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Unieke Jaguar E-type debuteert tijdens
jubileumparade koningin Elizabeth

Door Jaguar Classic gerestaureerde Jaguar E-type Series 1 Roadster uit 1965 reed mee met de

jubileumparade van koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk

Uniek exemplaar toont de mogelijkheden van Jaguar Classic en de vaardigheden om een E-

type grondig te updaten
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E-type op verzoek van de klant voorzien van uniek lakwerk geïnspireerd door de Union Jack,

4.7 liter zescilinder-in-lijn motor, vijfversnellingsbak en verbeterde wielophanging en

remmen

Op maat gemaakt interieur door Jaguar Classic in eigen huis gecreëerd en geïnspireerd door

iconische Britse brievenbus

Klant wilde een E-type Roadster uit zijn geboortejaar; inkoopteam Jaguar Classic vond een

exemplaar dat slechts twee dagen na zijn geboorte was geproduceerd

Jaguar vierde het platina jubileum van koningin Elizabeth met de deelname van vijftien

modellen aan de Platinum Jubilee Pageant op 5 juni 2022

Volg voor het nieuws van Jaguar Classic het officiële Instagram-account @Jaguar.Classic

Jaguar Classic toonde een speciaal gerestaureerde E-type tijdens de Platinum

Jubilee Pageant van koningin Elizabeth, de grote feestelijke parade door Londen

op 5 juni ter gelegenheid van haar 70-jarige regeerperiode. Deze Jaguar E-type

Series 1 Roadster uit 1965 is voorzien van een uitgebreide reeks verbeteringen die

zijn doorgevoerd door de experts van Jaguar Classic Works en uitgevoerd in een

metallic blauwe lakkleur geïnspireerd door de Union Jack.

De unieke E-type maakte zijn publieksdebuut tijdens de Platinum Jubilee Pageant, waaraan

ook vijftien andere iconische Jaguar modellen deelnamen, zoals historisch belangrijke

exemplaren van de Jaguar E-type, de elektrische I-PACE uit de E-TROPHY-raceserie en zeven

Jaguar convertibles met bekende bestuurders en/of passagiers. De klant van de Jaguar E-type

Series 1 Roadster, die dolblij was om deel te mogen nemen, kreeg gezelschap van de

Amerikaanse danser, model en modeontwerper Eric Underwood in de passagiersstoel.

Vanuit de ultramoderne vestiging in Coventry creëert Jaguar Classic prachtig vervaardigde E-

types door Series 1-modellen te herstellen naar hun oorspronkelijke specificaties. Dit specifieke

exemplaar gaat nog een stap verder en toont ook het volledige scala aan

personaliseringsmogelijkheden dat beschikbaar is.

De ‘one-off’ E-type werd besteld door een klant met specifieke eisen. Hij wilde een Roadster die

was gebouwd in zijn geboortejaar en die zou worden uitgevoerd volgens zijn persoonlijke

specificaties. Voor dit project spoorde het team van Jaguar Classic een E-type Series 1 op die

slechts twee dagen na de geboorte van de klant was gebouwd.

https://www.instagram.com/jaguar.classic/


In de twaalf maanden die daarop volgden, onderging de auto een complete restauratie, te

beginnen met de carrosserie. De unieke, diepblauwe metallic lakkleur, geïnspireerd door de

blauwe kleur van de Union Jack, werd exclusief door de spuiterij gemengd na talloze

consultaties en voorbeeldcreaties om de perfecte kleurtint te creëren.

Ook het interieur is gepersonaliseerd. De opvallende roodlederen bekleding is geïnspireerd

door de iconische Britse brievenbus en in het atelier van Jaguar Classic Works met de hand

afgewerkt volgens traditionele methoden.

Stephen Hollis, Bespoke Lead Engineer Jaguar Classic: “Being able to bring a

customer’s vision for their dream E-type to life is hugely rewarding. The result is a complete

one-off that showcases the full breadth of capabilities provided by the team at Jaguar Classic.

With a colour scheme inspired by the Union Jack, I can’t think of a better place for it to make

its first appearance than the Queen’s Platinum Jubilee Pageant. I am so excited to see it

parade down The Mall.”

Toen de carrosserie en het lakwerk gereed waren, ging het technische team aan de slag om de

techniek aan te pakken, inclusief een groot aantal modificaties. De originele 4.2 liter

zescilinder-in-lijn motor werd vervangen door een grotere 4.7 liter motor met superieure

prestaties. De motor is geoptimaliseerd voor straatgebruik en gecombineerd met de speciaal

ontwikkelde vijfversnellingsbak van Jaguar Classic, voor een soepelere, stillere en verfijndere

rijbeleving.

