
THE FUTURE IS HERE



l meer dan 80 jaar staat 
Jaguar wereldwijd bekend als 
een fabrikant van prachtige 

sportwagens. Wagens die steeds uitgerust 
waren met de allernieuwste technologie 
en die alle zintuigen deden prikkelen,

De I-PACE Concept is de slimste 
sportieve vijfzitter en de start van een 
nieuw tijdperk voor Jaguar. De wagen 
is even innovatief en heeft een even 
gewaagd design als de auto’s die Jaguar 
op de kaart hebben geplaatst, met 
technologieën die het leven van onze 
klanten verbeteren. Zoals altijd wordt er 
hier een voorbeeld gesteld voor anderen. 

Het komende decennium zal vervoer 
nog meer veranderen dan in de afgelopen 
50 jaar. En wij zijn voorbereid op die 
verandering. Zoals altijd staat Jaguar klaar 
om onze klanten de technologie te bieden 
die ze verlangen en nodig hebben op 
het moment wanneer ze dat willen. Meer 
nog, we maken de technologie efficiënter, 
slimmer en mooier.

De Jaguar I-PACE Concept is de eerste 
stap richting onze toekomst. De toekomst 
begint hier.
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EEN REBELSE 
AANPAK

e Jaguar I-PACE Concept is een 
voorproefje van een productiewagen 
die in 2018 op de wegen zal 

verschijnen. Het zal de slimste sportieve vijfzitter 
zijn. Het is tegelijkertijd een performante 
wagen, een gezinswagen en een SUV. Het 
baanbrekende ontwerp, echte Jaguar prestaties, 
een concurrerend bereik en dito oplaadtijden 
zorgen ervoor dat deze unieke combinatie 
van eigenschappen hem tot het eerste echte 
elektrische alternatief voor een traditionele 
premium SUV maken.

De ontwerp- en engineeringteams van Jaguar 
hebben de mogelijkheden van elektrificatie 
volledig benut; een ontwerp met cabine 
vooraan, sportieve rijpositie, buitengewoon 
interieur en uiteraard een directe acceleratie en 
nul uitlaatemissies.

De batterij en de motoren zijn ontworpen 
en gebouwd door Jaguar Land Rover om een 

uitstekende efficiëntie te leveren. Met een bereik 
van meer dan 500 km op de NEDC-cyclus zal de 
gemiddelde gebruiker slechts eenmaal per week 
moeten opladen. Opladen is eenvoudig en snel: in 
slechts 90 minuten is de batterij voor 80 procent 
opgeladen en een volledig opgeladen batterij 
neemt slechts iets langer dan twee uur in beslag 
met 50 kW gelijkstroom.

Het interieur beschikt over hoogwaardige 
materialen en prachtige, tactiele details die 
het Britse vakmanschap op z’n best in de verf 
zetten. Ook digitaal vakmanschap is aanwezig 
met twee superintuïtieve aanraakschermen 
die informatie bieden waar en wanneer de 
bestuurder dit nodig heeft. De I-PACE Concept, 
die voorzien is van de beproefde Jaguar 
sportwagentechnologie, is uitgerust met een 
uitzonderlijke rijkwaliteit, een authentieke 
wegligging en een acceleratie van 0-100 km/h 
in ongeveer 4 seconden.
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DE WERELD VAN  
MORGEN, VANDAAG

Van de Jaguar XJ_e plug-in hybride prototypes uit 2012 tot het Evoque_e project van 2015 
– toekomstige technologieën met mogelijk productiepotentieel vanaf 2020 – hebben de 
Jaguar Land Rover ingenieurs al een schat aan kennis vergaard over lithium-ioncelontwerp 
en chemicaliën, ontwerp van elektromotoren en technologisch geavanceerde batterijen en 
temperatuurbeheersystemen.

Dankzij deze kennis – die zal worden versneld door de toetreding van Jaguar tot het 
FIA Formule E-kampioenschap – zal een elektrische aandrijflijn zonder emissies, gevoed 
door batterijen, toetreden tot de prestigieuze Jaguar Land Rover familie van ultrazuivere 
Ingenium benzine- en dieselmotoren, wanneer in 2018 de productieversie van de I-PACE 
Concept gelanceerd wordt. 

