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Samenvatting Jaguar gaat zes perfecte reproducties bouwen van de E-Type
Lightweight uit 1963. Het gaat hier om de zes ‘missende’ auto’s uit een
serie van 18. Hoewel er 18 chassisnummers waren toegewezen, werden
er in 1963 slechts 12 van deze aluminium ‘Special GT E-Type cars’
geproduceerd.

Details Van de geplande 18 exemplaren werden er in 1963 slechts 12
gebouwd
De zes ‘missende’ aluminium E-Types krijgen de in 1963 toegewezen
chassisnummers
Auto’s worden opgebouwd volgens de oorspronkelijke specificaties

Jaguar gaat zes perfecte reproducties bouwen van de E-Type
Lightweight uit 1963. Het gaat hier om de zes ‘missende’ auto’s uit een
serie van 18. Hoewel er 18 chassisnummers waren toegewezen, werden
er in 1963 slechts 12 van deze aluminium ‘Special GT E-Type cars’
geproduceerd.

De zes missende lichtgewicht E-Types worden bij Jaguar gebouwd door de
beste vaklieden van het merk. Ze worden geconstrueerd volgens de
specificaties van de 12 exemplaren die wel werden geproduceerd, inclusief de
3,8-liter zescilinder lijnmotor. De Lightweight E-Types zijn dankzij hun
carrosserie en motorblok van aluminium nog eens 114 kg lichter dan de
oorspronkelijke standaarduitvoeringen. Ook minder chroom en een sobere
interieuruitvoering met bijvoorbeeld handbediende, lichtgewicht ramen
leverden een bijdrage aan het lage gewicht.

De Jaguar E-Type in het kort

De Jaguar E-Type werd geproduceerd tussen 1961 en 1975. Er werden er in
totaal iets meer dan 72.500 geproduceerd. De lichtgewicht E-Types werden in
1963 gebouwd door de raceafdeling van Jaguar. Van de 12 exemplaren zijn er
nu nog 11 over. De Lightweights waren gehomologeerd voor GT-races. Hun
basis werd gevormd door een standaard E-Type roadster. De belangrijkste
modificaties bestonden uit de toepassing van een aluminium monocoque en
aluminium carrosseriedelen, waaronder de hardtop. Het motorblok van de 3,8-
liter dry-sump-krachtbron was van aluminium. Alle chassisnummers
begonnen met een ‘S’. De lichtgewicht E-Types werden bestuurd door
legendarische coureurs als Graham Hill, Jackie Stewart, Roy Salvadori en
Briggs Cunningham. Tegenwoordig gooien de ‘Lightweights’ nog hoge ogen bij
historische autosportevenementen.

Jaguar verwacht een grote belangstelling voor de zes Lightweight E-Types.
Gevestigde Jaguar collectors, vooral diegenen met interesse in historische
autosport, krijgen prioriteit over andere potentiële klanten.

Jaguar Land Rover Nederland

WOORDVOERDERS

Bas van der Wal
PR Manager Jaguar Land Rover
T. 0345 68 88 45 
E.
bvander1@jaguarlandrover.com

mailto:bvander1@jaguarlandrover.com
http://jlrnederland.pr.co/
http://jlrnederland.pr.co/76880-jaguar-bouwt-de-zes-missende-e-types-lightweight


Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/images/130516-57bcf6b8-2c4f-4d55-9d3a-269c6d170347-jag_lightweight_e-type_image_140514_06__87272_-large-1400052489.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/images/130520-c3f2cd00-a688-48f2-a315-83c5aac4f0db-jag_lightweight_e-type_image_140514_03__87268_-large-1400052490.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/images/130526-2dec96ac-911f-42a6-9a3e-b5802133f319-jag_lightweight_e-type_image_140514_01__87269_-large-1400052495.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/images/130507-67a6ebb3-e423-4c44-aaba-895f5b825f9a-jag_lightweight_e-type_image_140514_02__87271_-large-1400052066.jpg


Documenten PB 3714 Jaguar bouwt de zes
'missende' E-Types
Lightweight.docx

Download PDF

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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