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JAGUAR JULKISTI UUDEN XE -MALLIN 
 

 Täysin uusi XE –malli ylempään keskiluokkaan 

 Erittäin suorituskykyisen Jaguar XE S -malli ensiesittelyssä 

 Mekaanisesti ahdettu 3,0 litran V6, 340 hv, 0-100 km/h 5,2 s 

 Taloudellinen 2,0 litran Ingenium-diesel: 3,8 l/100 km, 99 g/km CO2 

 Alumiini-intensiivinen itsekantava korirakenne –  ensimmäisenä 
keskikokoisten autojen luokassa 

 Innostava suorituskyky, tarkka ja mukava ajettavuus 

 Dynaaminen muotoilu, klassinen taakse painottuva matkustamo 

 Jaguarin kevyin ja jäykin sedan-malli 

 Kaikkien aikojen aerodynaamisin Jaguar: Cd 0,26 

 Uusi intuitiivinen InControl-tieto- ja -viihdejärjestelmä  

 Älykkäät aktiiviset turvallisuustekniikat tukevat kuljettajaa 

 Kokonaiskuluiltaan edullinen omistaa: kilpailukyiset kulutus- ja 
päästöarvot, vakuutusmaksut, huoltovälit ja jäännösarvot 

 Malliston yksityiskohtaiset tiedot julkistetaan Pariisin autonäyttelyssä 
2.10.2014 

 
 

Lontoo, 8. syyskuuta, 2014 - Jaguar XE on paljastettu maailmalle tähtiä 

vilisevässä tapahtumassa Lontoon Earl’s Courtilla. 

Takavetoinen Jaguar XE on todellinen kuljettajan auto, joka määrittää 

urheilullisen sedanin käsitteen uudelleen edistyksellisen kevyen rakenteen, 

virtaviivaisen muotoilun, ylellisen sisustuksen ja loistavan ajettavuuden 

ansiosta. XE tulee myyntiin vuonna 2015. Malliston kärjessä on erittäin 

suorituskykyinen S-malli. 

XE S palkitsee kuljettajan ahdetun 3,0-litraisen V6-moottorin reaktiivisuudella 

ja hienostuneisuudella. Voimanlähde kehittää tehoa 340 hv ja vääntöä 450 

Nm. Korkealle kiertävä moottori on yhdistetty 8-vaihteiseen 

automaattivaihteistoon, joka sisältää ohjauspyörään asennetut vaihdevivut, 

jotka tarjoavat kuljettajan välittömään käyttöön auton uskomattoman 

tehoreservin. XE S kiihtyy 0-100 km/h jo 5,2 sekunnissa, ja sen elektronisesti 

rajoitettu huippunopeus on 250 km/h. 

“Jaguarin asema johtavana premium-alumiiniautojen valmistajana on 

antanut meidän kehittää kevyen, jäykän korirakenteen, joka on 
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luokassaan mullistava ratkaisu. Sen ansiosta XE:n edistykselliset 

alustatekniikat voivat tarjota vertaansa vailla olevan yhdistelmän 

ketteryyttä ja hienostuneisuutta, joka on aikaisemmin ollut tyypillistä 

ylempien segmenttien autoille.” 

Kevin Stride, ajoneuvolinjajohtaja, Jaguar XE 

Alumiinivaltainen Jaguar XE on ensimmäinen Jaguar Land Roverin uuden 

modulaarisen ajoneuvoarkkitehtuurin malli, ja se asettaa uudet standardit 

ajodynamiikalle keskikokoisten autojen segmentissä. Pitkä akseliväli ja matala 

istuma-asento mahdollistavat täydelliset mittasuhteet ja virtaviivaisen, 

coupémaisen profiilin. 

S-mallin suuremmat etuilmanottoaukot, kromatut sivuaukot, hillitty takaspoileri 

ja valinnaiset 20 tuuman taotut alumiinivanteet antavat viitteitä Jaguarin 3,0-

litraisen V6-bensiinimoottorin suorituskykypotentiaalista. 

Matkustamo tarjoaa erinomaisesti mukavuutta ja tilaa. Ylelliset materiaalit ja 

viimeistelyt yhdessä Jaguarille perinteisen käsityön kanssa tekevät sisätiloista 

luokassaan ainutlaatuiset. 