REVOLUTIONAIR
ONDERZOEK
De Jaguar I-PACE Concept – de eerste elektrische wagen van Jaguar 
Land Rover – is van  nul ontworpen en ontwikkeld, maar belichaamt 
alle kennis die vergaard werd met intensieve onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten omtrent elektrificatie.

Jaguar Land Rover zet zich in voor een elektrische toekomst die 
begint bij het betreden van de spannende wereld van het FIA Formule 
E-kampioenschap

De investering in het Formule 
E-raceprogramma biedt een toetssteen in 
de echte wereld voor de prestaties van EV-
technologie in een hoogperformante omgeving.

De competitie vindt plaats op straatcircuits in 
‘s werelds grootste steden, zoals Hong Kong, 
Parijs en New York. Zowel het onderstel als 
het batterijsysteem zijn gestandaardiseerd, 
zodat de teams kunnen concurreren met hun 
eigen op maat gemaakte motor, omvormer 
en versnellingsbak. Dit programma zal de 
ontwikkeling van het elektrisch aandrijfsysteem 
van Jaguar versnellen op verschillende 

gebieden, met inbegrip van warmtebeheer, 
batterijcapaciteit en transmissies.

De overdracht van technologie in 
Formule E is aanzienlijk sneller dan in 
andere racecompetities. Zo gebruiken 
zowel de I-PACE Concept als de I-TYPE 
Formule E-wagen elektromotoren met 
permanente magneet en accutechnologie 
met pouchcellen. Door een beter inzicht 
in elektrische technologieën helpt het 
ontwikkelingswerk van beide auto’s de Jaguar 
Land Rover ingenieurs rechtstreeks bij het 
produceren van betere elektrische wagens.
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WAT ZIT ER AAN 
DE BINNENKANT
Onder het koetswerk verschilt de I-PACE volledig van een auto 
met verbrandingsmotor. In plaats van een benzine- of dieselmotor 
als aandrijving heeft hij een technologisch geavanceerd elektrisch 
aandrijfsysteem, dat door Jaguar Land Rover werd ontworpen en 
ontwikkeld voor optimale prestaties en efficiëntie

“Dit is een compromisloze 
elektrische wagen die vanaf nul 

ontworpen is: we ontwikkelden een 
nieuwe vormgeving en kozen enkel 

de beste technologie. De I-PACE 
Concept maakt volledig gebruik 

van het potentieel dat EV’s kunnen 
bieden voor zijn ruimte, rijplezier 

en prestaties.”
DR WOLFGANG ZIEBART 

TECHNICAL DESIGN DIRECTOR,
JAGUAR LAND ROVER

> BATTERIJ
De vloeistofgekoelde lithium-ionbatterij van 90 kWh gebruikt 
de nieuwste pouchcellen die gekozen werden vanwege hun 
hoge energiedichtheid en uitstekende warmteafvoer. De 
accu is zo laag mogelijk geplaatst - precies tussen de assen - 
waardoor het zwaartepunt lager ligt en de wendbaarheid van 
de wagen verhoogt.

> BATTERIJMANAGEMENTSYSTEEM
Deze zeer geavanceerde bedieningseenheid is essentieel 
voor de prestaties en het bereik van de I-PACE Concept. 
Ze zorgt er namelijk voor dat de batterij een optimaal 
prestatievermogen levert onder alle omstandigheden.

> ELEKTROMOTOREN
DE I-PACE Concept beschikt over twee uiterst 
efficiënte, synchrone motoren met permanente 
magneet, die concentrisch geplaatst zijn met de 
transmissie, om ze zo compact mogelijk te maken. 
De motoren worden in de voorste en achterste 
assen geïntegreerd, wat een totaal vermogen 
oplevert van 294 kW (400 pk) en 700 Nm koppel 
– en hoogperformante vierwielaandrijving.
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PERFECT VOOR  
DE TOEKOMST

De Jaguar I-PACE CONCEPT is gedurfd, 
moedig en ontegenzeglijk mooi en tilt 

elektrische wagens naar een hoger niveau.
Zijn ontwerper, Jaguar Design Director 
Ian Callum, legt uit waarom dit project 

bepalend is voor zijn carrière.



aten we even teruggaan naar begin 
oktober. T-minus zes weken vóór de 
lancering van de I-PACE Concept. 

