
SOVEREIGN





De vreugde en tevredenheid die ontstaan door het bezit van een luxueuze

automobiel worden, gedurende meerdere jaren, het best in twee woorden

uitgedrukt: Jaguar Sovereign.

De buitengewone combinatie van verfijning, kracht en pure levensvreugde is

de inspiratie van veeleisende automobilisten.

De Jaguar Sovereign mengt technische vooruitgang en traditionele waarden

in een unieke cocktail.

HERKENBARE VOORUITGANG

De doelstelling van Jaguar blijft ongewijzigd. De tijd heeft echter niet stil

gestaan. Beide nieuwe41iteren 3,2 liter

modellen zijn letterlijk op honderden

punten verschillend van hun voorgangers. Sommige zijn direct zichtbaar.

Andere worden alleen duidelijk tijdens het rijden. Het merendeel betreft

subtiele verbeteringen die afzonderlijk bijna niet opvallen, maar die bij elkaar

genomen sterk bijdragen aan de betrouwbaarheid van de Sovereign.

De Jaguar Sovereign is niet gewoonweg een illuster voorbeeld van technisch

idealisme. Hij is een opmerkelijk praktische, hardwerkende propositie. Een

factor die wordt bevestigd door een garantie van drie jaar of 100.000 km - één

van de meest uitgebreide in de auto-industrie. Hij onderstreept de overtuiging

dat een auto niet alleen zeer veel rijplezier dient te bieden, maar eveneens

veiligheid, betrouwbaarheid en gemoedsrust.











ALLES IN ACHT GENOMEN

Het is passend dat bij een auto mei

de vermogenscapaciteiten van de

Sovereign de nadruk vooral op de

veiligheid wordt gelegd.

Deze veiligheid is in het hele (on-

cept van de auto doorgevoerd als
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vanzelfsprekend. Dit blijkt duidelijk aan de strakke, voorspelbare besturing,

de reserves aan koppel voor moeiteloos inhalen en het geavanceerde

anti-bJokkeerremsysteem. Slechts enkele voorbeelden van een totaal concept

dat gebaseerd is, in elk geval gedeeltelijk, op ervaring opgedaan op hel

racecircuit.

Intussen is de belangrijkste bijdrage aan de passieve veiligheid in de afgelopen

jaren de toepassing van het SRS veiligheidssysteem, algemeen bekend als de

airbag. Opmerkelijk is dat de Jaguar Sovereign één van de eerste auto's is die

standaard is voorzien van een airbag voorde bestuurder, samen met driepunts

veiligheidsgordels. In de Sovereign is de airbag, zoals u rnag verwachten,

onopvallend onder het stootvlak van het stuurwiel verborgen.

U itwendig zij n er meer opva Ilende

veranderingen. Een gewijzigde

voorspol Ier verbetert zowel de

koeling van de motor als de

aerodynamische eigenschappen.

De aula heeft nu een meer wils-



krachtige uitstraling door de in

de carrosseriekleur gespoten

spoiler en door de geïntegreerde

mistlampen, die als optie lever-

baar zijn.

Maak het kofferdeksel open

zodat u de nieuwe indeling, die

beter gebruik maakt van de

beschikbare ruimte. kan waarde-

ren. Voor uw gemak is de

ontgrendel ingsschakelaa rvoor hel

kofferdeksel in hetdashboardkastje

aangebracht.

De nieuwe Sovereign is eveneens

voorzien van een wis-/wassysteem

en een variabele intervalregeling.

De werking van de ruitewissers is

afhankelijk van de rijsnelheid. De buitenspiegel kantelt automatisch als de

achteruitversnelling wordt ingeschakeld. De bedieningsschakelaars in het

bestuurdersportier hebben een nieuwe opstelling, zijn omlijst mei fineer en

zijn duidelijk verlicht; tevens is er aan bestuurderszijde in een 'ene touch

open' toets voorzien. Veel van deze wijzigingen zijn aangebracht naar

aanleiding van het onderzoek dat continu onder Jaguar rijders zelf wordt

verricht. Want wie zou beter in slaat zijn om hel karakter van de nieuwste

Sovereign te helpen vormen?