XE S saa seuraa toisista malleista, jotka saavat voimansa erittäin 

taloudellisista 2,0-litraisista nelisylinterisistä bensiini- ja dieselmoottoreista. 

Voimanlähteiden parina toimii sulava 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto 

tai 8-vaihteinen automaattivaihteisto. Dieselmoottorit – jotka ovat osa Jaguarin 

täysin uutta Ingenium-moottoriperhettä – tarjoavat esimerkillistä 

taloudellisuutta ja vähäisiä CO2-päästöjä (alkaen 3,8 l/100 km ja 99 g/km). 

XE on kevyin, jäykin ja aerodynaamisin Jaguar-sedan. Se on lisäksi 

ensimmäinen Jaguar-malli, joka on varustettu sähköisellä ohjaustehostimella, 

joka on viritetty tarjoamaan erinomaista ohjaustuntumaa mutta joka kuluttaa 

vähemmän energiaa kuin hydrauliset järjestelmät. XE:n 

omistajuuskustannukset ovat matalammat kuin yhdelläkään toisella Jaguar-

mallilla. 

Alumiinivaltainen Jaguar XE valmistetaan Jaguar Land Roverin Solihullin 

tehtaalla täysin uudessa tuotantolaitoksessa. Tämä huipputekninen laitos on 
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osa 1,9 miljardin euron sijoitusohjelmaa ja luo Isoon-Britanniaan 1 700 

työpaikkaa.  

XE täydentää nyt Jaguar-sedanien malliston. Se asettuu XF- ja XJ-mallien 

alapuolelle. 

Täydelliset tiedot XE-mallistosta julkaistaan Pariisin autonäyttelyssä 

lokakuussa. 

 

Innostava muotoilu: muotoa ja toimivuutta ilman kompromisseja 

Jaguar XE on kehitetty rinnakkain uuden modulaarisen arkkitehtuurin kanssa. 

Arkkitehtuuri avaa kokonaan uusia muotoilumahdollisuuksia. Perusmitat on 

määritetty muotoilu- ja insinööriosaston yhteistyön tuloksena alusta alkaen. 

Mottona on ollut ”kaikki mikä on kuviteltavissa, on luotavissa”. 

Tämän ansiosta autolla voi olla täydelliset mittasuhteet: lyhyt etuylitys, 

pidempi takaylitys ja dynaaminen taakse painottuva asento. Arkkitehtuuri 

mahdollistaa myös matalan urheilullisen ajoasennon ja sulavan coupémaisen 

profiilin. 

Voimakkaasti muotoiltu konepelti antaa autolle lihaksikkaan ilmeen. Nouseva 

vyölinja välittää vaikutelmaa liikkeestä, ja takasivujen muotoilu on saanut 

inspiraationsa F-TYPE Coupésta. J-valot ovat yksi välittömästi tunnistettava 

Jaguarin muotoiluelementti. Takavalojen vaakalinja on voimakas tyylikeino, 

joka on peritty ikonisesta E-typestä. 

Jaguarilla on takanaan vakuuttava historia upeiden aerodynaamisesti 

tehokkaiden autojen valmistajana. Uusi XE jatkaa muodon ja toimivuuden 

perintöä: sen virtaviivaisella muodolla on Jaguarien matalin 

ilmanvastuskerroin – vain 0,26. Tämä saavutus on 1200 virtaussimulaation ja 

yli neljän miljoonan tunnin prosessoriajan tulosta. 

“Tehtävämme oli luoda jännittävä ja dynaaminen muotoilu, joka 

heijastaa selkeästi XE:n asemaa todellisena kuljettajan autona. 



 4 

Matkustamon mittasuhteet ja tiivis muotoilu saavuttavat tavoitteemme ja 

antavat XE:lle vaikutelman liikkeestä, vaikka auto olisi paikallaan. 

Mallilla on paljon ulkoisia yhtäläisyyksiä F-TYPEn kanssa, ja se erottuu 

vahvasti joukosta.” 

Ian Callum, Jaguarin muotoilujohtaja  

XE:n ulkoasun synnyttämät odotukset lunastetaan sisätiloissa. Tilava 

matkustamo syvällä keskikonsolilla luo tyylikkään ajoympäristön. F-TYPE-

tyyppiset mittarit korostavat käynnistyksen yhteydessä urheilullisen XE:n 

ominaisuuksia. 