Ian Callum zit in zijn kantoor, zijn rode F-TYPE R 
staat goed zichtbaar voor de deur geparkeerd. 
“Het was een mooie avond gisteren”, zegt hij. 
“Dus heb ik muziek op de iPhone gezet en ben 
een ritje gaan maken. Een tocht van drie uur 
door Warwickshire, Oxford en de Cotswolds. 
Het waren drie fantastische uren en ik dacht bij 
mezelf: ‘Waarom beleven mensen dit plezier niet 
meer tijdens het rijden?”

Voor Ian Callum draait het allemaal om 
wagens. Het onvermoeibare enthousiasme 
voor auto’s in het algemeen en specifiek 
voor die van Jaguar zit Callum in het bloed. 
Dat heeft hem tijdens zijn lange en roemrijke 
carrière geholpen bij het creëren van 
tijdloze, mooie sportwagens. Met bedrieglijk 
eenvoudige silhouetten ontwierp hij een aantal 
tijdloze, mooie sportberlines voor Jaguar.

De I-Pace Concept is echter iets totaal 
nieuws: het is geen traditionele sportwagen, 
berline of SUV en absoluut geen traditionele 
Jaguar. Toch heeft Callum de wagen 
op de hem eigen manier benaderd: die 
is doordrongen van een gevoel voor 
geschiedenis, zijn wetenschappelijke 

“Geen enkel project 
waaraan ik ooit heb 
gewerkt, was zo’n 
pure sensatie als dit”

L

I-PACE CONCEPT / EXTERIEURDESIGN

inzicht in vormtaal en onvermijdelijk dat 
overweldigende enthousiasme.

“Mensen vertellen me dat ze denken dat de 
auto gaat veranderen,” vangt hij aan. “Wel, 
zolang we ogen in ons hoofd hebben en op 
onze gebruikelijke manier in de wagen zitten, 
verandert er niets. Wat er anders is bij een 
elektrische wagen met batterij is de afwezigheid 
van mechanische onderdelen op bepaalde 
plaatsen. Dat is de kans.

“Als je nu een ontwerper een natuurlijke vorm 
van een sportwagen geeft, zal hij de cabine 
in het midden zetten. We houden van het 
idee dat mensen tussen de wielen zitten. Het 
ouderwetse idee was dat mensen achter de 
wielen zitten, zoals dat het geval was voor paard 
en kar. Plotseling namen auto’s een volledig 
nieuwe vorm aan in de ogen van de ontwerpers. 
Een cabine in het midden is nu het standaard 
silhouet voor een ontwerper.”

Callum staat natuurlijk bekend voor auto’s 
met de motor voorin. Hij is echter niet 
sentimenteel en zeker niet vastbesloten. 
“Mijn favoriet is nog altijd de C-X75; je 
werkt met wat je hebt. Het bevrijdt je om 
de mensen - die vooral het visuele volume 
van de wagen bepalen - te kunnen plaatsen 
waar je maar wilt, wat uiteraard verder naar 
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IAN CALLUM
DIRECTOR OF DESIGN, JAGUAR



“We hebben geen regels vast-
gelegd en dat maakt deze 

auto zo geweldig”

H

IAN CALLUM
DIRECTOR OF DESIGN, JAGUAR

I-PACE CONCEPT / EXTERIOR DESIGN
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voren is. Het is ook praktisch om dat te doen; 
zo krijg je namelijk meer ruimte tussen de 
wielen wanneer je niet beperkt bent door 
het motorgedeelte. We zien echter ook niet 
graag een grote massa aan de achterkant van 
de wagen. Je wilt die massa vooruit duwen, 
omdat anders de auto wel lijkt terug te vallen. 
Het is gewoon een instinct en het gaf me 
voldoening net dit te kunnen doen met de 
I-PACE Concept.”

et is geen geheim dat dit meer dan 
gewoon een concept is. Daarom 
nemen we duidelijk afstand van het 

C-X concept. Het is dus meer dan alleen een 
aantrekkelijke vorm. Callum beheerst al sinds 
lang de kunst van de aerodynamica zonder 
een slaaf te worden van de niet-aflatende 
natuurkunde. Efficiëntie in elektrische wagens 
met batterij manifesteert zich even brutaal: hoe 
efficiënter de auto, hoe verder je kunt rijden 
voor je opnieuw moet opladen. Het grotendeels 
onterechte idee dat het bereik te kort is heeft in 
het verleden de aantrekkelijkheid van elektrische 
wagens met batterij beperkt. De I-PACE 
Concept gaat opmerkelijk weinig strijd aan met 
de wind.

