




uiterst levendige waarden. Voor

Eenacceleratie van 0 tot 100 km/h in 7,2 seconden en een maximum snelheid

STIJLVOL, RUIM EN (MEER DAN
OOIT!) PIJLSNEL

(waar omstandigheden en wetgeving dit toelaten) van 250 km/h: dat zijn zelfs

voor een volbloed sportwagen

een ruime saloon zijn zulke

prestaties verbazingwekkend, maar inher ent aan het karakter van de nieuwe

Jaguar Xj12.

De verwendering zal nog groter zijn, wanneer men beseft dat deze flitsende

prestaties in het geheel niet ten koste gaan van het hoge niveau op het gebied

van luxe, comfort, veiligheid en vooral verfijning waar JaguarsLO befaamd om

zijn. Hoe zeer de enthousiaste bestuurder van de XJ' 2 ook genoegen steil in

hel beheersen van deze uitzonderlijke sportieve machine, de passagiers

zullen zich in de X}t 2 met nel zoveel plezieren ontspanning laten meevoeren.

Daarbij wordt het pure rijplezier van de Xj12 gewaarborgd door een nieuwe

garantie van 3 jaar of 100.000 km, met een garantie van 6 jaar legen corrosie

en een 3-jarige garantie tegen lakverwering en oppervlaktecorrosie, plus,

gedurende J jaar, 24-uurs Jaguar Emergencv Assistance.



Ondanks de huidige verkeersdrukte en beperkingen, bestaan er nog auto's

die de zeldzame kwaliteit bezitten gereden te kunnen worden om het pure

UITZONDERLIJKE RIJ-
EIGENSCHAPPEN

rijgenot zelf. Moeiteloos vermogen is daarbij uiteraard vereist, net als

perfectie in beheersbaarheid, wegligging en rijgedrag, en - zo mogelijk -

verfijning. Zoals u kunt verwachten van een Jaguar, biedt de nieuwe Xl1 2 een

ongeëvenaarde combinatie van al deze kwaliteiten.

Ter ondersteuning van het hoge prestatieniveau biedt de XJ12 u een

bekrachtigde precisie-stuurinrichting en een onafhankelijke 'spons'

wielophanging met daarop afgestemde vering, schokdempers en

stabilisatorstang; ook het gelimiteerd slipdifferentieel is standaard op de

X112.

Het anti-blokkeerremsysteem omvat voorste remklauwen met dubbele zuigers,

zodat het remvermogen en de optredende wijziging in de asbelasting exact op

elkaar zijn afgestemd. Maar er zijn meer veiligheidsvoorzieningen. Zo

beschikt de Xj12 over, o.a.. energie-absorberende carrosseriedelen aan de

voor-en achterzijde, balken in de portieren tegen de gevolgen van aanrijdingen

van opzij, een stalen wand als afscheiding tussen de benzinetank en de

passagiersruimte en een doordachte veiligheidsschakelaar die in geval van

een aanrijding het contact uitschakelt en de portieren ontgrendelt.

Aan de buitenzijde geven de 8 x 16 inch gesmede lichtmetalen velgen

geschoeid met 'lew profile' banden in de maat 225/55 en het trotse zilveren

Jaguar X)l2 embleem op het kofferdeksel een indruk van het karakter van de

X112.







Luxueus met de hand gesneden

leder en handmatig vervaardigd

gepolitoerd fineer zetten zelfs in

de sportieve omgeving van het

vcorcornpartirnent van de Xl 12 de

Jaguar-traditie voort, maar het V 12

embleem op het met walnctefinccr

afgewerkte dashboardkastje

herinnert aan het feit dat het hier

geen gewone luxe saloon betreft.

Ten behoeve van de in een

sportieve wagen vereiste steun ter

hoogte van de schouders, het

bovenste gedeelte van de rug en

de lenden, is de met leder beklede

bestuurdersstoel (met. als optie,

stoelverwarming) elektrisch

verstelbaar in zowel hoogte- als

lengterichting en onder een hoek,

en istevensvoorzien vanelektrisch

verstelbare lendesteunen. De

bestu u rdersstoel beschikt

bovendien over een geheugen met

twee zitposities en "tanden van de

hoofdsteun en buitenspiegels.