Etu- ja takamatkustajilla on paljon pään- ja jalkatilaa. XE todistaa, että sulava 

virtaviivainen muotoilu ei sulje pois runsaita sisätiloja. Tekniset kankaat, 

hienot nahat ja kontrastia luovien kaksoistikkausten kaltaiset yksityiskohdat 

luovat korkealaatuisen vaikutelman. Kiiltävän mustien, kuvioidun alumiinin ja 

nykyaikaisten puukoristusten valikoima korostaa ylellistä tunnelmaa. 

Tunnelmavalaistus jopa 10 eri värillä tekee ilmapiiristä ainutlaatuisen. 

 

Alumiini-intensiivinen monokokki: kevyt, jäykkä, turvallinen 

Jaguar on kokeneempi alumiinirakenteiden käyttäjä kuin yksikään toinen 

autonvalmistaja. Verraton ammattitaito tämän kevyen materiaalin parissa on 

saanut aikaan uuden XE:n mullistavan korirakenteen. Kyseessä on 

ensimmäinen malli, joka on suunniteltu Jaguarin uuden modulaarisen 

arkkitehtuurin mukaan, ja XE on luokkansa ainoa malli, joka käyttää alumiini-

intensiivistä itsekantava korirakennetta 

Suurin osa alumiinista on erittäin vahvaa 6000-sarjan seosta. Korin sivut ovat 

täydellinen esimerkki: nämä monimutkaiset rakenteet on muovattu yhtenä 

kappaleena. Tavallisesti 1,5 mm paksuista levyistä on saatu 1,1 mm:n 

paksuisia jäykkyyden kärsimättä. 
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Uusi XE on suunniteltu täyttämään tiukimmat törmäystestivaatimukset ympäri 

maailman, mukaan lukien US ja Euro NCAP. Alumiinikonepelti varmistaa 

erinomaisen jalankulkijaturvallisuuden. 

Ympäristöllinen kestävyys on suuri osa Jaguarin alumiinikonseptia. Tämän 

arvokkaan materiaalin kierrätys säästää merkittävästi CO2-kokonaispäästöjä. 

Uusi XE on maailman ensimmäinen auto, joka käyttää RC 5754:ää – 

pääasiassa kierrätetystä materiaalista valmistettua alumiinia. Myös tulevat 

mallit käyttävät RC 5754:ää. Tämä läpimurto auttaa Jaguaria saavuttamaan 

tavoitteensa käyttää kierrätettyä materiaalia 75-prosenttisesti vuoteen 2020 

mennessä. 

“XE on mahdollisimman vahva ja kevyt auto, Tästä kiitos kuuluu 

perusteellisille analyyseille ja uusille koneteknisille ratkaisuille. Kehitys 

on ollut haastavaa, mutta XE:n rakenne on nykypäivänä alansa 

ehdotonta kärkeä.” 

Mark White, Jaguarin tekninen asiantuntija 

 

Alusta: ketterä, reaktiivinen, joustava 

Uudella XE:llä on luokkansa hienostunein alusta, joka asettaa uudet 

standardit ajettavuuden suhteen. Kyseessä on todellinen kuljettajan auto. 

Siinä missä useimmat kilpailijat käyttävät MacPherson-joustintukia 

etujousituksessa, Jaguarin työryhmä on päätynyt ylivertaiseen 

kaksoiskolmiotukiratkaisuun. Alumiiniset etukomponentit ovat kevyitä ja 

jäykkiä ja valmistettu patentoitua erityismenetelmää käyttäen. 

Perinteinen monivarsituenta takana ei voinut vastata Jaguarin dynaamisiin 

tavoitteisiin. Ratkaisu oli Integral Link: järjestelmä, joka tavallisesti löytyy vain 

suuremmista ja kalliimmista ajoneuvoista. Se tarjoaa ihanteelliset sivuttaiset ja 

pitkittäiset jäykkyysarvot, joita tarvitaan tarkan ja mukavan ajettavuuden 

varmistamiseksi. Alumiinia on käytetty laaja-alaisesti, mikä minimoi painon. 
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Sähköinen ohjaustehostin (EPAS) tarjoaa enemmän potentiaalia ja 

energiatehokkuutta kuin perinteiset hydrauliset järjestelmät, mutta Jaguarin 

insinöörit eivät olleet ennen pitäneet tekniikkaa riittävän kypsänä. Nyt tilanne 

on toinen. 

