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LEHDISTÖTIEDOTE – 11. SYYSKUUTA, 2015 

 

TÄYSIN UUSI JAGUAR XF 

LYHYESTI 

• Täysin uusi Jaguar XF: kevyempi, taloudellisempi ja täynnä uutta tekniikkaa 

• Ylivertaista hienostuneisuutta, dynaamisuutta ja muotoilua 

• Alumiini-intensiivinen arkkitehtuuri tuottaa luokkansa matalimman painon: 80 

kg kevyempi kuin kilpailijat* 

• Segmenttinsä matalimmat CO2–päästöarvot: 104 g/km (poislukien hybridit) 

• Elegantti, edistyksellinen muotoilu yhdistää lyhyet ylitykset ja loistavat 

mittasuhteet erinomaiseen aerodynamiikkaan: Cd 0,26 

• Luokkansa johtavat takatilat: toisen rivin matkustajilla 15 mm enemmän 

jalkatilaa, 24 mm enemmän polvitilaa ja jopa 27 mm enemmän pääntilaa 

• Täysin uusi 10,2 tuuman kosketusnäyttöä käyttävä tieto- ja viihdejärjestelmä 

– InControl Touch Pro – tarjoaa ovelta ovelle -navigoinnin, saumattoman iOS- 

ja Android-liitettävyyden sekä 17 kaiuttimen 825 W:n Meridian-surround-

äänen ** 

• Säädettävä 12,3 tuuman TFT-mittaristo sisältää neljä visuaalista teemaa ja 

koko ruudun navigointinäytön 

• Voimansiirtovaihtoehdot 163 hevosvoiman Ingenium-dieselmoottorista ja 6-

vaihteisesta käsivalintaisesta vaihteistosta 380 hevosvoiman mekaanisesti 

ahdettuun V6-bensiinimoottoriin ja 8-vaihteiseen automaattivaihteistoon  

• Kaksoiskolmiotuki- ja Integral Link -jousitus tarjoaa loistavaa ajomukavuutta, 

ajettavuutta ja hienostuneisuutta 

• All-Surface Progress Control –järjestelmä, ASPC haastavien olosuhteiden 

pidonhallinta, varmistaa sulavan liikkeelle lähdön huonosti pitävillä pinnoilla, 

kuten lumi ja jää – kuljettajan tarvitsee vain ohjata 

• Tehoa aktiivisesti siirtävä neliveto (AWD) ja Intelligent Driveline Dynamics -

tekniikka tarjoavat optimaalista suorituskykyä eri olosuhteissa 

• Jaguar Drive Control -järjestelmän Adaptive Surface Response -tila erottelee 

eri pintatyypit ja tuottaa vieläkin enemmän pitoa 

• Täysin uusi XF tarjoaa monia edistyksellisiä tekniikoita, kuten täys-LED-

ajovalot, lasertuulilasinäyttö, joka muodostaa korkean kontrastin värikuvia, 

automaattinen hätäjarrutus, mukautuva vakionopeudensäädin 
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jonoaputoiminnolla, kaistalla pysymisapu, älykäs nopeusrajoitin ja 

puoliautomaattinen pysäköinti 

• Ennakkohinnat alkaen  

o E-Performance Pure - 2.0 diesel, 163hv/380Nm 

� 46 603,00 € (manuaalivaihteisto) 

� 50 595,00 € (automaattivaihteisto) 

• Uusi XF saapuu markkinoille 2015 lokakuussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nelisylinterinen Ingenium-dieselmoottori, 163 hv 

**Laajennetut InControl toiminnot tulevat kokonaisuudessaan tarjolle 

Euroopan markkinoilla seuraavan mallivuoden aikana. 
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YHTEENVETO 
 

Täysin uusi Jaguar XF 

 

Täysin uusi Jaguar XF tuo yhteen upean muotoilun, ylellisyyden, uuden tekniikan ja 

taloudellisuuden ja ottaa johtavan aseman edustusautoluokassa. Valttikortteina ovat 

luokkansa johtava ajodynamiikka ja hienostuneisuus. 

 

Dynaaminen coupémainen muotoilu on luotu Jaguarin alumiini-intensiivisen 

arkkitehtuurin ympärille, ja siinä yhdistyvät erinomaiset mittasuhteet, elegantit pinnat 

ja täydelliset linjat, jotka ovat ominaisia kaikille Jaguar-autoille. Pidempi akseliväli, 

runsaammat sisätilat ja poikkeuksellisen matala ilmanvastus viimeistelevät 

kokonaisuuden. 

 

Matkustamo on tulvillaan nykyaikaisia ylellisiä materiaaleja ja viimeistelyjä, 

perinteistä Jaguarin käsityötä ja huipputekniikkaa, kuten säädettävä 12,3 tuuman 

TFT-mittaristo, lasertuulilasinäyttö ja InControl Touch Pro -tieto- ja -viihdejärjestelmä. 

 

“Mielestäni täysin uusi XF on luokkansa parhaimman näköinen auto. Se on elegantti, 

komea ja siinä on arvokkuutta. Täysin uusi XF on uskollinen urheilullisten Jaguar-

sedanien perinteille mutta samalla uusinta uutta.” 

Ian Callum, muotoilujohtaja, Jaguar 

 

Vuoden 2007 XF oli radikaali askel eteenpäin Jaguarille ja edustusautoluokalle. Se 

yhdisti sulavan coupémaisen ulkoasun ja ylelliset sisätilat ja asetti uudet standardit 

estetiikalle ja ajodynamiikalle. 

 

Ominaisuudet, kuten vaihteiston kiertosäädin, kiertyvät ilmasuuttimet ja 

fosforinsininen tunnelmavalaistus erottivat matkustamon kilpailijoista ja tekivät XF:stä 

erittäin halutun ajoneuvon. Se oli ainutlaatuinen tapaus Jaguarin historiassa, eikä 

kilpailijoilla ollut tarjota mitään vastaavaa. XF:stä tuli Jaguarin palkituin malli. 

 

Täysin uusi XF säilyttää edeltäjänsä ydinominaisuudet, mutta käyttää Jaguarin 

alumiini-intensiivistä arkkitehtuuria, jonka ansiosta painoa on voitu vähentää jopa 190 

kg. 163 hevosvoiman dieselmalli on 80 kg kevyempi kuin lähin kilpailija. Lisäksi 

vääntöjäykkyys on kasvanut jopa 28 prosenttia. Arkkitehtuuri tarjoaa myös 
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merkittäviä etuja tilan suunnittelussa ja mittasuhteissa, jotka ovat keskeisessä 

asemassa Jaguarin muotoilussa. 

 

Täysin uusi XF on 4 954 mm pitkä. 2 960 mm pitkä akseliväli on 51 mm pidempi kuin 

aikaisemmin ja etuylitys 66 mm lyhyempi. Vaikka auto on 7 mm lyhyempi ja 3 mm 

matalampi kuin alkuperäinen XF, takamatkustajien tilat ovat luokkansa kärkeä: 

jalkatilaa on 15 mm enemmän, polvitilaa 24 mm enemmän ja pääntilaa jopa 27 mm 

enemmän. Myös aerodynamiikka on erinomainen: ilmanvastuskerroin on laskenut 

0,29:stä 0,26:een. 

 

Kevyt ja jäykkä kori on oleellinen myös täysin uuden ajodynamiikan kannalta. 

Kaksoiskolmiotukietujousitus ja Integral Link -takajousitus – yhdessä lähes 50:50-

painonjakauman kanssa – tuottavat erinomaista ajettavuutta. 

 

“Insinöörinäkökulmasta tavoitteemme täysin uuden XF:n suhteen olivat 

yksinkertaiset: auton tuli tehdä kaikki paremmin – ja niin se myös tekee.” 

 

“Se tarjoaa entistä parempaa dynamiikkaa, enemmän hienostuneisuutta ja 

mukavuutta, käyttää täysin uutta tieto- ja viihdejärjestelmää ja hyödyntää jokaista 

millimetriä ja uuden alumiini-intensiivisen arkkitehtuurin mahdollistamaa 

painonpudotusta. Kuljettaja huomaa nämä edut heti, kun hän istuu ohjauspyörän 

taakse.”   

Ian Hoban, ajoneuvojohtaja, Jaguar XF 

 

Sähköinen ohjaustehostin (EPAS) säilyttää Jaguarille ominaisen loistavan 

ohjaustuntuman mutta vähentää samalla polttoaineen kulutusta jopa kaksi prosenttia 

dieselmalleissa ja kolme prosenttia bensiinimalleissa. EPAS auttaa myös muissa 

toiminnoissa, kuten camber-kompensoinnissa ja edistyksellisissä kuljettajan 

tukijärjestelmissä (esimerkiksi kaistalla pysymisapu, kuljettajan tilan tarkkailu ja 

pysäköintiavustin). 

 

Kehittynyt passiivinen vaimennintekniikka tarjoaa erinomaista ajettavuutta 

ylimääräisen venttiilin avulla, joka vähentää vaimennusvoimia hitaissa nopeuksissa. 

Adaptive Dynamics -järjestelmä tarkkailee korin liikkeitä 100 kertaa sekunnissa ja 

pyörien liikkeitä 500 kertaa sekunnissa ja määrittää optimaaliset vaimenninasetukset 

ajo-olosuhteiden mukaan. 
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Jaguarin Configurable Dynamics -tekniikka, joka on saatavilla lisävarusteena kaikkiin 

V6-malleihin, tuottaa äärimmäistä hallintaa ja antaa kuljettajan säätää yksilöllisesti 

vaimentimien, ohjauksen, moottorin ja 8-vaihteisen automaattivaihteiston asetuksia. 

 

Neliveto (AWD) otettiin mukaan kehitystyöhön heti alusta alkaen. Tarpeen mukaan 

tehoa siirtävä järjestelmä on uusi, ja jakovaihteisto sisältää kevyemmän, 

hiljaisemman ja tehokkaamman ketjumekanismin. 

 

Auton kyvykkyyttä parantaa lisäksi edistyksellinen ohjausjärjestelmä, jota käytettiin 

ensimmäisen kerran F-TYPE AWD -mallissa: Intelligent Driveline Dynamics (IDD). 

Se tuottaa takavetomaista ajettavuutta nelivedon suorituskyvyllä. 

 

Ensimmäisenä XF AWD -mallissa esitellään Jaguar Drive Control -järjestelmän 

Adaptive Surface Response (AdSR) -tila. Se hyödyntää Jaguar Land Roverin 

ylivertaista asiantuntemusta ja tunnistaa tienpinnan tyypin, kuten lumi tai sora, ja 

säätää moottorin, vaihteiston, ohjauksen ja DSC-ajonvakautusjärjestelmän 

kartoitusta parantaakseen auton suorituskykyä, kun pitoa on vähän. 