Zelfs als u hiervoor nog nooit

in een Jaguar Sovereign heeft

gezeten, voelt u zich er direct

helemaal in thuis.

De stoelen zijn niet alleen

WELKOM THUIS
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buitengewoon luxueus. Ze zijn

ontworpen en vervaardigd om

bij te dragen aan het welzijn

van de bestuurder en daardoor

aan de prestaties van de auto,

De nieuwe stoelframes zorgen

voor meer steun voor de schou-

ders en het bovenste gedeelte van

de rug. De kussenszijn opnieuw

gevormd en de veerkracht van de

schuimrubber vulling isverbeterd,

terwijl alle vier hoofdsteunen

zachter en ergonomischer ge-

vormd zijn, De bestuurdersstoel

is elektrisch verstelbaar qua

hoogte, zithoek en beenruimte.

Er is een geheugen voor twee

posities, waarin tevens de

standen van de hoofdsteunen en

de buitenspiegels zijninbegrepen.

Zelfs de lendesteun wordt

elektrisch bediend.

Geenwonder datdeauto als gego-

ten zit.

Geen wonder ook dat maar één

materiaal goed genoeg is voor de

bekleding. Rijke, soepele en geu-

rende huiden, die wat betreft kleur

en nerf met zorg bij elkaar zijn

gezocht en daarna rnet de hand

worden gesneden en gestikt. le-

der wordt eveneensgebruikt voor

de bekleding van de vakken in de

portieren, de armsteunen en de

middenconsole. Het is een per-

fecte aanvulling op een ander

Jaguar kenmerk, het glanzende

houtfineer waarmee hel

dashboard, de console en de

portierenzijn ingelegd.Spiegelglad

gepolitoerd walnotehout, voorzien

van inleg van bijpassend hout dra-



gen bij aan de rustige atmosfeer die

wordt gecreëerd door de op elkaar

afgestemde kleuren - zelfs tot aan

de sloten van de veiligheidsgor-

dels.

De Sovereign is voorzien van een

uiterst geperfectioneerde geluids-

installatie, met een aantal belang-

rijke vernieuwingen. De stereo

cassettespeler kan worden uitge-

breid met een CD-wisselaar in de

kofferruimte. De radio zelf is

voorzien van het Radio Data

Svstern dat automatisch tijdens het

rijden naar het sterkste signaal van

een bepaalde zender overschakelt.

Het systeem onderbreekteveneens

de cassette- of CD-wisselaar als

belangrijke verkeersinformatie

door een lokaal FM station wordt

uitgezonden. Een nieuw systeem

van vier in de portieren aange-

brachte 1S cm luidsprekers en

voor en achter gemonteerde

tweeters zorgen voor een adembe-

nemende geluidskwaliteit.
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U kijk! door een gelaagde, getinte

voorruit over een motorkap waar-

onder een geheel lichtmetalen 4

liter (of 3,2) 6 cilinder 24 kleppen

motor schuil gaal. De motor is

voorzien van een katalysator en

een digitaal elektronisch motor-

regelsysteem dat 4 keer per se-

conde 14 verschillende functies

controleert. De 4 liter heeft een

topsnelheid van 219 km/h - indien

de wetgeving en de omstandighe-

den dit toelaten - en bereikt in 9,0

seconden een snelheid van 100

km/h

Uw zitpositie is ideaal. De verstel-

bare stuurkolom kan in vijf stan-

den worden geplaatst. Alle

bedieningsknoppen bevinden zich
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werking stelt u geheel op uw

gemak omdat de Sovereign

is voorzien van een computer-

geregeld anti-blokkeerrem

systeem dat elk wiel 6 maal

per seconde controleert.

ALLES ONDER CONTROLE

direct onder handbereik. De com-

plete opstelling van de 18 'pas

zichtbaar indien verlicht'

herinneringssymbolen houden u

volledig geïnformeerd. De grote,

analoge instrumenten zijn gemak-

kelijk af te lezen.