Suurempien ajoneuvojen kanssa kehitetty prototyyppi vakuutti työryhmän 

siitä, että paras EPAS-tekniikka voisi nyt tarjota polttoainetalouteen liittyvät 

edut ilman ohjaustuntuman heikkenemistä. XE on ensimmäinen Jaguar, joka 

käyttää EPAS-ohjaustehostinta. Ratkaisu vähentää CO2-päästöjä jopa kolme 

prosenttia ja tarjoaa suorituskykyä, jota Jaguarin insinöörit edellyttävät. 

“Sähköisen ohjaustehostimen käyttöönotto oli suuri askel, mutta 

voimme ottaa sen luottavaisena. Se tarjoaa hienosäädöiltään lähes 

rajattomia mahdollisuuksia ja on mahdollistanut reaktiivisen 

ohjaustuntuman, jota vaadimme Jaguarilta – ilman kompromisseja.” 

Mike Cross, pääinsinööri, Jaguar 

 

Aktiivinen turvallisuus: älykkäitä kuljettajaa tukevia tekniikoita 

Uuden XE:n kevyt ja jäykkä korirakenne on laadittu vastaamaan tiukimpien 

törmäystestien vaatimuksiin eri puolilla maailmaa. Erinomaista suojaa 

täydentävät monipuoliset kuljettajan apujärjestelmät, jotka on suunniteltu 

auttamaan ja tukemaan kuljettajaa ja tekemään matkoista turvallisempia, 

rentouttavampia ja nautinnollisempia. 

XE on maailman ensimmäinen auto, joka on varustettu All Surface Progress 

Control (ASPC) -järjestelmällä. Tämä täysin uusi tekniikka hyödyntää Jaguar 

Land Roverin vuosikymmenien kokemusta maastoajojärjestelmistä ja toimii 

hitaiden nopeuksien vakionopeudensäätimen tapaan. ASPC on aktiivinen 

nopeuksissa 3,6 km/h – 30 km/h. Se ohjaa tarkasti jarrujärjestelmää ja 

voimansiirtoa ja tarjoaa optimaalista pitoa liukkaissa olosuhteissa ilman 

pyörien sutimista ja polkimien käyttöä. 
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Tarkkoja värikuvia tuulilasiin heijastava lasertuulilasinäyttö (HUD) tarjoaa 

kuljettajalle eri tietoja, kuten ajonopeuden ja navigointiohjeet, erittäin selkeästi 

ja keskittymistä häiritsemättä. Loistavan kuvanlaadun lisäksi laser-HUD on 

pienempi ja lähes kolmanneksen kevyempi kuin muut olemassa olevat 

järjestelmät. 

Jaguar on yksi segmentin ensimmäisistä autonvalmistajista, joka käyttää 

stereokameratekniikkaa. Tämä huippuluokan anturi toimii XE:n automaattisen 

hätäjarrutusjärjestelmän silminä ja mittaa nopeutta ja etäisyyttä kohteisiin 

tarkasti. Järjestelmä voi aktivoida täyden jarrutusvoiman välttääkseen 

onnettomuuden tai lieventääkseen sen seurauksia. 

Stereokamera sisältää myös liikennemerkkien tunnistuksen ja 

kaistavahtitoiminnon. XE tarjoaa lisäksi muita edistyksellisiä järjestelmiä, 

kuten mukautuvan vakionopeudensäätimen, kuollutta kulmaa ja takaa 

lähestyviä ajoneuvoja tarkkailevan järjestelmän, puoliautomaattisen 

pysäköintitoiminnon ja risteävän liikenteen varoittimen. 

 

Paremmat yhteydet: täysin uusi tieto- ja viihdejärjestelmä 

XE-mallin täysin uusi InControl-tieto- ja -viihdejärjestelmä tarjoaa viimeisintä 

tekniikkaa, joka yhdistää auton, kuljettajan ja ulkomaailman. Sen ytimenä on 

nopea kahdeksan tuuman kosketusnäyttö, jossa on selkeä intuitiivinen 

graafinen käyttöliittymä. 

