaguar in 1953 met veel succes inzette in de racerij.

 

Jaguar bouwde de C-type van 1951 tot 1953. Het bijzonder vloeiende ontwerp was van Malcolm

Sayer, die niet alleen de ontwerper van Jaguar was, maar ook aerodynamicaspecialist en

kunstenaar. De Jaguar C-type won al bij zijn eerste deelname in 1951 de 24-uursrace van Le

Mans. Dat was de eerste van de zeven Le Mans-overwinningen die Jaguar op zijn naam schreef.

 

In 1952 was de Jaguar C-type de eerste raceauto met innovatieve schijfremmen. Jaguar had het

revolutionaire remsysteem toentertijd ontwikkeld in samenwerking met Dunlop. De C-type,

met Stirling Moss aan het stuur, behaalde dat jaar als eerste raceauto met schrijfremmen een

overwinning, in de Grand Prix van Reims (Frankrijk).

 

In 1953 won Jaguar met de C-type opnieuw de 24-uursrace van Le Mans. Ook deze overwinning

was een primeur voor een raceauto met schrijfremmen. Mede dankzij privéteams die veel

successen oogstten met de C-type, werd Jaguar tweede in het eerste World Sportscar

Championship-seizoen.

 

Dan Pink, Director, Jaguar Classic: “Driven by some of the most-admired racing drivers

in history, the C-type laid the foundations for Jaguar’s success in endurance racing and is

synonymous with design and engineering innovation. Seventy years on, Jaguar Classic is

proud to be able to utilise the latest innovations in manufacturing technology – alongside

traditional skills and unrivalled expertise – to reintroduce this legendary car for a new

generation of enthusiasts to enjoy.”

 

Van de 53 exemplaren die Jaguar in de jaren vijftig bouwde, werden er 43 verkocht aan

privéteams. Dat waren reguliere productieauto’s, voorzien van trommelremmen en dubbele SU-

carburateurs. Het vermogen bedroeg 147 kW (200 pk) en de auto’s kwamen overeen met de C-

types waarmee Jaguar in 1951 racete.

 

Acht Continuation-modellen



Jaguar bouwt acht C-type Continuation-exemplaren in de aanloop naar het evenement in 2022

waar eigenaars van Jaguars C-types bijeenkomen. Elke C-type Continuation wordt gebouwd

volgens de specificaties van de auto die in 1953 de race in Le Mans won. Dat betekent een 3,4-

liter zescilinder lijnmotor met drie dubbele Weber 40DCO3-carburateurs, een vermogen van

162 kW (220 pk) en natuurlijk schijfremmen.

 

Gebruikmakend van de kennis en ervaring met het Jaguar Classic Continuation-programma –

de Lightweight E-type, XKSS en D-type – hebben de ingenieurs van Jaguar Classic de scandata

van een origineel exemplaar gecontroleerd met de informatie uit de archieven van Jaguar. Ze

beschikken over de originele tekeningen en gegevens van het oorspronkelijke ontwikkelings- en

raceteam van de Jaguar C-type. Die kennis is gecombineerd met de modernste CAD-

technologie (computer aided design) om de nieuwe C-type Continuation zo authentiek mogelijk

te maken volgens de specificaties van de auto van 1953.

 

Configurator

De CAD-technologie maakt het voor het eerst mogelijk dat klanten de C-type Continuation

kunnen samenstellen in een speciale online configurator. Met deze nieuwe tool op

www.classicvisualiser.jaguar.com zijn kleuren en opties te vergelijken. Er zijn twaalf

authentieke carrosseriekleuren en acht interieurkleuren beschikbaar. In de configurator zijn

ook de optionele ronde vlakken voor racenummers en badges voor het stuurwiel en de

motorkap te bekijken.

 

Andere opties voor de Jaguar C-type Continuation zijn door de FIA goedgekeurde racegordels

en rolbeugels. En die zijn niet alleen voor de show. Met deze authentieke nieuwe C-types

kunnen eigenaren namelijk deelnemen aan historische races op het circuit en op afgesloten

trajecten.

 

Kijk op www.jaguar.com/classic voor meer informatie over het complete gamma auto’s,

diensten, onderdelen en evenementen van Jaguar Classic.

Informatie voor potentiële klanten via http://www.jaguar.com/classic, +44 (0) 2476 566 600

en mailto:sales@classic-jaguarlandrover.com. Nieuws over Jaguar Classic en de Jaguar C-type

Continuation te volgen via nieuw Instagram-account @Jaguar.Classic.

 

Klik hier voor meer informatie over de faciliteiten van Jaguar Land Rover Classic Works.

http://www.classicvisualiser.jaguar.com/
http://www.jaguar.com/classic
http://www.jaguar.com/classic
mailto:sales@classic-jaguarlandrover.com
https://www.jaguar.com/about-jaguar/jaguar-classic/jaguar-land-rover-classic-works-facility.html
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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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