De elektronisch geregelde ZF au-

tomatische transmissie (alleen 4.0

liter uitvoering) met 4 versnellin-

gen (zonder extra kosten is een

handgeschakelde versnellingsbak

met 5 versnellingen leverbaar) kan

mei een druk op de toets In de

'normal' of 'sport' stand worden

geschakeld. De nieuwe Sovereign

heeft ook een stand waarbij de

eerste versnelling wordt geblok-

keerd, bij ijsvorming of glad weg-

dek. De transmissie is prijzens-

waardig onopvallend. De rem-

U kunt het klimaat in de auto vol-

ledig beheersen. Een airconditio-

ning met een CFK-vrij koelmiddel

isstandaard en is voorzien van een

nieuwe 'maximale koeling' func-

tie en een zonnesensor die auto-

matisch plotselinge wijzigingen in

de omgevingstemperatuur com-

penseert.

De Sovereign zal, hoe vaak u er

ook mee rijdt. u elke keer weer

imponeren met zijn voortreffelijke

efficiëntie en stille kracht.



Biedt de Sovereign zo al puur rij- aan een reeds onberispelijk rijgedrag een sportievere tint toe. Belangrijke De lichtmetalen 8x16" spaakvei-

genot, toch hebben de Jaguar inge- wijzigingen aan de wielophanging en de wieluitlijning zijn een zwaardere gen zijn geschoeid met 225ZRl 6

nieurs als optie een sportief pakket voorste stabilisatorsta ng, gewi jzigde voorste en achterste veren en een precisie- 'Iow profile' banden.

samengesteld dat u in de gelegen- stuurinrichting waarbij de stuurbekrachtiging een minder grote rol toebedeeld

heid stelt uzelf te overtreffen. krijgt. Ook beschikbaar zijn een gelimiteerd slipdifferentieel- een voordeel bij Zelfs als de auto stilstaat hebben

SPORTIEVE PERSOONLIJKHEID
gladde wegomstandigheden - en deze wijzigingen invloed. De car-

een niveauregeling dieervoor zorgt rosserie ligt lager en straalt nog

Het Sports Handling Pack voegt dat het rijgedrag van de auto bij volle belading behouden blijft. meer dynamiek uit. De sportieve

,t..1i'P...... -



lijn van desa loon versterkt dit nog.

Tijdens het rijden is de mix van

verfijning en stoutmoedigheid

onweerstaanbaar.



WELKE
SOVEREIGN?

Inde eersteplaats iser de keuze uil

één van de twee moloren ...4 liter,

of 3,2 liter. Beide zijn 6 cilinder,

24 kleppen lichtmetalen kracht-

bronnen met een katalysator

uitlaatsysteem en een Bosch

elektronisch molorregelsysteem

en beide leveren uitmuntende

prestaties.

Vervolgens kunt u uw voorkeur

bepalen ten aanzien van de

transmissie: een handgeschakelde

S-versnellingsbak of een elektro-

nisch geregelde automatische

transmissie met 4 versnellingen.

Welke past hel best bij uw wensen
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SPECIFICA TI ES SOVEREIGN 3.2 SOVEREIGN 4.0
MOTORTYPE AJf, 6-cilinder lijnmotor,

Lichtmetalen cilinderkop/motorblok
DOHC

4 kleppen per cilinder

AJ6 ë-ciltnder lijnmotor,
Lichtmetalen cilinderkop/motorblok

DOHC
4 kleppen per cilinder

Cilinderinhoud (cm3) 3239 3980

Boring x slag (mm) 91 x 83 91 x 102

Compressieverhouding 9,75:1 9,5:1

Max. vermogen DIN pk (kW) t/min 200(149]@5250 223(166}@4750

Max. koppel DIN (Nm) t/min 220(2981@4000 278(377}@3650

Verbrandingskamers 'Pent roof' 'Pent roof'