(Elektrische stoelverwarming en

elektronisch geheugen zijn. als

optie, leverbaar voor de

voorpassagiersstoell.



In het in 5 standen verstelbare

stuurwiel is een SRS airbag

opgenomen. Er zijn duidelijke

afleesbare analoge instrumenten

omlijstingenmei van

walnotefineer, 1Bwaarschuwings-

en controlelampjes die alleen

indien dil nodig is zichtbaar

worden en een elektronische

diagnosecentra Ie met LCD, die

tevensdienst doet alstripcomputer .

De nieuwe GM4L80E

automatische transmissie met 4

versnellingen en twee

schakelprogramma's, 'Sport' en

'Normal', beschikt over een

gewijzigd en geoptimaliseerd J-

schakelpatroon. Dil biedt de

bestuurder de male van

beheersbaarheid die essentieel is

ineenautomobiel met zo' nsportief

karakter als de Jaguar Xj12.
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De zo indrukwekkend mooi in het fraai ontworpen motorcompartiment

rustende 6,0 liter V12 motor met bovenliggende nokkenassen is afgeleid

van de beroemde 5,3 liter krachtbron, waarvan verscheidene versies

honderden overwinningen hebben behaald in de wedstrijdsport, waarbij in

het bijzonder de 6,9 liter versie genoemd kan worden, die in 1988 in de 24-

uurs race van Le Mans de meerdere bleek van 's werelds beste sportwagens.

Met zijn nieuwe zuigers met vlakke
DIE ONVERGELIJKBARE

KRACHTBRON
bodem, gewijzigde verbrandingskamers

en een van 70 naar 78,5 mm vergrote

slag, zodat de cilinderinhoud is toegenomen van 5345 tot 5994 cm), levert
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de motor nu 318 pk (234 kW) bij 5400/min. Het maximum koppel dat
200 550

verantwoorde! ijk is voor de oprnerkel ijke souplesse, fluweelzachte energie en ';0

trekkracht, bedraagt maar liefst 463 Nm bij slechts 3750/min. 350

250

'"'De soepelheid en verfijning zijn nog nadrukkelijker aanwezig dan ooit

tevoren. Dit is gerealiseerd door een nieuwe balancering van de krukas en
1000 2000 3000 4000 5000 "000

een gewijzigd profiel van de nokkenas.
MOTORTOERENT AL (Omw/Min ~ 1(00)

VoIRP~~f)1~ 'T.l"d~ard70020

Dankzij o.a. een gewijzigd Lucas Marel]j motorregelsysteem en een nieuw

uitlaatsysteem met -low.loss' katalysator, blijft het brandstofverbruik

slechts 13,01/100 km.

verrassend laag; bij 90 km/h constant: 10,6 1/100 km en

En, net als bij elke andere Jaguar

motor, wordt elke krachtbron

afzonderfijk op zowel de testbank

als in de auto beproefd, eerst op

een rollenbank en daarna nog

eens door een ervaren testrijder

op de weg.
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ONMISKENBAAR SPORTIEF

Met zijn vloeiende en elegante lijnen is de Xj12 duidelijk herkenbaar als

een Jaguar, maar zijn uitgesproken sportieve uitstraling geven hem een eigen
•

identiteit. De krachtuitstralende zwarte grille, met zijn kenmerkende



goudkleurige Jaguar embleem, wordt omgeven door vier koplampen, die voorzien zijn van hogedruk sproeiers en

sierringen in de kleur van de carrosserie. Aan de flanken wordt de wilskrachtige uitstraling onderstreept door de

lichtmetalen spaakwielen mei gouden emblemen, de dubbele 'sports pack' sierstrepen en zwarte raamomlijstingen.

Vanuit ieder gezichtspunt gezien een sportief

karakter!