 

Suorituskyky on erinomainen myös takavedon kanssa. All-Surface Progress Control, 

joka on kehitetty hidasvauhtiseen ajamiseen vaikeissa olosuhteissa, säätää jarruja ja 

kaasua automaattisesti ja tarjoaa parasta mahdollista pitoa, jotta auto voi lähteä 

liikkeelle sulavasti. Kuljettajan tarvitsee vain ohjata. ASPC toimii nopeudessa 3,6 -30 

km/h, ja kuljettaja voi asettaa haluamansa nopeuden vakionopeudensäätimen 

kytkimillä. 

 

Tieto-, viihde- ja yhteystekniikka on kehittyneintä, mitä Jaguar on koskaan tarjonnut. 

Täysin uusi InControl Touch Pro -järjestelmä perustuu InControl Touchin 

intuitiiviseen käyttöjärjestelmään ja tukee samoja ominaisuuksia, kuten InControl 

Apps, InControl Remote ja Wi-Fi, mutta käyttää 10,2 tuuman kosketusnäyttöä. 

 

Kokemusta rikastuttaa myös monipuolinen ääniohjaus. 10 gigatavua 60 Gt:n SSD-

asemasta on varattu medialle, ja Gracenote-albumikuvia voidaan näyttää. 

Audiojärjestelmävaihtoehtoihin kuuluu loistava 17 kaiuttimen 825 W:n Meridian-

surround-järjestelmä.  
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Jotta InControl Touch Pro voi käsitellä valtavia määriä tietoja, se käyttää tehokasta 

neliydinprosessoria ja huippunopeaa Ethernet-verkkotekniikkaa, joka tarjoaa 

tiedonsiirtonopeudeksi jopa 1 Gbit/sekunti. Yhdessä ne tuottavat uskomatonta 

grafiikkaa ja nopeita reaktioaikoja ja varmistavat järjestelmän päivitettävyyden 

tulevaisuudessa. 

 

Täysin uusi XF tarjoaa lasertuulilasinäytön, joka minimoi kuljettajan keskittymisen 

herpaantumisen. Kilpailijoiden järjestelmiin verrattuna tämä tekniikka on pienempi ja 

kevyempi ja tuottaa korkean kontrastin kuvia, joita on helpompi lukea kirkkaassa 

auringonvalossa.  

 

Stereokameratekniikka tukee automaattista hätäjarrutustoimintoa, kaistavahtia ja 

kaistalla pysymisapua. Mukautuva vakionopeudensäädin jonoaputoiminnolla poistaa 

stressin moottoriteillä ja ruuhkassa ajamisesta. Se seuraa edessä olevaa ajoneuvoa 

turvallisen etäisyyden päässä. 

 

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä tuo mukanaan ensimmäistä kertaa Jaguarin 

älykkään nopeusrajoittimen. Kun järjestelmä on asetettu, se tarkkailee 

nopeusrajoituksia ja vertailee niitä navigointitietoihin. Kun nopeusrajoituksen muutos 

havaitaan, tekniikka voi säädellä auton nopeutta joko sulavasti kiihdyttämällä tai 

hidastamalla. 

 

Täysin uusi XF on myös ensimmäinen Jaguar, joka tarjoaa mukautuvat täys-LED-

ajovalot. Lähi- ja kaukovaloille ovat omat LEDit ja heijastimet. Ne tuottavat valoa, 

jonka värilämpötila on lähempänä luonnonvaloa kuin Xenon-valoissa, minkä ansiosta 

valaistus on parempi. Samalla energiankulutus on pienempi. Valot eivät tarvitse 

tuulettimia. 

 

Jos autossa on automaattinen kaukovalotoiminto, stereokamera tunnistaa muut 

ajoneuvot, ja tekniikka vaihtaa lähivaloille automaattisesti tarpeen mukaan, jotta muut 

kuljettajat eivät häikäisty. 

 

 

Yhteenveto mallistosta 

Täysin uusi XF-mallisto sisältää seuraavat versiot: XF Pure, XF Prestige, XF R-Sport, 

XF Portfolio, XF S. 
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Voimansiirtovalikoima on: 163 ja 180 hv 2,0-litrainen dieselmoottori, käsivalintainen 

ja automaattivaihteisto; takaveto, 240 hv 2,0-litrainen bensiinimoottori, 

automaattivaihteisto; takaveto, 300 hv 3,0-litrainen dieselmoottori, 

automaattivaihteisto; taka- ja neliveto, 340 ja 380 hv 3,0-litrainen bensiinimoottori, 

automaattivaihteisto. 

 

Täysin uutta XF-mallia valmistetaan Jaguar Land Roverin tehtaalla Castle 

Bromwichissa, Isossa-Britanniassa, ja se sijoittuu Jaguarin sedan-mallistoon XE- ja 

XJ-mallien väliin. 

 

“XF-tunnus on Jaguarille erittäin tärkeä. Alkuperäinen XF mullisti koko merkin, ja nyt 

täysin uusi alumiini-intensiivinen XF edustaa uutta innovatiivista asekelta eteenpäin 

edustusautoluokassa.” 

 

“Täysin uusi XF tarjoaa asiakkaille innostavan kokonaisuuden. Se on kevyempi ja 

tehokkaampi, siinä on enemmän tilaa, täysin uusi tieto- ja viihdejärjestelmä ja 

runsaampi voimansiirtovalikoima, ja sen dynamiikka, hienostuneisuus ja muotoilu 

ovat maailmanluokkaa.” 

Steven de Ploey, brändijohtaja, Jaguar 
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MUOTOILU 

 

Täysin uusi Jaguar XF on uskollinen eleganteille linjoille ja kurinalaisille 

pinnoille, ja se on edustusautoluokan visuaalisesti dynaamisin auto. 

 

Arvokasta yksinkertaisuutta: täydelliset mittasuhteet, aerodynaamista 

tehokkuutta 

 

Jaguarilla on pitkät perinteet upeiden urheilullisten sedanien suunnittelijana. 

Autonvalmistaja on luonut jälleen uudet standardit edustusautoluokkaan täysin 

uudella XF:llä. 

 

Puhtaalta pöydältä suunniteltu Jaguarin alumiini-intensiivistä arkkitehtuuria käyttävä 

toisen sukupolven malli tarjoaa entistä parempia mittasuhteita, enemmän sisätilaa ja 

virtaviivaisen muodon. 

 

Pystympi keula, lyhyempi etuylitys ja pidempi akseliväli ovat merkki Jaguarin 

muotokielen evoluutiosta vuodesta 2007, jolloin alkuperäinen XF julkistettiin. Täysin 

uusi XF ottaa nyt paikkansa keskikokoisen XE:n ja ylellisen XJ-sedanin välissä. 

 
“Täysin uutta XF-mallia luotaessa muotoilutyöryhmää on innostanut kurinalainen 

yksinkertaisuus. Jokaisella XF:n ulkolinjalla on selkeä tarkoitus. Tämän 

saavuttaminen vie aikaa ja vaatii päättäväisyyttä. On helppoa lisätä autoon linjoja, 

mutta paljon vaikeampaa antaa autolle luonnetta jättämällä linjoja pois.”  

 

“Myös sisätiloissa olemme halunneet varmistaa, että täysin uuden XF:n matkustamo 

on mahdollisimman mukava. Uusi tekniikka, kuten 10,2 tuuman kosketusnäyttö, 

yhdistyy rauhoittaviin materiaaleihin.” 

 

“Täysin uusi XF on rauhallisen vahva sekä ulkoa että sisältä. Olen ylpeä tiimini 

saavutuksesta.” 

Ian Callum, muotoilujohtaja, Jaguar 

 

Täysin uuden XF:n tunnistaa jokaisesta kulmasta välittömästi Jaguariksi. Sulava 

coupémainen profiili, pitkä konepelti ja lyhyt etuylitys muodostavat urheilullisen 

sedanin, joka erottuu joukosta. 
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Jaguarin muotoilutiimi työskenteli yhdessä insinööri- ja valmistusosastojen kanssa. 

Se aloitti tutustumalla uuteen alumiini-intensiiviseen arkkitehtuuriin ja muokkasi sen 

avulla auton, joka on kaikin puolin edeltäjäänsä parempi. 

 

4 954 mm pitkä täysin uusi XF on 7 mm lyhyempi kuin edeltäjänsä, mutta 

moduuliarkkitehtuurin joustavuuden ansiosta akseliväliä voitiin pidentää 51 

millimetrillä 2 960 millimetriin. Pidempi akseliväli vapauttaa taakse käyttöön 15 mm 

enemmän jalkatilaa, 24 mm enemmän polvitilaa ja jopa 27 mm enemmän pääntilaa 

ja edesauttaa myös loistavaa ajomukavuutta. 

 

Etuylitys on nyt 66 mm lyhyempi, mikä korostaa auton dynaamista asentoa ja 

loistavia mittasuhteita, joista kaikki Jaguarit ovat tunnettuja. 

Verkkosäleikkö on entistä pystympi ja antaa autolle kypsemmän ilmeen ja pienentää 

ilmanvastusta. 

 

Aerodynamiikkaa on parannettu myös käyttämällä etupuskurissa ilma-aukkoja, jotka 

ohjaavat ilmaa etupyörien yli. Tämä estää pyörteitä häiritsemästä auton ympäri 

virtaavaa ilmaa. 

 

Ajovalot – mukaan lukien mukautuvat täys-LED-valot ensimmäistä kertaa Jaguarissa 

– ovat ympäröivien paneelien tasalla, mikä parantaa esteettisyyttä ja 

aerodynamiikkaa. Niissä on myös Jaguarin J-terän muotoiset LED-päiväajovalot ja 

Jaguarin ikonisiin neljään pyöreään valoon viittaava muotoilu. Ajovalojen päältä 

taakse kulkeva muotoilullinen yksityiskohta on saanut innoituksensa Jaguarin 

rikkaista perinteistä. 

 

Pitkän alumiinikonepellin kohouma kulkee aina keulaan asti kuvastaen auton 

suorituskykypotentiaalia. Konepeltilinja on 35 mm matalampi, mikä tehostaa 

dynaamista tyyliä mutta parantaa myös näkyvyyttä ja jalankulkijoiden suojaa. 

 

Yksiosaiset alumiinikylkipaneelit korostavat Jaguarin filosofiaa, jonka mukaan 

kaikkien pintojen tulee olla yksinkertaisia ja puhtaita. Näiden paneelien 

suunnitteleminen ja valmistaminen yhdestä levystä on erittäin haastavaa, mutta 

lopputulos edesauttaa korin kokonaisjäykkyyttä ja korostaa pintojen laatua, koska 

näkyviä liitoksia ei ole. 
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Coupémainen profiili, joka määritti ensimmäisen sukupolven XF:n, on kehittynyt, ja 

sisältää nyt ylimääräisen ikkunan auton takaosassa. Lisäominaisuus vahvistaa auton 

statusta ja arvoa ja tarjoaa paremman näkyvyyden ulos takaistuimilta. Matkustamoon 

virtaava lisävalo luo suuremman tilan tuntua. 

 

Elegantti päiväajovalojen muoto on saanut innoituksensa aikaisemmista Jaguarin 

urheilullisista sedaneista. Säteet on viritetty millimetrin murto-osissa, ja ne 

muodostavat monimutkaisen kaaren, joka on osoitus Jaguarin ammattitaidosta 

alumiinin käsittelyssä. 