Ontstekingssysteem lucas electronic lucas electromc

Brandstofsysteem Lucas electron ie injection
95 RON loodvrij

Lucas electronic injection
95 RON loodvrij

TRANSMISSIE ZF a-verso. bak automaat ZF a-verso. bak electronisch
geregelde automaat

Overbrengingsverhouding hoogste versnelling 0,73:1 0,73:1

Overbrengingsverhouding achteras 4,09:1 3,58:1

Km/h bij 1000 I/mln in de hoogste versnelling 40,8 46,7

VElGTYPtJ-MAAT lichtmetalen velg 7" x 15" lichtmetalen velg 7" x 15"

Bandenmaat 225/65 ZR 15 225/65 ZR 15

Cw-WAARDE 0,36 0,36

REMSYSTEEM Hydraulisch bekrachtigd remsysteem met schijfremmen rondom en geventileerde
remschijven voor de voorwielen. Anti-blokkeerremsysteem met gieringregeling.

Remsysteem gescheiden uitgevoerd met waarschuwlngslndlcattes voor
vloeistofniveau en ABS· functie.

Handrem werkt mechanisch op de achterwielen.

STUURINRICHTING Bekr acht lgde la ndheugel-stuurl n richti ng.
Totaal aantal stuuromwentelingen links/rechts: 2,8 van aanslag lot aanslag.

Energie-absorberende, in S standen verstelbare, stuurkolom en airbag (SRS) stuurwiel.
Draaicirkel tussen trottoirs: 12,4 m.

WIELOPHANGING -VOOR Geheel onafhankelijk met bovenste en onderste triangels
van ongelijke lengte geconstrueerd zodat bij het remmen een anti-duik effect

wordt verkregen. Stalen schroefveren, telescopische schokdempers en stabilisatorstang.

- ACHTER Geheel onafhankelijk met onderste draagarmen en
aandrijfassen die als bovenste draagarm fungeren.

Draagarmen ontworpen om in- en uitveren tijdens remmen en accelereren te voorkomen.
Concentrische stalen schroefveren en dempers.

CARROSSERIE Vier-deurs saloon. Monocoque constructie met kreukelzones,
voor en ach Ier, en energie-absorberende botsingsdempers, voor.

Bescherming door aan de zijkant doorlopende bumpers.

LAKWERK EN BESCHERMING Holle en gesloten ruimten gemlecteerd me! hete was.
Kathodische elektrocoating. Clear-over-base lakprocédé met geautomatiseerde
elektrostatische opbrenging van primer/lak en deklagen. Twin colour deklagen.

Onderzijde voorzien van bitumen was.

PRESTATIES (fabrieksopgave)
Acceleratie van 0 tot 100 km/h (s) 10,1 9,0

210 219

14,7 14,9

8,0 7,9

9,4 9,7

1700 1700

2245 2285

Max. snelheid (km/h)

BRANDSTOFVERBRUIK

Stadsverkeer (ltr/l 00 km)

90 k111/h (ltr/l 00 km)

120 km/h (hr/l00 km)

GEWICHT

leeggewicht (kg)

Max. toelaatbaar toraal gewicht

De brandstofverbruikscijfers zijn verkregen van tests overeenkomstig de 'Pesserïger Car Fue/ Consumption Order 1983'