De verbeterde wielophanging zorgt ervoor dat het chassis de prestaties van de aandrijflijn

optimaal kan benutten, terwijl de bredere banden en de krachtigere remmen superieure grip en

vertrouwen garanderen. De sportuitlaat en -spruitstuk zorgen daarbij voor een soundtrack die

past bij het dynamische karakter van deze E-type.

Er is ook moderne technologie toegepast, zoals een infotainmentsysteem met touchscreen,

satellietnavigatie en Bluetooth, maar wel met een klassieke uitstraling die perfect past bij de

rest van de auto. Moderne LED-koplampen zorgen voor een krachtige lichtbundel volgens de

hedendaagse normen en extra vertrouwen tijdens het rijden in het donker.

Diverse op maat gemaakte details completeren de auto, waaronder de unieke nummerplaat en

badge op het dashboard. Daarnaast is de unieke E-type voorzien van een aantal elementen

geïnspireerd door die van de gelimiteerde E-type 60 Collection.



De eigenaar van de E-type: “I wanted a classic E-type that could be relied upon for daily

driving and be comfortable on Grand Tours while remaining authentic to the original – and

I’m blown away by the results. You sense the history and knowledge when you enter the

Jaguar Classic Works facility and even after several visits, I still get excited to be in the

building. I’m so proud of the car the passionate team there has created, and I’m privileged to

be part of its story.”

Ondanks dat deze ‘one-off’ E-type grotendeels is gecreëerd volgens de specifieke wensen van de

klant, zijn bepaalde elementen beschikbaar voor alle eigenaren van een E-type. Voorbeelden

hiervan zijn de speciaal door Jaguar Classic ontwikkelde versnellingsbak en het Classic

infotainmentsysteem. De handgeschakelde vijfversnellingsbak, die oorspronkelijk werd

geïntroduceerd op de E-type 60 Collection, is te koop via het speciale onderdelenteam van

Jaguar Classic. Deze transmissie staat garant voor extra gebruiksgemak en comfort, maar de

installatie vereist geen snijwerk in de constructie van de auto en dus ook geen verlies van

integriteit..

Klanten kunnen contact opnemen met Jaguar Classic via www.jaguar.com/classic,

telefonisch +44 (0) 2476 566 600 of per e-mail op sales@classic-

jaguarlandrover.com

http://www.jaguar.com/classic
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Over Jaguar Land Rover: nieuwe vorm aan toekomst voor moderne luxe door design

Jaguar Land Rover geeft met zijn twee onderscheidende Britse merken een nieuwe vorm aan de toekomst van
moderne luxe door design.

Ons huidige aanbod omvat zowel volledig elektrische, plug-in hybride en mild-hybride modellen als modellen
met de modernste diesel- en benzinemotoren. De wereldwijde vraag naar onze toonaangevende Jaguars en
Land Rovers is groot en onze auto’s worden verkocht in 127 landen. Land Rover is met Range Rover, Discovery
en Defender de wereldleider in de markt van premium SUV’s. Jaguar is het allereerste merk dat een volledig
elektrisch aangedreven premium performance SUV op de markt bracht: de Jaguar I-PACE.

Jaguar Land Rover is een door en door Britse onderneming, met twee grote design- en ontwikkelingscentra, drie
autofabrieken, een motorenfabriek en een accufabriek in het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben wij autofabrieken
in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije. Drie van onze zeven technologiecentra zijn gelegen in het
Verenigd Koninkrijk – in Manchester, Warwick (NAIC) en Londen – de andere vier in Shannon (Ierland), Portland
(VS), Boedapest (Hongarije) en Shanghai (China).

In onze Reimagine-strategie staat de elektrificatie van Jaguar en Land Rover centraal en hebben beide merken
een duidelijk eigen karakter. Alle modellen van Jaguar en Land Rover zijn tegen het einde van het decennium
leverbaar met puur elektrische aandrijving. Deze strategie is de start van de ontwikkeling van Jaguar Land
Rover tot een netto CO2-neutrale onderneming – inclusief de productieketen, de producten en de bedrijfsvoering

– in de jaren tot 2039.

Jaguar Land Rover is sinds 2008 een volledige dochteronderneming van Tata Motors. Het heeft daardoor
volledige toegang tot de belangrijkste wereldspelers op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen het
grotere geheel van de Tata Group.

Jaguar Land Rover Nederland
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