 

Vyötärölinja on edelleen suhteellisen korkea, mikä korostaa dynaamisuutta ja liikettä 

pyörän, korin ja matkustamon välillä. Se on nyt myös hieman vaakasuuntaisempi 

kuin ennen, mikä luo muodollisemman ulkoasun. Kattolinja on matalampi ja takaosa 

pidempi ja korkeampi, mikä pienentää ilmanvastusta. 

 

Valonkeihääksi kutsuttu linja kulkee edestä taakse ja saavuttaa huippunsa 

takapyörän yllä. Heijastukset saavat auton näyttämään ketterämmältä ja 

elegantimmalta. 

 

Takana LED-takavaloissa on F-TYPEstä tuttu kuvio, jota on käytetty myös XE:ssä. 

XF-mallissa kuviota toistetaan, mikä luo ainutlaatuisen näyn pimeällä. Jokainen 

tunnistaa, että kyseessä on täysin uusi XF. 

 

Valojen välissä takaluukun halki kulkeva kromilista on ohuempi ja korostaa täysin 

uuden XF:n pintoja ja dynaamista visuaalista tasapainoa. 

 

Jotta valoryhmät ja kromilista voitiin integroida täydellisesti auton takaosaan, 

takaluukku on valmistettu kahdesta teräspaneelista, jotka on liitetty yhteen 

laserkovajuotoksella. Tämä edistyksellinen prosessi on erittäin energiatehokas ja 

tuottaa siistin viimeistelyn. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

11 
 

Sisustus: yksinkertaisuutta, voimaa, tilaa 
 

XF-mallin sisätilat ovat aina keränneet kehuja. Varsinkin käynnistysjakso, jossa auto 

herää eloon ja vaihteenvalitsin nousee keskikonsolista ja ilmasuuttimet kääntyvät 

käyttöasentoonsa, on erityisen vaikuttava. 

 

Tavoitteena oli säilyttää tällainen ainutlaatuisuus ja kojetaulun vahvat yksinkertaiset 

linjat ja vaakasuuntaisuus. Kokonaisuus viimeisteltiin kypsällä muotokielellä ja 

materiaaleilla, jotka ovat täysin uuden XF:n statuksen arvoisia nyt, kun XE on 

Jaguarin urheilullisten sedanien lähtötaso. 

 

Kerrostettu kojetaulu jatkuu oviin asti luoden ainutlaatuista tunnelmaa. Tätä vahvistaa 

runsaiden koristusten, kuten Gloss Figured Ebonyn, ja kuvioidun alumiinin 

(esimerkiksi Dark Hex) käyttö. 

 

Täysin uusi XF luo uudet ylellisyyden ja sisustuksen standardit varusteilla, kuten 

säädettävä 12,3 tuuman TFT-mittaristo ja 10,2 tuuman kosketusnäyttö, 

nelivyöhykkeinen ilmastointi, 10 värin tunnelmavalaistus, musta mokkakattoverhoilu 

ja Windsorin nahkaistuimet. 

 

XF:n sisustusta alkaa arvostaa jo ulkopuolelta. Erityinen lähestymisjakso johdattaa 

sinut autoon, kun Jaguar-kaiverrus kojetaulussa syttyy. 

 

Kun olet istuimella, huomaat, kuinka ovet sulkeutuvat tarkasti ja tyylikkäästi. Ääni 

istuu täydellisesti sisätilojen premium-materiaaleihin.  Kun painat moottorin 

käynnistyspainiketta, taustavalaistus himmenee. Tehoste on rauhoittava ja kertoo, 

että tämä on sinun henkilökohtainen tilasi. 

 

Katso ympärillesi ja huomaa korkea vyötärölinja ja keskikonsoli. Tämä korostaa 

vaikutelmaa siitä, että istut istuimessa etkä sen päällä. Kaikki tuntuu turvallisemmalta 

ja mukavammalta. Kojetaulun vahva vaakateema, kerrostus ja materiaalit luovat 

rikkaan ja ylellisen ilmeen. 

 

Takana ylimääräinen ikkuna ja valinnainen panoraamakattoluukku päästävät 

matkustamoon enemmän luonnonvaloa ja vahvistavat tilavaikutelmaa. Takana on 

myös 15 mm enemmän jalkatilaa ja 24 mm enemmän polvitilaa. 
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Pidempi akseliväli tarkoittaa myös, että toisen rivin matkustajat istuvat kauempana 

takapyöristä. Näin myös istuinten korkeutta on voitu hieman laskea, mikä saa aikaan 

enemmän pääntilaa (27 mm enemmän kuin aikaisemmin). Lisävarusteet, kuten 

nelivyöhykkeinen ilmastointijärjestelmä, lämmitettävät istuimet ja aurinkoverhot, 

tekevät toisesta rivistä miellyttävän paikan matkustaa. 

 

Takaistuin on jaettu 40:20:40-suhteessa, joten pitkien esineiden, kuten suksien ja 

lumilautojen, kuormaus on helpompaa. Takaluukussa on valinnainen sähköinen 

sulkemistoiminto. 
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ARKKITEHTUURI JA KORIRAKENNE 

 

Täysin uudesta XF-mallista alkaen jokainen Jaguar-auto käyttää kevyttä 

jäykkää korirakennetta, joka on valmistettu pääasiassa tai kokonaan 

alumiinista. Tämä on ainutlaatuinen saavutus premium-automerkille. 

 

Materiaalietuja: alumiini-intensiivinen rakenne 

 

Alumiiniseokset, niitit, rakenneliimat: nämä ovat tärkeimmät elementit, joiden 

ympärille jokainen Jaguar-auto suunnitellaan. Niillä luodaan kevyitä ja jäykkiä 

korirakenteita, ja ne mahdollistavat korkeat suorituskyky-, taloudellisuus-, 

turvallisuus- ja dynamiikkastandardit. 

 

Nämä ominaisuudet on laadittu Jaguarin alumiini-intensiiviseen arkkitehtuuriin alusta 

asti. Täysin uusi XF on kehitetty tästä moduulirakenteesta. Alumiini-intensiivinen 

monokokki sisältää myös kehittyneitä erittäin vahvoja teräksiä ja käyttää materiaaleja 

älykkäästi. 

 

Alumiinia on käytetty myös konepellissä ja etulokasuojissa. Etuosa sisältää lisäksi 

vieläkin kevyempiä magnesiumkomponentteja. Yhdessä muiden 

painonsäästökeinojen kanssa täysin uusi XF on jopa 190 kg edeltäjäänsä kevyempi. 

 

“Meillä on runsaasti asiantuntemusta alumiinirakenteista, ja kyse on niiden 

soveltamisesta koko mallistoomme. Haluamme näyttää edut asiakkaillemme. 

Olemme tehneet täysin uudesta XF-mallista entistä paremman: olemme parantaneet 

painoa, jäykkyyttä, turvallisuutta, taloudellisuutta, ajettavuutta ja hienostuneisuutta. 

Huonoja puolia ei ole.” 

Mark White, tekninen asiantuntija, autojen kevyttekniikka 

 

Siirtymisessä teräksen käytöstä alumiini-intensiiviseen monokokkiin on käytetty 

hyväksi yli vuosikymmenen kokemusta ylellisten, paljon alumiinia sisältävien autojen 

valmistuksesta. Täysin uuden XF:n yksiosaiset kylkipaneelit ovat osoitus Jaguarin 

johtavasta ammattitaidosta tämän materiaalin käsittelyssä. 

 

Vahvasta 6000-sarjan seoksesta valmistetut kyljet painavat alle 6 kg ja ovat 

teknisesti haastavimpia paneeleja, joita on Jaguar on kehittänyt. Ne koettelevat 
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alumiinimuotoilun rajoja. F-TYPEstä kerätyt muotoiluopit on valjastettu käyttöön 

tehokkaasti. 

 

Kokoonpanossa muuhun rakenteeseen käytetään kaksivaiheista prosessia. 

Tekniikka mahdollistaa tehokkaammat liitokset niittien optimoidun sijoittelun ansiosta. 

Tämä lisää korin vääntöjäykkyyttä. Täysin uusi XF onkin jopa 28 prosenttia jäykempi 

kuin edeltäjänsä. 

 

Ominaisuudet, kuten korkeapainevalualumiini etujousituksen osissa lisää paikallista 

jäykkyyttä ja edesauttaa täysin uuden XF:n loistavaa ajettavuutta. 

 

Luonnostaan hiljaisempi 

 

Täysin uusi XF on myös entistä hienostuneempi, ja suuri osa parannuksista on 

peräisin rakenteen synnyttämien äänien vaimentamisesta. On kriittistä, että kori toimii 

yhtenäisenä rakenteena. Kun värinäenergia löytää katkoksia, se keskittyy ja välittää 

ääntä matkustamoon. 

 

Jokainen korin osa on analysoitu huolellisesti, jotta mahdolliset äänilähteet voitiin 

eliminoida. Joillakin osa-alueilla, kuten etuosan törmäysrakenteessa, käytetään 

tiivistettyjä kaksiseinäisiä rakenteita. Äänenvaimennuksessa käytetään myös 

uusimpia spraymateriaaleja, koska ne ovat tehokkaita ja kevyitä. 

 

Myös vaahtolevyt alumiiniosioissa auttavat asiaa. Nämä kappaleet asennetaan 

kokoonpanon aikana. Kun kori kulkee uunien läpi, lämpö saa vaahdon laajenemaan, 

jolloin se täyttää koko osion. 

 

Toinen esimerkki yksityiskohtaisuudesta täysin uuden XF:n äänenvaimennuksessa 

on tapa, jolla korkealle asennettu jarruvalo on kiinnitetty koriin. Tämä täys-LED-valo 

kulkee koko takaikkunan pituudella, ja siinä on tiiviste ja akustinen este, joka minimoi 

äänien pääsyn matkustamoon. 
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Ympyrä sulkeutuu: kierrätetty alumiiniseos 

 

Alarungon vahvistuksissa ja muissa jäykkyyttä vaativissa osissa käytettävä alumiini 

on yleensä muovattu 5000-sarjan seoksista. Näihin kuuluu RC5754, joka on vain 

Jaguar Land Roverin käyttämä ja valmistettu pääasiassa kierrätetystä materiaalista. 

 

Tämä tehostaa kierrätystä ja vähentää kokonaissähkön kulutusta ja CO2-päästöjä. 

Tämänkaltaiset innovaatiot ovat yksi esimerkki Jaguar Land Roverin ammattitaidosta 

ja pyrkimyksistä kohti kestävämpää liikkumista. 

 

Rakenteellista eheyttä: maailmanluokan turvallisuutta 

 

Uusi XF on suunniteltu vastaamaan maailman vaativimpien törmäystestien 

vaatimuksiin. Osana korin älykästä materiaaliseosta pitkittäiset takapalkit ja B-pilarien 

vahvistukset on valmistettu erittäin vahvoista kuumamuovatuista booriteräksistä, 

jotka tarjoavat erinomaista jäykkyyttä ja vakautta. 