STANDAARD UITRUSTING
MECHANISCH
Mt'C'fvoudlg vcrcrelha.u ctuurwrcl
Ant 1-b'okkccrrcrnwsrccm
Autornatisc bo trammissie met -I versnellingen Ibil 3,2 hter motor)
Itct.troruscf gestuurde autorruuscbc Iransnlissie mei -I versnellingen en met sport- en
IHHII1.1dl-~I,lIld r-n 5l,lnd voor blokkenng eerste versnelling (bil 4,0 liter motor)
15" g('golPIl lil lumetalen velgen mei 225/65 LR 15 banden
ROe,l\rll'I.Il!.'n urtl.tat met k.uctvs.nor
(rul~1' {ontrol
r \tr.l _1,\rtl)eVl'lllgll1~!'t l1.lkl'lvergr\'ndl'llng (bil autorruusr-he Ir.m~ml"'ilel
flekt,llhllgdl' vchnln-mmen ronrlom
Stuurlx-kr,u hllglng
Alrhdg b{'~lllurrl~'r'71Irl('
EXTERIEUR
Verchroomde handgreep koncrdckscf cn ~lerliI51('nachterlichten
Elcktnvch bedrende antenne
r1l'ltri,th vcrstelhare en vcrwarmde bUllen,plegel~
Eil'ktrl_( h vcrwarmde ruitcsproeiorv
H{J~\l'drtlk-koplal11pr('inigingsinslallalie mei vcrwarmde sproeiers
'\thll>rrUlt\'PrI\arllllng mei tijdreidis
MI'I,1< hterlu luen
1{{1l·',11r 11~ld1"11poruertrarnev
Dubbch- ~ler,lrppl'1l op de ûanken
Dubbelt- h.llng,·!'n koplampen
RUI1\'I\i~~l'l", nWII\\I;:'f' cnr-lhcden. vortabele uuervalen geprograrruneero wrs/wavsvsteem
INTERIEUR
Airconditioning nu-ttcmpor atuur regeling en fuchtrecircutanc
j ill1j.wnelld wolnotctlncor op console en schakelpanelen rnct mgclegd houlap dashboard
en Ilorlu'rPJl
Ct·nlr.ll" \t'rgWlldding van perueren. kofferdeksel en tankdop, d.rn v, sleutel en
,11cu ndctx-d i ('111ng
Op klour .1Igt'~I("l1ld dashboard C'1lbovenkom pornorbekleding
Sper 1.1,110r11\\()I!>l'n audro-maallaue mei hoog vermogen en Radio Data Svstem (RDS) en
fllllld~l)ld ..('r,
l)igit.llt· klok
AUloJ1)dll_dl vluuon VJn rUllen/zonned.lk d.m.v. portiersleutel
IIt·hIlN 11('onlgr('l1l1pling kofferdeksel vanuunucrtouc
Hoktnee h hl'dll'ncle poruerrutteu met "one louch open" roers aan bcstuurderszude
k<l<lrlll'l'<,I,ll11jl e-n dubhele inlerieur\erllchling In voorcompartiment
VC'rlll hn- 'l h,l~t'l,hlrp,lI1t'1('n in portieren en console
[Jrlt'jlUI1IWl'ihglwicl,gordels met oprolmoe h.misme voor de voor- en achierstoelen en
(Plllr<lk h"llpgon!t·1 .uhtcr
\'l'iligheidwl'rll{ hting In ,111{'purlieren
Voorrun \ ,111gc'I,\"gd en gount glas rondom
I edorr-n h('klpdlng
l\f\lllllb,l.lr en \.('rlit hl davhhoardkastje
-Pan« ~\\ rtch' "oor ccntralc \'er~rcndcllnpJonlgrendelil1g en sluncn van ruiten/zonnedak
1I,lIIdgft'pl'n \.-OUf pa.,,,agler,
I ('P,I,lf11IH'n 111 ,lthler~tlilen
In h(,()~ll' Vl'Nelb,lre on k,Ultelb.lrl' hoofebteunen, achter
l t-cvl.trnpc-n voor achtcrcornp.uurncnt In ocbtcrpooclcn van voorsloeien
Vervonken np!Jelgrulllltcll voor vloten \',111 veiligheidsgordels Jchterpass<lgiers
I O-volldlg dddrl\{h voretolban- voor-tcelen en hoofdsteunen, met <1.111besluurder.,ziirle
l'('1l toot-, voor "mvt.tpvt.md" \~n geheugC"n voor twee zupocnes incl. bouensoregcrs
l npr omputcr mr-t bediening VI,l de linker sunnkolornschakelaar
f\\o1't, lOI111l'kll'ppen met vcrlichte rnakc-up sptegols
Vi~'r,p,\,ll.., <tuurwiclrnc! rlaxondruktoetcen op de bovenste spaken

