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Jaguar Racing klaar voor zevende seizoen
Formula E
Het Britse raceteam Jaguar Racing richt zich nadrukkelijk op het ABB FIA

Formula E World Championship, dat nu voor het eerst de status van

wereldkampioenschap heeft. Het nieuwe seizoen gaat al op 26 februari a.s. van

start. Het zevende seizoen van het elektrische kampioenschap straatracen begint

met twee nachtraces in Diriyah, Saudi Arabië. De eerste race start om 20:00

plaatselijke tijd (10.00 uur Nederlandse tijd), de tweede race exact 24 uur later.

⏲

https://jlrnederland.pr.co/


Als een van de sterkste duo’s van het Formula E-startveld besturen Bird en Evans de nieuwe

Jaguar I-TYPE 5. Dit wordt voor Evans het vijfde seizoen met Jaguar Racing. Sam Bird, die in

ieder Formula E-seizoen een of meer races heeft gewonnen, is een nieuwkomer bij het team.

Beide coureurs hebben al ervaring op het Saudi-Arabische stratencircuit – Evans scoorde er

vorig jaar punten en Bird won er in 2019 de seizoensopener.

 

Sinds de laatste race in augustus 2020 is de ontwikkeling van de nieuwe raceauto, de Jaguar I-

TYPE 5, gericht op de volledig nieuwe en in eigen huis ontwikkelde aandrijflijn, wielophanging

en een state-of-the-art omvormer.

 

James Barclay, Jaguar Racing Team Director: “There is huge motivation and

excitement to get our fifth season underway and it is particularly special as the first ABB FIA

Formula E season as a World Championship. We are starting the season with a focus and

determination to achieve points, podiums and wins and with our new driver pairing our

potential is better than ever. We have spent months developing the Jaguar I-TYPE 5 and we

are now looking forward to take to the track in Diriyah for the double-header season opener

and first ever Formula E night races. We’ve have enjoyed the racing and learned a lot from

our past races in Diriyah and look forward to a great start to this World Championship

season.”

 

Sam Bird, Jaguar Racing coureur, #10: “Formula E is a familiar racing environment to

me but having recently joined Jaguar, I am very motivated to get the best on track results

possible and to start season seven with positive momentum. I’ve spent a lot of time with my

engineers over the last few months and it’s been great to get in the Jaguar I-TYPE 5 for some

pre-season testing. With a new team comes a refreshed vigour to perform on track – I am

excited to take on the double-header in Diriyah and push for my first points with Jaguar

Racing. I’ve won there not so long ago so can’t wait to get going.”

 

Mitch Evans, Jaguar Racing coureur, #20: “Over the last five seasons we’ve really

grown as a team, achieving multiple podiums with our most recent win being Mexico City in

2020. With these memories comes a gritty determination to continue to build on that success

in season seven. I’m really looking forward to starting the season in Diriyah having set the

fastest lap in the first race last time out, before I sadly missed out on a podium spot in the

second race, I’m hungry for success and as a team we’re determined to start season seven in

the strongest possible position.”



 

Op vrijdag 26 februari 2021 gaat het zevende seizoen Formula E van start. De start van de

eerste van de twee races is om 20:00 uur lokale tijd (10.00 uur Nederlandse tijd) en de tweede

race op zaterdag 27 februari om dezelfde tijd.
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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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