 

Jalankulkijoiden suojaa on parannettu pystysuuntaisemmalla etusäleiköllä ja 

etupuskurin energiaa sitovilla ominaisuuksilla sekä Jaguarin uuden sukupolven 

kohoavalla konepeltitekniikalla. 

 

Järjestelmä käyttää etupuskuriin asennettuja paineantureita ja tunnistaa törmäyksen 

jalankulkijan kanssa. Konepellin takasaranoihin integroidut pyrotekniset 

mäntämekanismit laukeavat ja voivat nostaa noin 40 millisekunnissa konepellin 

takareunaa noin 130 mm. Tämä lisää jalankulkijan pään ja moottoritilan kovien osien 

välistä tilaa ja auttaa lieventämään päähän kohdistuvia vammoja. 

 

Jaguarin sitoutuminen jalankulkijoiden suojaamiseen alkoi jo vuonna 2006, kun XK-

malli julkaistiin. Silloin käytettyyn turvatyynyjärjestelmään verrattuna uuden XF-mallin 

tekniikka on entistä tarkempi ja vahvempi. Laukeamisajat ovat lyhyempiä ja paino on 

matalampi. 
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ALUSTA 

 

Täysin uusi Jaguar XF ylittää kaikki edustusluokan sedan-mallin ajettavuuteen 

kohdistuvat odotukset. Mukavuus ja hienostuneisuus on nostettu uudelle 

tasolle, ja ketteryys on vertaansa vailla tässä segmentissä. 

 

Dynaaminen, ketterä, hallittu 

 

Ajatpa vuoristo- tai moottoritiellä tai rentoudut takaistuimella, uusi XF tarjoaa 

ainutlaatuisen kokemuksen. 

 

Kevyt mutta poikkeuksellisen jäykkä kori, joka sisältää alumiinia ja kehittyneitä 

vahvoja teräksiä, tarjoaa lähes 50:50-painonjakauman, joka on ihanteellinen 

lähtökohta dynamiikan kehitykselle. 

 

Kaksoiskolmiotuet edessä ja Integral Link -takajousitus tuottavat jäykkyyttä, jota 

tarvitaan ketterään ajettavuuteen ja tarkkaan ohjaukseen. Myös mukavuus on 

ensiluokkainen. Edistykselliset vaimennintekniikat parantavat ajettavuutta 

entisestään ja laajentavat täysin uuden XF:n dynaamisia ominaisuuksia. 

 

“Täysin uuden XF:n on tarjottava kuljettajalle palkitseva ja ketterä ajokokemus, mutta 

samalla rauhallisuutta ja mukavuutta. Täysin uuden XF:n kevyt ja jäykkä alumiini-

intensiivinen arkkitehtuuri on avainasemassa näiden ominaisuuksien kehitystyössä, 

sillä se tarjoaa optimaalisen perustan auton ajettavuuden hienosäädölle.” 

 

“Uutta XF-mallia on nautinto ajaa nopeasti, ja siinä on myös erittäin miellyttävä 

matkustaa.” 

Mike Cross, pääinsinööri, Jaguar 

 

Täysin uuden XF:n kaksoiskolmiotukietujousituksen komponentit on valmistettu 

kevyestä alumiinista, ja se jäljittelee F-TYPEn ratkaisuja. Parempaa kokoonpanoa ei 

yksinkertaisesti löytynyt 

 

Poikkeuksellisen korkea camber-jäykkyys tarkoittaa, että renkaat voivat synnyttää 

sivuttaisvoimia välittömästi, mikä tarkoittaa terävämpiä käännöksiä. Renkaan ja 
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maantien välinen kosketuspinta on suuri, mikä synnyttää enemmän pitoa ja tarjoaa 

paremman ajotuntuman. 

 

Muita ratkaisuja ovat kevyemmät teräsjouset sekä vähäkitkaiset PTFE-holkit 

kallistuksenvakaimessa. 

 

Integral Link: voimat erillään 

 

Optimaalinen tasapaino edellyttää, että sivuttais- ja pitkittäisjäykkyyksiä voidaan 

säätää erikseen. Tämä ei ole mahdollista perinteisen monivarsituennan kanssa. Yksi 

muutos vaikuttaa toiseen, mikä johtaa kompromisseihin auton dynaamisissa 

ominaisuuksissa. 

 

Integral Link on erilainen ratkaisu, jonka avulla täysi uusi XF voi saavuttaa 

erinomaisen mukavuuden ja ajettavuuden. Renkaat voivat liikkua taakse- ja ylöspäin 

osuman seurauksena, mikä sitoo energiaa tehokkaasti. 

Samalla camber-jäykkyyttä voidaan lisätä, mikä parantaa reaktiivisuutta. Myös 

suurempi caster-jäykkyys voidaan saavuttaa, mikä lisää vakautta jarrutuksissa. 

 

Sähköinen ohjaustehostin 

 

XF asetti uuden merkkipaalun ohjaustuntumassa, ja täysin uusi XF seuraa 

edeltäjänsä jalanjäljissä. Ohjattavuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka 

määrittävät Jaguarin DNA:n. 

 

Kaikki renkaista ohjauspyörään vaikuttavat, mutta yksi avaintekijä on sähköisen 

ohjaustehostimen (EPAS) valtava virityspotentiaali. EPAS-järjestelmä tarjoaa paljon 

enemmän kuin hydraulijärjestelmä – suodattimista, jotka vaimentavat tienpinnan 

epätasaisuuksien aiheuttamia häiriöitä, algoritmeihin, jotka kompensoivat 

ulkolämpötilojen muutoksia. 

 

Keräämällä oppia F-TYPE- ja XE-malleista Jaguar on voinut hyödyntää EPASin etuja 

täysipainoisesti uudessa XF:ssä. Ohjaustuntuma on intuitiivinen ja lineaarinen. Ja 

koska järjestelmä käyttää energiaa vain silloin, kun pyörää käännetään, se parantaa 

taloudellisuutta jopa kolme prosenttia (yhdistetty ajo). 
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Torque Vectoring by Braking 

 

Toinen F-TYPEstä tuttu ja nyt vakiona täysin uudessa XF:ssä oleva tekniikka on 

nimeltään Torque Vectoring by Braking. Järjestelmä jarruttaa kaarteeseen ajettaessa 

kevyesti sisempiä pyöriä ja voi torjua aliohjautuvuutta ja auttaa kuljettajaa ajamaan 

ihannelinjalla. Toiminta on hienovaraista ja lähes huomaamatonta, mutta paremman 

ketteryyden havaitsee välittömästi. 

 

Uuden sukupolven vaimennustekniikka: sulavaa etenemistä 

 

Tekemällä täysin uuden XF:n korista kevyemmän ja jäykemmän Jaguar on voinut 

parantaa hallittavuutta, mutta dynamiikkainsinöörit tarkastelivat läheisesti myös muita 

mahdollisia parannuksia. Yksi tehokkaimmista ratkaisuista on uuden sukupolven 

passiivisen vaimennintekniikan integrointi, mikä lisää mukavuutta. Toinen on 

mukautuvilla vaimentimilla varustettuihin V6-malleihin lisävarusteena saatava 

Configurable Dynamics -järjestelmä. 

 

Uudet passiiviset vaimentimet mahdollistavat taajuusriippuvaisen vaimennuksen eli 

ne voivat vaihdella vaimennusvoimaa männän nopeuden mukaan ja myös taajuuden 

perusteella. Tiedot tienpinnan epätasaisuuksista ovat korkeataajuuksisia, ja 

kuljettajan komennot ja tien suuret aaltoilut matalataajuuksisia. 

 

Männän ylimääräinen venttiili avautuu tien epätasaisuuksissa ja antaa jonkin verran 

nestettä virrata sen läpi pääventtiilin sijaan. Tämä vähentää vaimennusvoimaa ja 

tekee ajosta sulavampaa ja rentouttavampaa. Tasaisilla tienpinnoilla venttiili on kiinni, 

mikä pakottaa kaiken nesteen kulkemaan männän läpi. Vaimennusvoima kasvaa ja 

ajosta tulee hallitumpaa. 

 

Myös Jaguarin Adaptive Dynamics -järjestelmä on kehittynyt. Se tarkkailee yhä korin 

liikkeitä 100 kertaa sekunnissa ja pyörien liikkeitä 500 kertaa sekunnissa. 

Mukautuvien vaimentimien ohjausalgoritmit ovat nyt tarkemmat, mikä lisää 

ajomukavuutta hitaissa nopeuksissa ja ketteryyttä suuremmissa nopeuksissa. 
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Configurable Dynamics: radalla testattu 

 

Ensin F-TYPE-mallia varten kehitetty Configurable Dynamics -järjestelmä nostaa 

täysin uuden XF:n monipuolisuuden uudelle tasolle. Järjestelmän avulla kuljettaja voi 

erikseen säätää kaasun kartoitusta, vaihteiston vaihtostrategiaa, ohjaustuntumaa ja 

Adaptive Dynamics -asetuksia kosketusnäytöstä. Configurable Dynamics on 

saatavilla kaikkiin V6-malleihin, joissa on Adaptive Dynamics -järjestelmä. 
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VOIMANSIIRTO 

 

Reagoiva, hienostunut, palkitseva 

 

Uuden XF-mallin neli- ja kuusisylinteriset Euro 6 -diesel- ja bensiinimoottorit 

tarjoavat sulavuutta, tehoa ja taloudellisuutta ja käyttävät stop-start-

järjestelmiä ja älykästä jarrutusenergian talteenottoa. Vääntöä muodostuu 

nopeasti matalilta nopeuksilta lähtien, mikä takaa vaivattoman kiihtyvyyden. 

Lineaariset kaasun reaktiot ja hienostunut ääni tekevät ajokokemuksesta 

intuitiivisen ja palkitsevan. Täysin uusi XF tarjoaa erinomaista suorituskykyä 

2,0-litraisesta Ingenium-dieselmoottorista (104 g/km, takaveto, 6-vaihteinen 

käsivalintainen vaihteisto) 380 hevosvoiman mekaanisesti ahdettuun 3,0-

litraiseen V6-moottoriin (neliveto, 8-vaihteinen automaattivaihteisto). 

 

Jaguar on yhdistänyt täysin uuden XF-mallin kevyen alumiini-intensiivisen korin 

Ingenium-alumiinimoottoriperheeseen ja luonut taloudellisuudelle ja 

vähäpäästöisyydelle uudet standardit. 

 

Täysin uuden XF:n kulutus- ja päästötaso on alimmillaan 4,0 l/100 km ja 104 g/km 

(yhdistetty ajo). Parannusta edeltäjään on lähes 20 prosenttia, ja kyseessä on 

edustusautoluokan taloudellisin nelisylinterinen moottori.  

 

Jaguarin sisällä suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Ingenium-moottoriperhe vastaa 

Jaguarin tiukkoihin teho- ja vääntövaatimuksiin ja sisältää monia maailmanluokan 

diesel- ja bensiinimoottoreita. 