XJ12



ONGEEVENAARDE
UITRUSTING EN

WAARDE
De meeste nadruk is natuurlijk

gelegd op de uitzonderlijke sper-

lieve aantrekkingskracht van de

X] 12. Net zo belangrijk echter zijn

cle kenmerkende laguar uitrusting

en voorzieningen, zoals:

• Het standaard gemonteerde

aircondition ingsysteem, dat nu een

koelmiddel bevat dat vrij is van

CFK's.

ellet sublieme audlosvsteem. met

8 luidsprekers en ROS {Radio Data

Svstcm). Een als optie leverbare

CD-wisselaar voor 6 CD's aange-

bracht in de kofferruimte (waar-

'"

SPECIFICATIES X/12
MOTORrYPE V 12 blokhoek 60"

Lichtmetalen cilinderkop/motorblok
SüHCper rillnderbank

2 kleppen/cilinder

Cilmderinhoud (en13) 5994
Boring )( slag (mm) 90 x 78,5

Compressieverhouding 11,0:1

Max. vermogen DIN pk (kW) t/min 318(234 )@5400

M<lX. koppel DIN (Nm) t/min 342(463)@3750

Verbrandingskamers 'May high efficiency'

Ontstekmgssvsteem Marelf elecuontc

Brandstoisvstccm Lucas electron Ie irtjee-tien
95 RON loodvrij

TRANSMISSI[ GM a-versn. bak ctectrorusch
geregelde nutornaat

Overbrengingsverhouding hoogste versnelling 0.75:1

Overbrengingsverhouding achteras 1,58:1

Km/h bi) 1000 t/min in de hoogste versnelling 28,6

VELGTYPEJ-MAAT Lichtmetalen velg 8" x 16"

Bandenmaat 225/65 ZR 16

Cw-WAARDE 0,36

REM$YSTEEM Hydraulisch bekrachtigd remsvvteem met schilfremmen ramlom en geventileerde
remschijven voor de voorwielen. Anti-btokkecrromsycteem mL'1 gierlngrcacltng.

Remsysteem gescheiden uitgevoerd mei waarschuwmgsindiceties voor
vloeistof niveau en ABS- fUnc.lie

Handrem werkt mechanisch op de achterwie-len

STUURINRICHTING Bekr ach Iigde tand beugel-stuur. 11 ric h IIng.
Totaal aantal -tuuromwëntelingen links/rechts: 2,8 van aanslag (01 aanslag.

Energie-absorberende. in 5 standen versrelbare. stuurkolom en airbag (SRSI stuurwiel.
Draaicirkeltussen trottoirs: 12,4 rn.

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

wordt verkregen. Stalen schroefveren. telescopische schokdempers en ~1<lhilis<l10rst<lng.

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

Draagarmen ontworpen om in- en uitveren tijdens remmen en accelereren Ie voorkomen.
Concerurivche stalen schroefveren en dempers.

CARROSSERIE Vier-deurs saloon. Monocoque constructie met kreukelzones,
voor en achter, en energre-obsorberendo botstngsdempers. voor

Beschermmg door aan de zijkant doorlopende bumpers

I AKWERK EN BESClIERMING Holle en gesloten ruimten gcnuectecrd met hete was.
Kathodische elektrocoating. Clear-cver-basc lakprocédé mei geautomariscordr-
etektrostcnsche opbrenging van primer/lak en deklagen. Twin colour deklagen.

Onderzijde voorzien van bitumen was.

PRESTATIES (iabneksopgavc)
Acceleratie van 0 tol 100 km/h (51

Max. snelheid (km/hl 250

BRANDSTOFVERBRUIK

Stadsvorkoer (ltr/1 00 krn) 21,9

90 km/h (ltr/100 km) tn,e
120 krn/h (Ilr/l 00 krru 13.0

GEWICHT

Leeggewicht (kg) 1985

M,lJL toelaatbaar totaal geWicht 2405

De br.1nd~lofverbr(llk5CIII{>,.., zijn verkreRf'1l vall tC_IS overeenkomstig de 'PilssellFer Cer Fuct COIlS(lmpIIOn Order 198 J'



STANDAARD UITRUSTING

MECHANISCH
M('('r~<llJ[llg vt'r~t{'lh,l,Jr vtuurwrcl
Anli-Illo~~(>('rrl'rnwqt'pm
Lloknomvc h ge-tuurde automatische lransnli~~le mei 4 versnellingen en met 'Sport' en
Normal ~t,1I1U