Ääniohjauksella voi käyttää järjestelmän monia tasoja ilman valikkojen 

selaamista, jotta kuljettajat voivat pitää katseensa maantiessä. InControl-

järjestelmän SD-korttipohjaisen navigoinnin ansiosta karttatiedot on helppo 

päivittää. Järjestelmä tukee myös Bluetoothia, äänen suoratoistoa ja USB-

liitäntää. 

Älypuhelimet muuttavat tapaa, jolla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa 

ympäröivän maailman kanssa. Uusi XE varmistaa, että kuljettajat pysyvät aina 
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yhteydessä. Auto toimii Wi-Fi-keskuksena, jonka avulla Internetiin voi liittää 

useita laitteita. Auton antenni tarjoaa parhaan mahdollisen signaalin. 

Jaguar InControl Remote -toiminnoilla iOS- ja Android-älypuhelinten omistajat 

voivat olla yhteydessä autoon mistä tahansa ja ohjata tiettyjä auton toimintoja. 

Näitä ovat mm. seitsemän päivän ajastettu ilmastointijärjestelmän esiasetus, 

ovien lukitseminen ja lukituksen avaaminen sekä moottorin käynnistäminen. 

Jaguar InControl Apps -toiminnolla käyttäjät voivat käyttää älypuhelimen 

sovelluksia auton kosketusnäytöllä. 

“InControl Apps -toimintoja voi käyttää kosketusnäytöllä. Niitä ovat mm. 

viimeisimmät pysäköintitiedot, puhelut, hotellivaraukset ja 

liikennevaroitukset. Uusi XE yksinkertaistaa yhteyskokemusta ilman 

kompromisseja vuorovaikutteisten toimintojen suhteen. Auto on 

teknisesti kehittynyt kokonaisuus, joka täytyy kokea.” 

Mike Bell, Jaguarin Global Connected Car -johtaja  

Kuljettajat, jotka haluavat vain istua ja nauttia musiikista, saavat ensimmäistä 

kertaa segmentissä käyttöönsä Meridianin äänitekniikkaa. Nämä loistavat 

järjestelmät ovat viimeisin tulos Jaguarin ja brittiläisen audioasiantuntija 

Meridianin pitkäkestoisesta yhteistyöstä. Ne on kehitetty erityisesti uutta XE-

mallia varten. Ainutlaatuiset algoritmit takaavat parhaan mahdollisen 

äänentoiston ja räätälöivät kokemuksen sisätilojen akustiikan mukaan. 

 

Voimansiirrot: sulavaa, hienostunutta, tehokasta 

Uusi XE saa voimansa neli- ja kuusisylinteristen alumiinisten bensiini- ja 

dieselmoottorien valikoimasta, joka tarjoaa vaikuttavan yhdistelmän 

suorituskykyä, hienostuneisuutta ja taloudellisuutta. 

Asiakkaat, jotka vaativat äärimmäistä suorituskykyä ja innostavaa ääntä koko 

käyntinopeusalueella, voivat valita XE S -version, joka käyttää samaa 

ahdettua 3,0-litraista V6-moottoria kuin F-TYPE. 
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Suorasuihkutus ja täysin muuttuva venttiilien ajoitus optimoivat tehon ja 

väännön koko käyntinopeusalueella. Sylinterien 90° kallistuskulma antaa tilaa 

kaksoispyörreahtimelle, ja tasapainotusakseli varmistaa sulavan käynnin. 

340 hv/450 Nm kehittävä V6 antaa XE S -mallille poikkeukselliset kiihtyvyys- 

ja suorituskykyarvot: 0-100 km/h jo 5,2 sekunnissa huippunopeuden ollessa 

elektronisesti rajoitettu 250 km/h:iin. 

Jaguar lanseeraa XE-mallin uuden maailmanluokan moottorituoteperheen – 

Ingeniumin – kera. Tämä kehittynyt yhtiön sisällä kehitetty tekniikka aloitettiin 

puhtaalta pöydältä, ja sitä valmistetaan Jaguar Land Roverin uudessa 630 

miljoonan euron moottorikeskuksessa Isossa-Britanniassa. 