 

Ensimmäiset uuden XF:n yksiköt ovat 2,0-litraisia nelisylinterisiä dieseleitä, joiden 

tehoarvot ovat 163 hv/380 Nm ja 180 hv/430 Nm. Molempien moottorien yhteyteen 

on saatavilla 6-vaihteinen käsivalintainen ja 8-vaihteinen automaattivaihteisto. Jaguar 

on tehnyt kaiken mahdollisen varmistaakseen, että moottorit ovat puhtaita ja 

taloudellisia sekä hiljaisia ja sulavia. 

 

Nokka-akselien ja tasapainotusakselien rullalaakerien kaltaiset ominaisuudet 

edesauttavat Ingeniumin matalaa kitkatasoa – se on yli 17 prosenttia pienempi kuin 

edellisessä 2,2-litraisessa dieselmoottorissa. 
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Jaettu jäähdytysjärjestelmä sisältää kartoitetun termostaatin, muuttuvavirtauksisen 

pumpun ja ristivirtauskanavat sylinterinkannessa. Nämä ratkaisut varmistavat nopean 

lämpenemisen. Muuttuvavirtauksinen öljypumppu ja männän jäähdytyssuuttimet 

vähentävät loishäviöitä, polttoaineen kulutusta ja päästöjä. 

 

Ingenium on myös yksi ensimmäisistä dieselmoottoreista, joissa on muuttuva 

venttiilien ajoitus. Katalyytit saavuttavat toimintalämpötilansa nopeammin, mikä 

vähentää päästöjä. Tekniikka varmistaa myös hiukkassuodattimen tehokkaamman 

puhdistumisen. 

 

Sylinterilohkon rakenteen varmistamaa matalaa värinätasoa täydentävät akustiset 

suojukset sylinterinkannessa, käyttöketjussa ja öljypohjassa. Nämä suojukset estävät 

moottorin melua pääsemästä matkustamoon. Moottorin kiinnitykset muodostavat 

tehokkaan eristeen korista, mikä vähentää rakenteista aiheutuvien äänien välitystä. 

 

Puhdasta dieseltekniikkaa: minimoidut NOx-päästöt 

 

Sekä 163 että 180 hevosvoiman Ingenium-dieselmoottorit käyttävät 1 800 barin 

yhteispaineruiskutusjärjestelmää ja uusimpia muuttuvageometrisia turboahtimia. 

Palaminen on puhdasta, hiljaista ja tehokasta. Hienostunut pakokaasujen 

kierrätysjärjestelmä (EGR) käyttää sekä korkeapaineisia että jäähdytettyjä 

matalapaineisia piirejä ja vähentää pumppuhäviöitä ja parantaa taloudellisuutta. 

Matalammat palotilan huippulämpötilat vähentävät typpioksidipäästöjä (NOx). 

 

Selektiivisen katalyyttisen pelkistysjärjestelmän (SCR) sisältävä pakokaasujen 

jälkikäsittelyjärjestelmä vähentää NOx-päästöjä tehokkaasti. Ruiskuttamalla 

urealiuosta SCR-katalyytistä ylöspäin typpioksidi muunnetaan vaarattomaksi typeksi 

ja vedeksi. Tämä varmistaa, että täysin uusi XF noudattaa tiukkaa Euro 6 -

päästönormia ja sen lisäksi muita vaativia päästösäädöksiä eri puolilla maailmaa. 

 

  

 

Tehokas V6-diesel: 700 Nm 

Jaguarin 3,0-litrainen V6-dieselmoottori on tunnettu tehokkuuden ja taloudellisuuden 

yhdistelmästään. Sen uusin sukupolvi ylittää kaikki odotukset. 
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Kevyt ja jäykkä rautasylinterilohko on säilyttänyt 2 993 cm3:n iskutilavuuden, mutta 

muutokset polttoaineen ruiskutukseen ja ahtojärjestelmiin ovat nostaneet tehon 

tasolta 275 hv/600 Nm tasolle 300 hv/700 Nm. 

 

Tämä loistava V6-moottori on hienostuneempi kuin koskaan ja kiihdyttää täysin 

uuden XF:n 0-100 km/h jo 5,8 sekunnissa. Polttoaineen kulutus on silti vain 5,5 l/100 

km ja CO2 -päästötaso 144 g/km (yhdistetty ajo). 

 

Pietsoyhteispaineruiskutusjärjestelmä toimittaa polttoainetta palotilaan jopa 2 000 

barin paineella uusittujen kahdeksanreikäisten suuttimien kautta, mikä parantaa 

seoksen muodostumista ja tekee palamisesta puhtaampaa ja tehokkaampaa. 

 

Turbojärjestelmän turbot käyttävät aerodynaamisesti tehokkaampia turbiineja ja 

kompressoripyöriä. Ensisijaisessa turboahtimessa käytetään ensimmäistä kertaa 

keraamista kuulalaakeritekniikkaa, joka pienentää kitkaa erityisesti matalissa 

lämpötiloissa, joten vääntöä muodostuu nopeammin. 

 

Moottorin tehokkuus on suurempi kaksivaiheisen öljypumpun ja kehittyneen 

jäähdytynestepumpun ansiosta. Korkeapaineinen EGR ja jäähdytetty 

matalapaineinen EGR-piiri vähentävät pumppuhäviöitä. 

 

Enemmän kierrätettyä pakokaasua käyttämällä palotilan huippulämpötilat ovat 

matalammat, mikä estää typpioksidin muodostumista. Tehokkaampi ohjaus 

tarkoittaa, että pakokaasun jako sylinteristä sylinteriin on yhtenäisempää, mikä 

vähentää hiukkaspäästöjä ja tekee palamisesta sulavampaa ja hiljaisempaa. 

 

Yhdessä EGR:n kanssa toimiva SCR-järjestelmä vähentää NOx-päästöjä tehokkaasti 

ja varmistaa Euro 6 -yhteensopivuuden.  

 

 

Nelisylinteristä bensiinivoimaa: hienostunut, taloudellinen, tehokas 

 

XF:ssä jo hyväksi havaittu 2,0-litrainen yksikkö käyttää matalan inertian turboahdinta, 

suorasuihkutusta ja täysin muuttuvaa venttiilien ajoitusta ja tuottaa suuremmalle 

vapaasti hengittävälle moottorille ominaista ajettavuutta mutta huomattavasti 

taloudellisemmin. 
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Suurin vääntömomentti on 340 Nm jo käyntinopeudella 1 750 r/min. Täysin uusi XF 

kiihtyy 0-100 km/h jo 6,7 sekunnissa. Keskialueen sitkeys on yhtä vakuuttavaa: 

kiihtyvyys 80-120 km/h on 4,7 sekuntia. 

 

Alumiinirakenne on kevyt ja kompakti ja sisältää tasapainotusakselit, jotka torjuvat 

värinää. Eristämällä polttoainesuuttimet sylinterinkannesta ja asentamalla akustinen 

kerros korkeapainepumppuun ja polttoainekiskoon melutasoa on saatu vieläkin 

matalammaksi. 

 

Yksi tämän kehittyneen moottorin innovaatioista on metalliturbiinikotelo, joka on 

integroitu eristettyyn pakosarjaan. Tämä ratkaisu vähentää painoa ja termistä 

massaa, minkä ansiosta katalyytti voi saavuttaa sytytyslämpötilan nopeammin 

vähentäen näin polttoaineen kulutusta ja päästöjä. 

 

Mekaanisesti ahdettu V6: urheiluauton suorituskykyä  

 

Autoharrastajat, jotka vaativat innostavinta ajokokemusta, voivat valita Jaguarin 3,0-

litraisen mekaanisesti ahdetun V6-moottorin, josta on 340 ja 380 hevosvoiman 

tehoversiot. 

 

F-TYPE-urheiluautosta tutut alumiinimoottorit yhdistävät mekaanisen ahtamisen 

suorasuihkutukseen ja muuttuvaan imu- ja pakoventtiilien ajoitukseen ja tuottavat 

nopean kaasuvasteen, lineaarisen tehon ja ainutlaatuisen äänen. 

 

Yksittäinen tasapainotusakseli tehostaa sulavaa käyntiä. Osa mekaanisesti ahdetun 

V6-moottorin äänistä päästetään matkustamoon, mikä tekee suorituskyvyn 

valjastamisesta entistä innostavampaa. 

 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun 380 hevosvoiman versiota on käytetty Jaguarin 

sedanissa, ja se on varattu yksinomaan täysin uudelle XF S -mallille. Moottori on 

yhdistetty 8-vaihteiseen automaattivaihteistoon. Auto kiihtyy 0-100 km/h 5,1 

sekunnissa – tai 5,0 sekunnissa nelivetotilassa – ja sen elektronisesti rajoitettu 

huippunopeus on 250 km/h. 

 

Mukavasti muita edellä: optimoitu 8-vaihteinen automaattivaihteisto 
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Jokainen täysin uuden XF-mallin moottori 163 hevosvoiman nelisylinterisestä 

dieselistä 380 hevosvoiman mekaanisesti ahdettuun V6-yksikköön on saatavilla ZF:n 

8-vaihteisen automaattivaihteiston kanssa. Yhdessä Jaguarin ainutlaatuisen 

kiertosäätimen ja ohjauspyörän vaihdevipujen kanssa vaihteisto tarjoaa ylivertaisen 

ajokokemuksen. Liikkeelle lähtö on sulavaa, vaihtaminen saumatonta ja tehokkuus 

ensiluokkaista. 

 

Vaihteiston ohjain tarkkailee ajotyylejä ja mukauttaa vaihtokuvioita niiden mukaan. 

ECU on verkotettu myös Jaguar Drive Control -järjestelmään tarjoten entistä 

nopeammat vaihdot ja dynaamisen toiminnan Dynamic-tilassa ja aikaisemmat 

suuremmalle vaihteelle vaihdot Eco-tilassa. 

 

Stop-start-järjestelmää täydentää Transmission Idle Control -tekniikka: jos auto on 

paikallaan jarrupoljin pohjassa moottorin käydessä, yksi vaihteiston jarruista aukeaa, 

mikä vähentää polttoaineen kulutusta. 

 

Täysin uuteen XF-malliin on saatavilla kaksi ZF 8HP -tuoteperheen vaihteistoa. V6-

dieselmoottori ja mekaanisesti ahdettu V6-bensiinimoottori (AWD) on yhdistetty 

tuttuun 8HP70-vaihteistoon. Nelisylinteriset moottorit ja takavetoinen mekaanisesti 

ahdettu V6 ovat saaneet parikseen kevyemmän ja kompaktimman 8HP45-yksikön. 

 

Ajomukavuus matalilla käyntinopeuksilla on parempi, sillä kaikki versiot mekaanisesti 

ahdettua V6-moottoria lukuun ottamatta käyttävät heilurivaimenninta 

momentinmuuntimessa. Tämä lisäelementti pystyy sitomaan erittäin matalan 

taajuuden värinöitä ja estää niitä pääsemästä matkustamoon. Tämä parantaa 

taloudellisuutta ilman kompromisseja hienostuneisuuden suhteen. 