I{(J("tvlil~l,lleT1 UIII,1<)1met "atalv',lIor
CrUl't' comrol
l b'' gl'gotl'n lk htnu-talen vp.r.rkvclgon met ~25/55 LR handen
~"Ir,l <.t,rrtbt'H'illging/~( h,,"elvergwndellng
C{'llmlh'('rd .,llpdltt~'rentie('1
Be"r,Khlli\dl' schijfremmen rondom
Stuurbekrat hllglng
Spcrtv Wlt'l()ph,lnglng
t\lrhag voor dl' IW<;luurdelvljde

EXTERIEUR
I{,ldlateurgrrlle met zwarte tamellen
vcnbrcomcc handgreep kofferdeksel en slerlii~len achterlichten
Ek-kmsc h bedienbare antenne
Hektnsr.h verstotbare en verwarmde bunenspregels
~ll'''lri"t h I{>!V<.irmde rvuesproe.ers
(;oudJ"lpulli\t' emblemen op wielen en grille
HogedruJ,,·kopl,lmprPlniging~ln_laIIJIIP mei verwarmde sproeiers
A( hINrllll\,p!V<,lrmlnt: mPI Irjdrf'la!'
MI'I,l( hlt·rll( hten
SPIlil' roachlnn-
Ronde dubbelo hill'nwC'1l koptampen
fllJlI('WI"prs met IW(>(' vnelhcden. vanabele mterval en geprogrammeerd wis/wa<;~ysleem

INTERIEUR
AlflOlldl(lolllllfi nu-t .uuom.nr-c he tompor.uuurrcgcling C'1lvoorzir-rung voor luc-htroc-rrculauc
IljTlgerwrtd w,llnull'IITll't'1 o~ coavoro eu schakelpanelen
r '1ngl'nl'rfd ....J lnctcunecr op dashboard en porttoren me! Il1legv"erk
Cr-ntra!c- I'l'rgrt'ndl'flng v.ur pernoren. kofferdekse-l ('11tankdop
Op ~1<'lII<llgt"IL'md davhboard en bovenkant porucrbekleding tbchalve bij Isi~ Blue bekleding!
Spec raal ontworpen ,lUdio-II1~IJllalic met hoog vermogen en Radio Data Sy,!elll (ROS) en 8
Illld_prl'kt'r_
[)Igilolll' klok
Autornanee h vluur-n van rUII('n/~{ huurtak d m v. portu-rvleutel
rleJ"lrl'llw ontgrcnrlolmg kotterde-kcel vanuu mtcncur
rl('J"lri~(h hodrr-nde pornerruuen nWI "on" touch open" toets aan bestuurderszijde
I\<l,lrll('('<;I<lmp en dubbele intr-neurverlkhnna In voorcomparnment
"Iep dashboardkastje met \112' logo
V('II it htc v-hakclaarpanclen In porticren en console
Duepunt-, vorhghr-rdcgordr-l-, I1WI oprolruecharucme voor dl' voor- en achtervtoelen r-n
nurtdcfvtr- heupgordol ar hier
Vl'ilrgh"ldwl'rllthling in dlll' perueren
voorruuv.u- g('I.r.1gd gld<;
I oderen Iwkll'dlng
Ahluilb,l<lr en vor!n hl d,\,hb()dfd~,\'IJl'
Pauk- swuch" voor roruralr- vergrendehng/ontgrondehng en sluiten VJn rcuervschurrdak

ll.indgrcpen voor P"",,\gl\'r,
I {'(',I'\I11Ill'rl VOOI .It hwrlOmp,lItinll'nl In J( htcrstijleu
In hoogt" vcrstelbare en k,lI11C'lb,1Ie hoofdsteunen, ,1('hl('1
vorvonken opborgrumuen voor vloten V,1Il verhgheidsgordcls ac hterpassagierv
1O·\(Judlj,; J;'1{;'J,,(rl~(h verstcrbare voerstoelen en hcotdsteuncn. mei aan bevtuurderszude een
toct-, VOOf "1n<;I,lp~(al1rl" en geheugen voor twee zupcsures met. buitensprege!s en elektrisch
ver-actbare- lcndevtcun
Tnpcomputrv met hediorung via ril' hnkr-r stuurkolomsc-hakelaar
T\\('(' zrmnoklr-ppcn mei vr-rüchtc makc-up ~pi{'geh
Cplinl gla, rondom
Vler~p,lak, stuurwro! met rla-ondruktoetscn op dl.' hovcnste cpaken