Ingenium-tekniikkaa on testattu yli kolme miljoonaa kilometriä tosielämän 

olosuhteissa, ja se on kulmakivi Jaguarin tulevaisuuden vähäisten CO2-

päästöjen voimansiirtostrategiassa. Ingenium asettaa uudet standardit 

taloudellisuudelle, hienostuneisuudelle ja suorituskyvylle. Se noudattaa myös 

tiukimpia päästövaatimuksia ympäri maailmaa. 

Ensimmäiset Ingenium-moottorit ovat 2,0-litraisia nelisylinterisiä dieseleitä. 

Puhdas palaminen, muuttava pakoventtiilien ajoitus ja hienostunut 

pakokaasujen jälkikäsittely varmistavat Euro 6 -yhteensopivuuden ja laskevat 

XE:n CO2-päästöt tasolle 99 g/km 163 hv:n/380 Nm:n versiossa*. Myös 

tehokkaampia versioita tulee tarjolle. Ne yhdistävät poikkeuksellisen 

taloudellisuuden entistä parempaan suorituskykyyn.  

“Ingenium on uusi kompaktien, kevyiden ja vähäkitkaisten ja -

päästöisten moottorien tuoteperhe, joka tarjoaa sekä taloudellisuutta 

että suorituskykyä, jota asiakkaamme odottavat. Ingenium tekee 

uudesta XE-mallista Jaguarin taloudellisimman auton.” 

Ron Lee, Jaguar Land Rover Groupin pääinsinööri, voimansiirto 

2,0-litraiset turboahdetut suorasuihkutteiset bensiinimoottorit ovat tehokkaita 

ja hienostuneita ja synnyttävät vahvan väännön matalilta käyntinopeuksilta 

alkaen, mikä varmistaa erinomaisen kiihtyvyyden ja reaktiivisuuden 

keskialueella. XE:hen on tarjolla kaksi versiota, joista molemmat ovat 
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saatavilla kevyemmän ZF 8HP -automaattivaihteiston kanssa, jota käytetään 

muussakin Jaguar-mallistossa. Tätä huippuluokan 8-vaihteista vaihteistoa 

ohjataan Jaguarin ainutlaatuisella kiertovalitsimella. 

Ingenium-dieselmoottorien yhteyteen on saatavilla myös tehokas 6-vaihteinen 

käsivalintainen vaihteisto, joka käyttää matalaviskoosista öljyä. Kaikki XE:n 

vaihteistot ovat erittäin sulavia ja hiljaisia. 

 

Vetovoimainen kokonaisuus: kestävä, taloudellinen 

Uusi XE on kaikkien aikojen taloudellisin Jaguar, minkä lisäksi se on yksi 

luokkansa kustannustehokkaimmista autoista. CO2-päästöjen ollessa vain 99 

g/km XE voi hyötyä monista veroeduista eri maissa. 

Jaguar Land Rover on pysynyt tavoitteessaan vähentää mallistonsa 

keskimääräisiä CO2-päästöjä 25 prosenttia, ja uusi XE on tärkeä osa tätä 

strategiaa. Kestävän kehityksen korostaminen menee kuitenkin vielä paljon 

pidemmälle 

XE:n kevyen korirakenteen niittaus ja sitominen kuluttaa vähemmän energiaa 

kuin perinteinen pistehitsaus. Kierrätetyn alumiinin – erityisesti uuden RC 

5754:n – käyttö säästää energiaa. XE sisältää myös 46 kg kierrätettyä muovia 

ja uusiutuvia materiaaleja, mikä pienentää ympäristövaikutuksia entisestään. 

XE:n Ingenium-dieselmoottorit tarjoavat erinomaista taloudellisuutta, ja niiden 

huoltoväli on peräti 33 000 km tai kaksi vuotta. Avainkomponentit on alusta 

asti suunniteltu siten, että niiden käsittely on helppoa, mikä minimoi huoltoajat 

ja korjauskustannukset. Tämä auttaa XE-mallia hyötymään myös 

kilpailukykyisistä vakuutusmaksuista. 

Täydelliset tiedot koko XE-mallistosta julkaistaan Pariisin autonäyttelyssä 

lokakuussa. 
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MITTOJA 

Pituus (mm) 4,672 

Leveys ilman peilejä (mm) 1,850 

Korkeus (mm) 1,416 

Akseliväli (mm) 2,835 

Omamassa (kg) Alkaen 1,474 

 

*Valmistajan arvio tiedotteen mennessä painoon. 

[loppu] 
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