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ziaste se numără așa-numitul „torque vectoring 
by braking“ (frânarea automată discretă a roților 
de pe interiorul virajului) și funcția de alunecare 
limitată a diferențialului (F-Type R). Menționăm 
că versiunile cu motorizări V6 sunt dotate cu 
diferențial cu alunecare limitată mecanic.

În momentul de față, nu este greu de antici-
pat că Jaguar F-Type va face ravagii în segmen-
tul său. Când o configurație tehnică reușită e 

dublată de stil și charismă, așa cum se întâmplă 
în cazul de față, nu mai rămâne loc de îndoia-
lă. Concurența va trebui să își „ascută ghearele“ 
sau să inventeze altceva dacă nu vrea ca Jagua-
rul să-i împuțineze notabil clientela în segmen-
tul distins al modelelor sportive cu motorul am-
plasat în față și tracțiunea pe roțile din spate.
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Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm) 

Ampatament (mm)   

Volum portbagaj (l)  

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

DATE TEHNICE
F-Type V6

V6

2995

450/3500

340/6500

5.3

260

8,8

205

1577

71.920

F-Type S

V6

2995

460/3500

380/6500

4.9

275

9,1

213

1594

83.700

F-Type R

V8

5000

680/3500

550/6500

4.2

300

11,1

259

1650

110.360

4470 x 1923 x 1309

2622

407

Jaguar F-Type Coupé 
integrează perfect în 
personalitatea sa eficiența 
dinamică, stilul neoclasic 
și compatibilitatea cu 
folosința cotidiană. Cel 
puțin până la viitoarea 
lansare a mărcii britanice, 
acesta este Jaguarul!

C ONCLUZIE

REPARTIȚIA MASEI PE PUNȚILE DIN FAȚĂ ȘI DIN SPATE ESTE PERFECT 
ECHILIBRATĂ: 50/50%. COMPORTAMENTUL DINAMIC ARE UN 
CARACTER FERM ȘI NEUTRU.

Ceea ce se cere prin intermediul selectorului este 
executat prompt de cutia Quickshift cu opt trepte.

Indiferent care motor se află sub capotă, pe capacul de 
sus vei vedea scris: Supercharged. Să fie…

Portbagajul are un volum mai mult decât suficient, 
măsurând 407 litri. Plus un compartiment sub podea.