qPTlE~ TEÇ;~N ME_ERPRIJ~_

EXTERIEUR
lIt'klll'.tll bedie-nd 'l,lll'll vc huildak
"\i'lldnlfl<'1l gl·llllt'grt'{'rd lil Voo['poiler
voonuuvc.v, ,lrming
A( hlt'rwll'lnph,ll1glllg n1(>1outom.uuchc nl\eaurl'g('lrng

INTERIEUR
CD Wlw'l,hlr
('oI11r.,-t('rt'l1d" 11I1'/('n talleen bij ledoren ~toelheJ"l{'dlngl
t;pheugpn V'1Or Illpn'llll' en hoofd-reun voorpasvagwr
vcrw.nmdc voorstoelen
M,lgl1oll,l lcderen ,loellX'J"leding
Rolgordrim-n voor dl' acIuerruu
I lnogl101lgt, \ loerhcdekkmg

OPTIES ZONDER M~ERP1!IJS _ _ "c-----c-------------
Antr,llll'l"It'lIIrg dnchhoard Pil bovonhcklodmg porlieren
Mt'I.rll'l/MI( ,1t,llIl( LIk
Veloure ~(()("Ibeklt'dlng met blJp,1<;'>t.'ndelederen ,1fwerklng

van de vorm zodanig is doordacht

dat de cpbergruirrue maximaal is).

• Een geprogrammeerd wis-was-

systeem en een interval regeling

voor de ruttewissers die zich aan-

past aan de rijsnelheid.

• Elektrisch verwarmde buiten-

spiegels die automatisch kunnen

kantelen wanneer de achteruit

wordt ingeschakeld en, als optie,

voerruitverwarming.

Dit 7ijn maar enkele voorbeelden.

Bestudeer het gedeta i lieerde over-

zicht van de uitrusting en geef u

clan rekenschap van het feit dat de

Jaguar XJ12 u niet alleen een unieke

sportwagen biedt. maar ook enge-

kende waar voor uw geld.

Afmetingen
XJ12

A Totale lf'ngtC' rmrm
4988

8 Totale breedte, mcl. splq~('I~ (mm)
2015
Totale breedte. excl. <;pIPg('l, (mm!
1793

C Totale hoogte «nou
1380

D (;errng~I~> hodemvrqheni. mmunaal
biJ m.rxrrnaalrotaalgewuht tmm:
120
Spoorbrcrrnc voor trnm)
1500
Spoorbreedte, ac hter Illlm)
1498

G Wielh."i~ lnll111
2870

H MJI<.. boonnnrnto, hl',>luurd"r Imml
1062
MdX. bccnnumte. V()Orpd~<;dgl('r (mml
1145
Max bccnnunue. achtor trnnu
785

K M,lX hcotdnnmte. voor Imnll
983
Max hootdrumne. achter (mmt
928

M Breedte op schouderhoogte.
voor Imml
1460

N Breedte up schouderhoogte.
a(hler Iml111
1463

o Volume bagageruimte Im I) nUlIlg
0,35

PInhoud brand,loftank (IrIer)
86,4

N.B: Alle gcoocmdo waarden hebben
bctn-kkmg up r-en w.igt'n In vt.md.rard
uuvoenng. maar kunnen In geling r- mate
verve hitten vertallen al~ gevolg 1',111
r nnstrurues en produktlr-toleranuc s
Norrunale ....aarden worden 10 rtnht
mogeluk benaderd, Wil vcrzoeken u con-
tact op 1(' nornon met lIW deale-r omtrent
det"ll, Il'!) ddfllll'n van cve ntut-Ie
Wlili~lngl'n in leverban- ()Pllt'~

Deze brochure beschrijft de algemene eigi!nschilppen van de Jagu.lr X/12 - reeks.
Specificaties en feveringsmogelijkheden kunnen echter van land tot land verschillen.
Wij verw;j1:en u derh.llve voor de specifieke details van de beschikbare modelten nililr

uw dealer.
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