 

 

 

Valintaprosessi: uusi 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto 

Yksi täysin uuden XF:n taloudellisuuden tärkeä osatekijä on kevyt vähäkitkainen 6-

vaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Automaatin tapaan se on kehitetty yhteistyössä 

ZF:n kanssa ja asettaa uudet standardit vaihtamisen sujuvuudelle ja 

taloudellisuudelle. 
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Alumiinikotelo ja ontot akselit säästävät painoa, ja innovatiivinen puolikuiva 

öljypohjan voitelujärjestelmä vähentää loishäviöitä. Käsivalintaisten vaihteistojen 

tyypillisestä voitelumenetelmästä poiketen tämä yksikkö käyttää kompaktia 

mekaanista pumppua ja ruiskuttaa matalaviskoosista voiteluainetta hampaille, 

laakereille ja synkronisoijan renkaille. Tämä vähentää vastusta ja tarkoittaa, että öljyä 

tarvitaan vähemmän: öljypohja sisältää vain 1,2 litraa. 

Vaihtaminen on sulavaa ja tarkkaa. Jokainen vaihto voidaan tehdä juuri oikealla 

voimalla, jotta saadaan positiivinen tuntuma ilman korkeita kuormituksia, jotka voivat 

aiheuttaa nykimistä vaihdetta kytkettäessä. 

Neliveto ja Intelligent Driveline Dynamics 

Täysin uusi XF on suunniteltu alusta asti käyttämään myös nelivetoa. Se rakentaa 

edeltäjänsä menestykselle esittelemällä uuden sukupolven tekniikan ja Intelligent 

Driveline Dynamics (IDD) -järjestelmän, joka on erittäin hienostunut ohjausstrategia. 

Potentiaali on maksimoitu verkottamalla IDD Torque Vectoring by Braking -

järjestelmään ja DSC-ajonvakautusjärjestelmään. 

IDD:n tehokkuus on jo todistettu AWD F-TYPE -mallissa. Se säilyttää Jaguarin 

DNA:n ja samalla maksimoi lisäpidon tarjoamat suorituskyky- ja ajettavuusedut 

erityisesti vaikeissa olosuhteissa. Täysin uusi XF, joka on ensisijaisesti takavetoinen 

urheilullinen sedan, täyttää näin myös nelivetoa kaipaavien asiakkaiden vaatimukset.  

8-vaihteiseen automaattivaihteistoon integroitu AWD on saatavilla 340 ja 380 

hevosvoiman mekaanisesti ahdettuihin V6-bensiinimoottoreihin (vasemmanpuoleisen 

liikenteen markkinat). Normaalissa ajossa kaikki teho välitetään taka-akselille. Mutta 

kun tarve vaatii, monilevyinen märkäkytkin ohjaa tehoa etu-akselille jakovaihteiston 

ketjun välityksellä. 16 prosenttia edellistä järjestelmää kevyempi ja 10 prosenttia 

tehokkaampi ratkaisu on myös hiljaisempi. 

Siirrettävän tehon määrää ja ajoitusta ohjaa IDD-moduuli, joka on integroitu 

jakovaihteistoon. Eri anturitietoja, kuten ohjauspyörän kulmaa ja sivuttaiskiihtyvyyttä, 

käyttämällä IDD-ohjaimen algoritmit arvioivat jatkuvasti tienpinnan kitkaa ja sitä, 

kuinka paljon saatavilla olevasta pidosta hyödynnetään renkaiden kosketuspinnoissa. 
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Jos IDD arvioi, että takarenkaiden pidon raja lähestyy, tehoa siirretään 

saumattomasti etuakselille. IDD voi myös vaihdella tehon jakoa nopeissa kaarteissa 

yliohjautuvuuden torjumiseksi. 

Adaptive Surface Response: AWD lukee maantietä 

 

Täysin uuden XF AWD -mallin suorituskykyä tehostaa entisestään ominaisuus, joka 

osaa määrittää, minkälaisella pinnalla auto kulkee – normaali maantie, märkä tai 

soratie tai lumi ja jää – ja muokkaa ohjauksen, kaasun, vaihteiston ja 

ajonvakautusjärjestelmien karttoja olosuhteiden mukaan. 

 

Adaptive Surface Response (AdSR) on saatavilla nelivedon kanssa, ja se on 

seuraaja Jaguar Drive Controlin Winter-tilalle. Sen ansiosta kuljettajan on entistä 

helpompi hallita autoa ja edetä turvallisesti haastavissa liukkaissa olosuhteissa. 

AdSR toimii auton koko nopeusalueella. 

 

AdSR-järjestelmän älykkäät algoritmit tekevät myös ASPC:stä (katso kuljettajan 

tukijärjestelmät sivulla 31) tehokkaamman. Jos AdSR määrittää, että autolla ajetaan 

erittäin liukkaalla pinnalla, ASPC nostaa progressiivisesti moottorin vääntöä, koska 

se olettaa, että autolla lähdetään liikkeelle jäällä. 
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TIETO-, VIIHDE- JA YHTEYSTEKNIIKKA 
 

Täysin uusi XF tarjoaa monipuolisia toimintoja älypuhelinsovelluksesta, jolla 

voi käynnistää moottorin, ovelta ovelle -navigointiin ja 10,2 tuuman 

kosketusnäyttöön. 

 

InControl Touch: parempia yhteyksiä 

 

Täysin uusi XF sisältää kaksi huippuluokan tieto- ja viihdejärjestelmää. 

Vakiojärjestelmä on InControl Touch, ja se perustuu 8 tuuman kapasitiiviseen 

kosketusnäyttöön ja Jaguarin uuteen käyttöliittymään. Nykyaikainen grafiikka on 

kirkasta ja selkeää, mikä tekee käytöstä yksinkertaista. 

 

Kosketusnäyttö tukee älypuhelimista ja tableteista tuttuja eleitä, kuten pyyhkäisyä 

(siirtyminen sivulta toiselle tai kappaleen vaihto) ja vetämistä (karttojen selaaminen). 

 

Jotkin asiakkaat suosivat ääniohjausta. Parannettu puheentunnistusmoottori 

InControl Touch -järjestelmässä antaa kuljettajan esimerkiksi määrittää määränpää 

navigointijärjestelmässä tai soittaa puhelu. 

 

Tekstistä puheeksi -tekniikka vähentää kuljettajan keskittymisen herpaantumisen 

mahdollisuutta lukemalla tulevat tekstiviestit ääneen. Kun auto on pysähdyksissä, 

kuljettaja voi kosketusnäyttöä käyttämällä laatia viestejä tai valita jonkin tallennetuista 

viestipohjista. 

 

Reitin suunnittelu navigointijärjestelmässä on nopeampaa ja helpompaa. SD-kortille 

tallennetut karttatiedot piirretään korkealaatuisina 2D- ja 3D-kuvina. 

Risteysnäkymätoiminto varmistaa, ettet aja ohi oikeasta liittymästä. Maaston ja 

kaupunkien kuvat tekevät reitin seuraamisesta luontevampaa. Navigointiohjeet 

voidaan näyttää myös valinnaisessa tuulilasinäytössä, jolloin kuljettaja voi pitää 

katseen maantiessä. 
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InControl Touch Pro: maailmanluokan tieto- ja viihdetekniikkaa  

 

Täysin uusi XF on ensimmäinen malli, joka käyttää uutta InControl Touch Pro -tieto- 

ja -viihdejärjestelmää. Puhtaalta pöydältä Jaguarin suunnittelema järjestelmä sisältää 

hupputekniikkaa ja tarjoaa monipuolisen multimediakokemuksen. 

 

InControl Touch Pron ytimessä on 10,2 tuuman kapasitiivinen kosketusnäyttö. 

Painikkeita ei ole kummallakaan puolella, vaan kaikki toiminnot on integroitu 

kosketusnäytön alaosioon.  

 

"InControl Touch Pro on hienostunein tieto- ja viihdejärjestelmä, jonka olemme 

koskaan kehittäneet. Se käyttää neliydinprosessoria, SSD-asemaa ja Ethernet-

verkkoa ja tarjoaa erinomaista suorituskykyä. 10,2 tuuman kosketusnäyttö antaa 

käyttöösi navigoinnin, joka osaa oppia reittisi ja tekee jokapäiväisistä matkoistasi 

entistä sujuvampia." 

Ian Hoban, ajoneuvojohtaja, Jaguar XF 

 

Kuten älypuhelimissa, päänäyttöä voi mukauttaa. Taustakuvaksi voi asettaa minkä 

tahansa kuvan, ja suosikkitoimintoihin voi määrittää oikoteitä. Myös ylimääräisten 

päänäyttöjen lisääminen on mahdollista. Kosketusnäyttö hyväksyy älypuhelimista 

tutut nipistyseleet, joten käyttö on erittäin intuitiivista.  

 

Navigointi on uudella tasolla. InControl Touch Pron 60 Gt:n SSD-asemalle tallennetut 

kartat avautuvat murto-osassa perinteisiin kiintolevyjärjestelmiin verrattuna. Auton 

tietoja 40 kertaa sekunnissa analysoiva toiminto paikantaa auton tarkasti, vaikka 

GPS-signaaleja ei enää vastaanotettaisi, mikä on täydellistä kaupunkien 

keskustoissa. 

 

Datayhteyden käyttö tarjoaa enemmän toimintoja, sijaintipohjaisia ominaisuuksia ja 

tietoja. Täysin uusi XF tarjoaa ovelta ovelle -reittisuunnittelun ja opastuksen julkisen 

liikenteen sisältäen. Järjestelmä oppii myös päivittäisen reittisi, jotta se voi 

automaattisesti ehdottaa vaihtoehtoista reittiä ruuhkien välttämiseksi. Lähestymistila 

näyttää 360° interaktiivisen näkymän määränpäästä, kun olet noin 200 metrin 

etäisyydellä, ja se osaa jopa neuvoa lähimmälle vapaalle pysäköintiruudulle. 
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Jos haluat vain nauttia musiikista, SSD-asemalle tallennetut Gracenote-kuvat 

rikastavat kokemusta ja suosikkikappaleiden haku on erittäin yksinkertaista. 

Saatavilla on 17 kaiuttimen 825 W:n surround-audiojärjestelmä, joka on kehitetty 

brittiläisen Meridianin kanssa. Järjestelmä käyttää Meridianin Trifield- ja Audysseyn 

MultEQ XT -tekniikoita, jotka varmistavat optimaalisen äänentoiston. 

 

InControl Touch Pron moduulit on yhdistetty Ethernetiä käyttämällä, ja Jaguar on yksi 

ensimmäisistä autonvalmistajista, jotka integroivat tämän verkkotekniikan 

elektroniseen arkkitehtuuriinsa. Ethernetin kaistanleveys on jopa 1 Gbit/sekunti, ja se 

pystyy käsittelemään valtavia määriä tietoja. 

 

Yhdessä tehokkaan neliydinprosessorin ja SSD-aseman kanssa Ethernet varmistaa 

InControl Touch Pro -järjestelmän sulavan grafiikan ja erittäin lyhyet vasteajat. Nämä 

tekniikat pitävät huolen siitä, että järjestelmän ominaisuuksia voidaan kehittää 

edelleen tulevaisuudessa. 