“Aerodynamica is een enorme uitdaging,” 
zegt hij. “Je kunt de natuurkunde niet 
ontkennen en het is altijd een kenmerk van 
een goede ontwerper om ervoor te zorgen dat 
de aerodynamica zo efficiënt als mogelijk is 
binnen alle beperkingen. Je moet er natuurlijk 
aan denken dat de esthetiek een van de 
beperkingen is.

“Het hielp dat de auto een totaal nieuw 
soort voertuig was en er geen eerdere 
verwijzingen bestonden. Het profiel helpt 
enorm met de aerodynamica. Als het een zeer 
vierkante, lineaire auto was — met verticale 
lijnen — wordt de aerodynamica natuurlijk veel 
moeilijker. De achterkant van de auto is erg 
hoog ten opzichte van de voorkant en dat is 
het directe gevolg van de fysica.Wat lucht doet 



Hiernaast, met de klok mee van linksboven: 
aerodynamische efficiëntie was bepalend 

voor de scherpe achterzijde; slim geplaatste 
luchtkanalen maximaliseren de luchtstroom; 

markante ‘dubbele-J’-ledverlichting; de 
gespierde achterkant verbetert de atletische 

houding van de wagen

J

“Het heeft ons verrast 
hoe gemakkelijk het was 
om van deze wagen een 

Jaguar te maken”
JULIAN THOMSON

ADVANCED DESIGN DIRECTOR, JAGUAR
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ulian Thomson, Advanced Design 
Director van Jaguar, is zeer 
enthousiast over het potentieel van 

elektrificatie. Volgens hem is dit waarschijnlijk 
het meest opwindende tijdperk voor het 
ontwerpen van auto’s dat hij ooit heeft 
meegemaakt in zijn carrière. “Het is geweldig 
om plotseling een markt te zien ontstaan 
voor alternatieve aandrijfsystemen. Er bieden 
zich ook volledig andere klanten aan met een 
totaal verschillend idee over hoe ze hun auto’s 
gebruiken.”

De toekomstige modellen van de Advanced 
Design-studio zullen aan die eisen moeten 
voldoen. Thomson ziet de uitdaging duidelijk 
zitten, maar hoewel de vrijheid bij het 
ontwerpen van elektrische voertuigen groter 
is, moet het resultaat een Jaguar blijven en 
prestaties, schoonheid en wendbaarheid 
uitstralen. De I-Pace Concept gaat er duidelijk 
voor.

“Het heeft ons verrast hoe gemakkelijk 
het was om van deze wagen een Jaguar te 
maken,” zegt Thomson. “En hoe natuurlijk het 
is voor Jaguar om dit soort wagen te maken. 
Het toont hoe we onze waarden kunnen 
vertalen. Verhouding, evenwicht en houding 
zijn er allemaal in terug te vinden - allemaal 
zeer belangrijke kenmerken van Jaguar die 
absoluut perfect moeten zijn - maar in een 
heel andere vorm.”

wanneer ze de auto verlaat is eigenlijk het 
moeilijkste deel om te beheersen. Vooral de 
achterkant van de auto werd bepaald door 
aerodynamische vereisten.” Het lijdt geen 
twijfel dat Callum geïnspireerd werd door de 
I-PACE Concept. Het is niet zo lang geleden 
dat hij vierde 