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
I t," gt',nwt!l' IiI lumot.rlon ~1),I,\kl'('lgen met 225/'i5 ZR 16 banden
CC,11111Ilt't'rd ,llplhflerenIÎl>p
Ac bIPr\\ 1(>loph,lnglng met automansene mveaurogeling
Sportv II,mt!lmg Patk
Tn hchtmc-telen IL'lgen en banden
EXTERIEUR
1I1'I..trl\( h bedu.nd <toten zonnorlak
MI'lldllll}('n gC'1111egn'('rrlll1 voorepenlor
Voorruuvorwarrmng
INTERIEUR
cn \'\'I,'l>la,lr
(ontr,l'll'rt'ndl' bic'Lt'11(,lileen bij lcdoren ,toelbeklel1lngl
Gl·j1l'lIgl'l1 voor Illp()~ltie Pil hoord-reun voorpavsagier
V!'rIv,umdo voorvtoclen
Mclgnoll,llcderen,wC'llJekll.'dil1g
Hoogpolige vloerbork-kkmg
!onne'l henn ,1( htenuu

OPTIES ZONDER MEERPRIlS

Antrac leIkleurig daclrboard en bovenbeklerüng portieren
!Idl1d~,·~ch.ikeldc ~l'r'>l1l'lIin~~b,lk met 5 versnellingen
.V1("l,lllir/MIC,ll,lIIIC1,1k
Volours vtoclbckh-dmg met bllp,l"ende lcderen afwl'rl..il1g

en bij de rij-omstandigheden

waarmee u te maken heeft?

Bestudeer da n de indrukwekkende

lijst van standaard en optionele

voorzieningen. Overweeg de

voordelen van de auto wanneer hij

is uitgerust met het Sports Handling

Pack. Bestudeer uiteindelijk hel

overzicht met de 17 verschillende

carrosseriekleuren. niet-mere Hic.

metallic of mieatallie en de tinten

van de bijpassende lederen bekle-

ding.

De Jaguar Sovereign is een uitsre-

kend voorbeeld van beslissingen

nemen; hij biedt u veiligheid.

zekerheid en gemoedsrust.

Afmetingen
Sovereign

A Totdie lengte rmrru
4966

B Torale bre-edte, 1I1e1 spiegels (ml11)
2015
rotale breedte, excl. spiegels Irnml
1793

C Terale hoogte «non
1360

D Gl'flngstf' bodernvnjherd. mmmtaal
bi) rnaxrmaal totJ<1Ii-\f'wlrhl (mini
120
Spoorbreedte, voor trnn»
1500
Spoorbreedte, ac hter tmrn)
1496

G Wlf'lha~l~ tmrm
2670

H Max. bccnrurmtc, bestuurder {rnml
1062
M,l", beenruimte, voorpassagier Il11m)

" 45
Max. beennnrnte, achter (mml
765

K Max. hootdrurrnte, voor (mml
983
Max. hootrlruuute, ar htet lrnrnl".M Brppdle op venouderhoogte.
voor (mrn)
1460

N Breedte op schouderhoogte.
ac hier (mln]
1463

o Volume hagagennmu- (mJ) - nuttig
0,35

PInhoud brarulvtouank rlnen
86,4

N.R: AII(' genoemde waareten hr-hben
betrekking op een wagen in standaard
Uitvoering, maar kunnen 111 geringe mate
ver ..c hrllen vertonen als gevolg van
r.onvtrucucs co produkuetolcranur-s
Norrunale waarden worden ro dicht
mogelijk benaderd Wij verzoeken u con-
I.KI op Ie nemen mei uw dealer nrmrem
dct ar!« ten aanzien v a n evr-ntucle
v, ij7iglilgen In leverhare opnc,

""

Deze brochure beschrijft de algemene eigenschappen van de JiJgUiJrSovereign - reeks.
Speciîicettes en leveringsmogelijkheden kunnen echter van land tot land verschillen.
Wij verwijzen u derhalve voor de specifieke detsils van de beschikbare modellen naar

uw dealer.
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