 

Aina päällä: yhdistetty XF 

InControl Apps -sovelluksen avulla täysin uuden XF:n käyttäjät voivat soittaa 

kokouspuhelun, varata hotellihuoneen tai lukea uutisia. Kuljettajat voivat yhdistää 

Apple- ja Android-älypuhelimen autoon. InControl Apps tarjoaa käyttöön laitteen 

yhteensopivia sovelluksia auton kosketusnäytössä USB-kaapelin ja keskikonsolissa 

olevan portin kautta. 

 

Remote Essentials -toiminto, jota käytetään InControl Remote App -sovelluksen 

kautta, antaa asiakkaiden olla vuorovaikutuksessa täysin uuden XF:n kanssa missä 

tahansa älypuhelinta käyttämällä. Se voi näyttää, kuinka paljon polttoainetta on 

jäljellä, onko ovet lukittu tai ikkunat auki. Se sisältää myös mahdollisuuden ladata 

kilometrejä liikematkoista, jolloin matkakorvausten hakeminen on nopeampaa ja 

helpompaa. 

 

Remote Premium, jota myös käytetään InControl Remote App -sovelluksen kautta, 

tekee vieläkin enemmän. Kuljettaja voi lukita tai avata ovet etäältä ja saada 

ilmoituksen, jos hälytin on lauennut. Auton löytäminen pysäköintialueelta on helppoa, 

kun auto antaa äänimerkin ja vilkuttaa valoja. Tarjolla on myös kartta, joka johtaa 

suoraan auton luo. 
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Remote Premium antaa kuljettajan lämmittää tai viilentää matkustamon etukäteen 

moottorin etäkäynnistyksellä. Useimmissa automaattivaihteistolla varustetuissa 

malleissa älypuhelimen painikkeen painaminen riittää siihen, että 

ilmastointijärjestelmä lämmittää tai viilentää sisätilat haluttuun lämpötilaan jo ennen 

matkan alkua. Tämä on täydellistä kuumina kesäpäivinä tai talvipakkasilla. 

 

Täysin uusi XF voi siirtyä verkkoon integroitua SIM-korttia ja auton antennia 

käyttämällä ja toimia Wi-Fi-keskuksena, joka tarjoaa 3G-yhteyden jopa kahdeksalle 

laitteelle. 

 

InControl Secure parantaa turvallisuutta tarkkailemalla autoa. Jos täysin uusi XF 

varastetaan, seurantapalvelu toimii yhdessä viranomaisten kanssa ja paikantaa 

auton mahdollisimman nopeasti. 

 

Jos pahin tapahtuu ja joudut onnettomuuteen, joka laukaisee turvatyynyt, InControl 

Protect ilmoittaa asiasta automaattisesti hätäpalvelulle ja antaa auton GPS-sijainnin. 

Autossa olijat voivat myös soittaa hätäpuhelun manuaalisesti painiketta painamalla. 

 

InControl WiFi, Apps, Remote Premium, Secure ja Pro Services toiminnot tulevat 

tarjolle Euroopan markkinoilla seuraavan mallivuoden aikana. Tarjonnassa on 

markkinakohtaisia eroja. 
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KEHITTYNEET KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄT 

 

Täysin uusi XF sisältää monia älykkäitä tekniikoita – luistonestojärjestelmistä 

stereokameraan – jotka vähentävät kuljettajan kuormitusta ja tekevät 

pitkistäkin matkoista stressittömiä. 

 

Lisää pitoa: All-Surface Progress Control 

 

Taitavimmatkin kuljettajat voivat olla vaikeuksissa liikkeelle lähdöissä erittäin 

liukkailla tienpinnoilla, kuten lumessa, jäällä tai märällä ruoholla – erityisesti 

takavetoisen auton kanssa. Mäkilähtö voi olla lähes mahdoton, koska pienikin 

kaasupolkimen paino voi rikkoa vetopidon. 

 

Perinteiset luistonestojärjestelmät yrittävät säädellä, mitä tapahtuu, kun pyörät 

alkavat luistaa – ja usein silloin on liian myöhäistä. Tämän vuoksi täysin uusi XF 

käyttää Jaguarin mullistavaa All-Surface Progress Control (ASPC) -järjestelmää. 

 

ASPC haastavien olosuhteiden pidonhallinta -järjestelmässä on hyödynnetty Jaguar 

Land Roverin vuosikymmenten mittaista kokemusta maastoajotekniikoista. Se 

tarjoaa yksinkertaisemman vaihtoehdon, sillä polkimia ei käytetä lainkaan: kuljettajan 

tarvitsee vain ohjata. 

 

ASPC toimii kuin hitaan nopeuden vakionopeudensäädin. Se on aktiivinen 

nopeuksissa 3,6 -30 km/h. Järjestelmä käynnistetään painamalla keskikonsolissa 

olevaa painiketta. Kuljettaja asettaa ohjauspyörän vakionopeudensäätimen kytkimillä 

enimmäisnopeuden. Tämän jälkeen järjestelmä tekee kaiken työn. 

 

ASPC on tehokas, koska se ei vain ohjaa kaasua vaan käyttää myös jarruja, jotta 

vetäville pyörille välitetään vain hyvin vähän vääntöä liikkeelle lähdettäessä. Tämä 

ominaisuus varmistaa sulavan etenemisen ja minimaalisen pyörien sutimisen. 

 

ASPC on saatavilla kaikkiin moottoreihin, joiden yhteydessä on automaattivaihteisto. 

Se toimii sekä taka- että nelivedon kanssa ja on entistä tehokkaampi, jos autossa on 

talvirenkaat. 
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Eteenpäin ajattelua: stereokamera älykkään turvallisuuden ytimessä 

 

Huomispäivän automaattiset ajotoiminnot ovat mahdollisia vain erittäin tarkkojen ja 

kestävien anturien avulla. Tällainen tekniikka on saatavilla jo tänään uudessa XF:ssä, 

joka on yksi harvoista autoista, joissa on eteenpäin suunnattu stereokamera. 

 

Tämä huippuluokan anturi on asennettu taustapeilin eteen, ja se muodostaa 3D-

näkymän edessä olevasta maantiestä. Tiedot tulkitsee hienostunut 

kuvankäsittelyohjelmisto, ja tuloksia käyttävät monet kuljettajan tukijärjestelmät. 

 

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB), 

koska se voi vähentää merkittävästi onnettomuuksia. Jos ohjain määrittää, että 

yhteentörmäys edessä olevan ajoneuvon kanssa on todennäköinen, jarrujärjestelmä 

esiladataan ja kuljettajalle annetaan äänimerkki ja visuaalinen varoitus. Jos kuljettaja 

ei ryhdy väistötoimiin ja törmäys vaikuttaa välittömältä, auto jarruttaa täydellä 

voimalla onnettomuuden välttämiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi. 

 

Stereokameraa käyttävät myös täysin uuden XF:n kaistavahti (LDW) ja kaistalla 

pysymisapujärjestelmä (LKA). Tarkkailemalla auton sijaintia suhteessa kaistaviivoihin 

kaistavahti voi estää autoa ajautumasta ulos oikealta kaistalta. Se antaa visuaalisen 

varoituksen kojetaulussa ja värisyttää ohjauspyörää. 

 

Jos kuljettaja ajautuu liian lähelle kaistan reunaa, kaistalla pysymisapu voi ohjata 

auton takaisin kaistan keskelle ohjauksen vastaliikkeellä. Ohjauspyörään kohdistuva 

voima on kevyt, ja kuljettaja voi ohittaa sen milloin tahansa. 

 

Kaistalta ulos ajautuminen johtuu usein keskittymisen herpaantumisesta, mutta myös 

kuljettajan väsymys voi olla merkittävä tekijä. Tällaiselle väsymykselle voivat olla 

ominaista vähäiset ohjausliikkeet, joita seuraavat äkilliset tai liialliset liikkeet. Täysin 

uuden XF:n kuljettajan tarkkailujärjestelmä tunnistaa nämä kuviot ja tarkistaa myös 

jarru- ja kaasupolkimen sekä monien kojetaulun painikkeiden käytön. Järjestelmä 

antaa monivaiheisen varoituksen mittaristossa ja kehottaa kuljettajaa pitämään 

tauon. 

 

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR) käyttää stereokameraa ja pitää 

kuljettajan ajan tasalla vallitsevista nopeusrajoituksista – mukaan lukien väliaikaiset 
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rajoitukset, joita käytetään esimerkiksi tietöissä, ja vaihtelevat rajoitukset 

moottoriteillä. Kameran tietoja verrataan aina GPS-tietoihin luotettavuuden 

varmistamiseksi. Jos kuljettaja valitsee ylinopeusvaroitustoiminnon, rengas 

liikennemerkin kuvan ympärillä vilkkuu, kun rajoitus ylitetään. 

 

Automaattista säätöä: älykäs nopeusrajoitin 

 

Ajaminen alueilla, joilla nopeusrajoitukset muuttuvat usein, voi aiheuttaa kuljettajalle 

ylimääräistä kuormitusta. Jaguar on kehittänyt tätä varten älykkään nopeusrajoittimen 

(ISL), joka voi käyttää TSR-järjestelmän tietoja ja säätää asetusarvon ja 

automaattisesti lisätä tai vähentää auton nopeutta.  

 

Jos TSR-järjestelmä tunnistaa edessä korkeamman nopeusrajoituksen, ISL-

järjestelmä ilmoittaa siitä kuljettajalle ja auto voi kiihdyttää tasaisesti uuteen 

rajoitukseen. Jos nopeusrajoitus on matalampi, auton nopeutta voidaan hidastaa. 

Jos kuljettaja painaa Resume-painiketta, kiihtymis- ja hidastamisnopeus kasvaa. 

 

Näköpiirissä: lasertuulilasinäyttö 

 

Täysin uusi XF on viimeisin Jaguar-sedan, joka käyttää lasertuulilasinäyttöä (HUD). 

Se heijastaa tärkeitä tietoja, kuten nopeuden, vaihteenvaihdon merkkivalon ja 

navigointiohjeet, tuulilasiin ja antaa kuljettajan keskittyä paremmin maantien 

tapahtumiin. 

 

Värikuvat ovat erittäin teräviä, ja niiden korkeutta ja kirkkautta voi säätää, joten 

ihanneasetuksen löytäminen on helppoa. Tuulilasinäytön voi myös halutessaan 

kytkeä pois käytöstä. 

 

Lasertekniikka tarjoaa monia etuja perinteisiin TFT-järjestelmiin verrattuna. Kuvien 

kontrasti ja värikylläisyys on erinomainen, joten ne näkyvät hyvin myös kirkkaassa 

auringonvalossa. Kuvat pysyvät näkyvissä myös, jos kuljettaja käyttää polarisoituja 

laseja. Järjestelmä on myös kompaktimpi ja lähes kolmanneksen kevyempi – 

jokaisella grammalla on merkitystä Jaguarin tavoitellessa lisää painonsäästöjä. 