Niet zo lang geleden huldigde hij met 
de lancering van de tweede generatie van 
de XF een belangrijk nieuw ontwerp in. 
De enorm succesvolle eerste generatie 
kondigde namelijk het begin aan van Callums 
vernieuwing van Jaguar. Het is heel duidelijk 
- en dat is altijd het geval met Ian Callum 
- dat de I-PACE Concept slechts het begin 
is. Als hij opstaat om naar een volgende 
vergadering te vertrekken, zie je dat het niet 
enkel drie uur durende uitspattingen in de 
rode F-TYPE zijn die een twinkeling in zijn 
ogen doen verschijnen. “We hebben geen 
regels vastgelegd en dat maakt deze auto zo 
geweldig. We hebben niet geprobeerd om 
hem er te laten uitzien als een F-TYPE of hem 
een E-Type boat tail geven, alleen omdat het 
leuk zou zijn. Accepteer gewoon dat dit een 
totaal nieuwe wagen is die Jaguar naar een 
hoger niveau tilt.”



BELANGRIJKE
CIJFERS
Alle belangrijke feiten over de I-PACE Concept

0.29Cd
Nighthawk velgen in Technical 
Grey met Gloss Black 
inzetstukken en een mooie 
diamond-turned afwerking

ZERO
 EMISSIE

IN DE  
UITLAATGASSEN

weerstandscoëfficiënt 
dankzij een gestroomlijnd 
profiel, aerodynamisch 
geoptimaliseerd ontwerp van 
de achterkant en details zoals 
de verzonken deurklinken

700Nm
direct, 100 procent 
koppel voor 
opwindende prestaties

23-inch

lithium-ionbatterij, ontworpen en 
ontwikkeld door Jaguar Land Rover

duurt ongeveer 4 SECONDEN 

500+
kilometer bereik met een 
enkele lading  
(EU NEDC-cyclus)

0-100km/u

90kWh

elektrificatie en het ontwerp 
met cabine vooraan biedt 
uitzonderlijke binnenruimte 
binnen deze compacte lengte

4,680mm

90
om 80% op te 
laden met gebruik 
van 50 kW 
gelijkstroom

MINUTEN

530L
laadruimte in de 
bagageruimte plus  
extra ruimte in het  
opbergvak vooraan

18 19

294kW

Totaal vermogen van 
de voorste en achterste 
elektromotoren

(400Pk)
12“
interactief 
bestuurdersdisplay 
met hoge resolutie 
vervangt conventionele 
wijzerplaten



INSIDE LINE
Met een ongeëvenaarde combinatie van geavanceerde technologie en 
tactiele bedieningen toont de I-PACE Concept de visie van Jaguar voor 

elektrische luxe



et opvallende en verfijnde 
interieur van de I-PACE Concept 
herdefinieert elegantie en 

vakmanschap voor het digitale tijdperk. 
Technologie, bruikbaarheid en een prachtig 
design worden naadloos vermengd.

“Het ontwerp met de cabine vooraan en de 
elektrische aandrijflijn waren van fundamenteel 
belang voor de manier waarop we het interieur 
creëerden”, zegt Alister Whelan, Creative 
Director, Jaguar Interiors. 

“Hierdoor konden we een ruime en 
comfortabele cabine scheppen met tal van 
innovatieve opbergmogelijkheden en heel wat 
passagiersruimte.”

Het bestuurdersgerichte interieur, dat 
geïnspireerd is door de F-TYPE sportauto, 
combineert de legendarische sportiviteit 
van Jaguar met de krachtige uitstraling 
van de I-PACE Concept. De rijpositie is veel 
lager dan bij een traditionele SUV en dat 
wordt geaccentueerd door de opvallende, 
vrijdragende middenconsole en slimline 
geperforeerde zetels.

Het ontwerp toont schoon en 
opgeruimd en combineert handgemaakte 
kwaliteitsmaterialen met een licht 
kleurenpalet. Het ontwerpteam van Jaguar 
koos ook voor authentieke materialen en een 
unieke look: donker, ongelakt walnootfineer 
is verzonken met metalen inzetstukken en 
creëert zo naadloze textuurcontrasten.

Tactiele eigenschappen en afwerkingen zijn 
zowel mooi als intuïtief. Een perfect voorbeeld 
daarvan is een nieuwe benadering van het 
‘flightdeck’ voor de cockpit met drie schermen 
– twee aanraakschermen in de middenconsole 
en een virtueel instrumentenpaneel achter het 
stuurwiel. Combineer dat met de knoppen 
van de versnellingspook die in de zwevende 
metalen poten geïntegreerd zijn en het is 
gemakkelijk om te zien hoe de I-PACE Concept 
digitale technologie en gebruiksgemak naar 
een geheel nieuw niveau tilt.