 

Pidä turvallista etäisyyttä: mukautuva vakionopeudensäädin ja jonoaputoiinto 

 



 
 
 
  

34 
 

Edellisestä XF-mallista tuttu mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) vähentää 

kuljettajan kuormitusta monotonisessa ruuhkassa ajamisessa. Pitkän alueen 77 

GHz:n tutkaa käyttävä järjestelmä ylläpitää turvallista etäisyyttä edessä olevaan 

ajoneuvoon aina pysähdyksiin asti. Jonoaputoiminnon ansiosta täysin uusi XF alkaa 

seurata edessä olevaa ajoneuvoa turvallisella etäisyydellä, kun liikenne lähtee jälleen 

liikkeelle. 

 

Silmät selässä: lähestyvän ajoneuvon ja risteävän liikenteen tunnistus 

 

Tutka voi pitää vahtia myös auton takana, mikä tekee ohittamisesta turvallisempaa. 

Keskipitkän alueen anturit varoittavat kuljettajaa muista takaa nopeasti lähestyvistä 

ajoneuvoista, kun ne ovat 70 metrin säteellä. Kun toinen ajoneuvo lähestyy kuollutta 

kulmaa, sivupeiliin ilmestyy vilkkuva kuvake. Kun ajoneuvo on kuolleessa kulmassa, 

kuvake palaa jatkuvasti. 

 

Hitaammissa nopeuksissa, kuten ruuhkaisella pysäköintialueella ulos ruudusta 

peruutettaessa, samat tutka-anturit voivat varoittaa lähestyvistä ajoneuvoista, jotka 

eivät ole kuljettajan näkökentässä.   

 

Täydellistä sijoittelua: pysäköintiavustin 

 

Suuren auton ahtaminen pieneen pysäköintitilaan on usein haastavaa. Täysin uusi 

XF sisältää puoliautomaattisia pysäköintiaputoimintoja, jotka auttavat kuljettajaa 

taskuun ja ruutuun pysäköinnissä. Ultraäänianturit mittaavat tilan, ja jos se on sopiva, 

auto ohjaa itsensä siihen automaattisesti. Kuljettajan tarvitsee vain käyttää kaasu- ja 

jarrupoljinta. Järjestelmä voi myös ohjata auton ulos taskuparkista. 

 

Tätä ominaisuutta täydentää surround-kamerajärjestelmä. Viisi kameraa 

muodostavat 360° näkymän auton ympärillä olevasta alueesta, mikä tekee 

ohjaamisesta helpompaa ja turvallisempaa. 

 
Lisätiedot: 
Ismo Pohjonen, Brand Director, ismo.pohjonen(a)inchcape.fi 
Pasi Pönkänen, Product and PR Manager, pasi.ponkanen(a)inchcape.fi 
 
Jaguar Land Rover Finland & Baltics, Inchcape Motors Finland Oy edustaa Jaguar ja Land Rover merkkejä 
Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. 
 
kuvapaketti  http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jaguar/images?ipid=106616&altTemplate=Image%20Pack 
 
www.jaguar.fi  
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 2.0 diesel 163 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 1,999 
Cylinders 4 in-line 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 83.0/ 92.4 
Compression ratio 15.5:1 
Fuel injection 1,800bar common rail 
Boosting system Single variable geometry turbocharger 
Power PS (kW) 163 (120) @ 4,000rpm 
Torque Nm (lb ft) 380 (280) @ 1,750-2,500rpm 
Transmission ZF 8HP45 8-speed automatic [6-speed manual] 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714  [4.110] 
2nd 3.143  [2.248] 
3rd 2.106  [1.403] 
4th 1.667  [1.000] 
5th 1.285  [0.802] 
6th 1.000  [0.659] 
7th 0.839  [   -   ] 
8th 0.667  [   -   ] 
Reverse 3.295  [3.727] 
Final Drive 2.73  [2.81] 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,555 [1,545] 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 55 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 8.7 [8.7] 
Top speed mph (km/h) 141* (227) [142* (229)]   *UK only: 132 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

68.9 (4.2) [70.6 (4.0)] 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

109 [104] 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 

Figures in square brackets refer to manual transmission 
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 2.0 diesel 180 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 1,999 
Cylinders 4 in-line 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 83.0/ 92.4 
Compression ratio 15.5:1 
Fuel injection 1,800bar common rail 
Boosting system Single variable geometry turbocharger 
Power PS (kW) 180 (132) @ 4,000rpm 
Torque Nm (lb ft) 430 (318) @ 1,750-2,500rpm 
Transmission ZF 8HP45 8-speed automatic [6-speed manual] 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714  [4.110] 
2nd 3.143  [2.248] 
3rd 2.106  [1.403] 
4th  1.667  [1.000]  
5th 1.285  [0.802] 
6th 1.000  [0.659] 
7th 0.839  [   -   ] 
8th 0.667  [   -   ] 
Reverse 3.295  [3.727] 
Final Drive 2.73  [3.07] 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,595 [1,585] 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 66 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 8.1 [8.0] 
Top speed mph (km/h) 142* (229) [143* (230]   *UK only: 136 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

4.3 (65.7) [4.3 (65.7)] 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

114 [114]  

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 

Figures in square brackets refer to manual transmission 
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 2.0 petrol 240 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 1,999 
Cylinders 4 in-line 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable inlet and exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 87.5/ 83.1 
Compression ratio 10.0:1 
Fuel injection 150bar direct injection 
Boosting system Single monoscroll turbocharger 
Power PS (kW) 240 (177) @ 5,500rpm 
Torque Nm (lb ft) 340 (251) @ 1,750-4,000rpm 
Transmission ZF 8HP45 8-speed automatic 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714 
2nd 3.143 
3rd 2.106 
4th 1.667 
5th 1.285 
6th 1.000 
7th 0.839 
8th 0.667 
Reverse 3.295 
Final Drive 3.42 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,590 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 74 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 7.0 
Top speed mph (km/h) 154 (248) 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

37.7 (7.5) 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

179 

 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 3.0 diesel  
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 2,993 
Cylinders 6 in-vee 
Valves per cylinder 4; DOHC 
Bore/ stroke (mm) 84.0/ 90.0 
Compression ratio 16.1:1 
Fuel injection 2,000bar common rail 
Boosting system Parallel-sequential turbocharging 
Power PS (kW) 300 (221) @ 4,000rpm 
Torque Nm (lb ft) 700 (516) @ 2,000rpm 
Transmission ZF 8HP70 8-speed automatic 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714 
2nd 3.143 
3rd 2.106 
4th 1.667 
5th 1.285 
6th 1.000 
7th 0.839 
8th 0.667 
Reverse 3.317 
Final Drive 2.19 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,750 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 66 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-60mph (sec) 5.8 
0-100km/h (sec) 6.2 
Top speed mph (km/h) 155 (250) 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

51.4 (5.5) 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

144 

 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 3.0 Supercharged petrol 340 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 2,995 
Cylinders 6 in-vee 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable inlet and exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 84.5/ 89.0 
Compression ratio 10.5:1 
Fuel injection 150bar direct injection 
Boosting system Twin-Vortex supercharger 
Power PS (kW) 340 (250) @ 6,500rpm 
Torque Nm (lb ft) 450 (332) @ 4,500rpm 
Transmission ZF 8HP45 8-speed automatic 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714 
2nd 3.143 
3rd 2.106 
4th 1.667 
5th 1.285 
6th 1.000 
7th 0.839 
8th 0.667 
Reverse 3.317 
Final Drive 3.23 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,710 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 74 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 5.4 
Top speed mph (km/h) 155 (250) 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

34.0 (8.3) 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

198 

 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 3.0 Supercharged petrol 340 AWD 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 2,995 
Cylinders 6 in-vee 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable inlet and exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 84.5/ 89.0 
Compression ratio 10.5:1 
Fuel injection 150bar direct injection 
Boosting system Twin-Vortex supercharger 
Power PS (kW) 340 (250) @ 6,500rpm 
Torque Nm (lb ft) 450 (332) @ 4,500rpm 
Transmission ZF 8HP70 8-speed automatic 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714 
2nd 3.143 
3rd 2.106 
4th 1.667 
5th 1.285 
6th 1.000 
7th 0.839 
8th 0.667 
Reverse 3.317 
Final Drive 3.23 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,760 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 74 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 5.4 
Top speed mph (km/h) 155 (250) 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

32.9 (8.6) 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

204 

 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 

  



 
 
 
  

41 
 

TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 3.0 Supercharged petrol 380 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 2,995 
Cylinders 6 in-vee 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable inlet and exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 84.5/ 89.0 
Compression ratio 10.5:1 
Fuel injection 150bar direct injection 
Boosting system Twin-Vortex supercharger 
Power PS (kW) 380 (280) @ 6,500rpm 
Torque Nm (lb ft) 450 (332) @ 4,500rpm 
Transmission ZF 8HP45 8-speed automatic 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714 
2nd 3.143 
3rd 2.106 
4th 1.667 
5th 1.285 
6th 1.000 
7th 0.839 
8th 0.667 
Reverse 3.317 
Final Drive 3.23 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,710 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 74 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 5.3 
Top speed mph (km/h) 155 (250) 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

34.0 (8.3) 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

198 

 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 
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TECHNICAL DATA 

Jaguar XF 3.0 Supercharged petrol 380 AWD 
ENGINE & TRANSMISSION  
Engine capacity (cc) 2,995 
Cylinders 6 in-vee 
Valves per cylinder 4; DOHC, variable inlet and exhaust cam timing 
Bore/ stroke (mm) 84.5/ 89.0 
Compression ratio 10.5:1 
Fuel injection 150bar direct injection 
Boosting system Twin-Vortex supercharger 
Power PS (kW) 380 (280) @ 6,500rpm 
Torque Nm (lb ft) 450 (332) @ 4,500rpm 
Transmission ZF 8HP70 8-speed automatic 
Gear ratios (:1)  
1st 4.714 
2nd 3.143 
3rd 2.106 
4th 1.667 
5th 1.285 
6th 1.000 
7th 0.839 
8th 0.667 
Reverse 3.317 
Final Drive 3.23 
CHASSIS  
Front suspension Double wishbone 
Rear suspension Integral Link 
Steering Rack-and-pinion; electromechanical power-assisted 
DIMENSIONS  
Length (mm) 4,954 
Width inc./ excl. mirrors (mm) 2,091/ 1,880 
Height (mm) 1,457 
Wheelbase (mm) 2,960 
Track front/ rear (mm) 1,605/ 1,594 
Kerbweight (kg) From 1,760 
Boot volume (litres) 540 
Fuel tank; usable (litres) 74 
PERFORMANCE & 
FUEL ECONOMY 

 

0-100km/h (sec) 5.3 
Top speed mph (km/h) 155 (250) 
Fuel consumption mpg 
(litres/100km) EU combined 

32.9 (8.6) 

CO2 emissions (g/km) 
EU combined 

204 

 

Manufacturer’s figures; correct at time of going to press 

 