Tot slot is er een panoramisch glazen dak 
over de hele lengte van het interieur waardoor 
dat wordt gevuld met natuurlijk licht. Overdag 
komt de keramische print in ruitvorm overeen 
met de afwerking van het. 

H

ALISTER WHELAN
CREATIVE DIRECTOR, JAGUAR INTERIORS

“Het ontwerp met 
de cabine vooraan 
en de elektrische 
aandrijflijn waren van 
fundamenteel belang 
voor de manier 
waarop we het 
interieur creëerden.”

I-PACE CONCEPT / INTERIEURDESIGN
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MOOIE DETAILS
De I-PACE Concept is de eerste Jaguar die een 
nieuwe designtaal voor het interieur gebruikt, 

gericht op functies die digitaal vakmanschap met 
mechanische precisie combineren

01
OP MAAT AFGEWERKTE  
ROTERENDE BEDIENING

“Er is een prachtig tactiel, haptisch gevoel 
verbonden aan de wijzerplaten – net als bij een 

chronograafhorloge”

02
LASER-GEËTST FINEER

‘”Prachtig vormgegeven gps-
coördinaten geven de designstudio 
van Jaguar aan – de geboorteplaats 

van de I-PACE Concept”

03
KENMERKEND RUITPATROON

“Ons nieuwe ontwerp van het monogram 
geïnspireerd op tradities bezit een eigentijd-

se invulling. Het is een kunstwerk op zich”

04
JAGUAR PRINTLABELS

“Deze details presenteren het ‘surprise-and-
delight’- ontwerpprincipe van Jaguar en 

symboliseren de warmte en het vernuft die 
uniek zijn voor dit Britse merk”

05
MERIDIAN LUIDSPREKERAFWERKING

“De met precisie vervaardigde Meridian-
belettering valt als eerste op, maar als u 
opnieuw kijkt, wordt het gedetailleerde 

luidsprekerpatroon duidelijk”

I-PACE CONCEPT / INTERIEURDESIGN
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PERFECT 
PACKAGE

> BAGAGERUIMTE

> RUIMTE OP DE 
ACHTERBANK

> MEER  
RUIMTE >BAGAGE 

VOORAAN

Door de voordelen van elektrificatie volledig te benutten, 
breekt de I-PACE Concept met de regels en biedt hij 
binnenin meer ruimte dan ooit mogelijk was met een 
interne verbrandingsmotor. Het resultaat is uitzonderlijke 
ruimte-efficiëntie en alledaagse bruikbaarheid

De achterbank biedt meer 
knieruimte dan wagens uit het 
hogere segment – en moet niet 
onderdoen voor luxeberlines.

Het concept van de elektrische 
wagen levert een uitzonderlijke 
passagiersruimte op, samen 
met een langere wielbasis 
binnen een kortere totale 
lengte en dit allemaal in een 
indrukwekkend ontwerp met 
cabine vooraan.

Het compacte ontwerp van de 
elektromotoren met permanente 
magneet en de concentrische lay-
out van de transmissie bespaart 
ruimte in vergelijking met een 
conventionele offset-configuratie. 
Hierdoor is zowel een ruime 
cabine als een bagageruimte van 
530 liter mogelijk.

Omdat er geen 
verbrandingsmotor onder 
de motorkap zit, beschikt 
de I-PACE Concept over een 
bagageruimte vooraan voor 
nog meer opbergruimte.

> MIDDENCONSOLE
Aangezien er geen transmissietunnel 
of traditionele bediening bekleed 
moet worden, biedt de zwevende 
middenconsole een opbergvak van 
8 liter plus extra ruimte voor spullen 
zoals telefoons. Meer opbergruimtes 
bevinden zich onder de achterbank.

> VLAKKE VLOER
Kenmerken zoals de 
geïntegreerde koelkanalen in de 
deurdrempels en het ontbreken 
van een transmissietunnel 
maken mee een vlakke vloer 
mogelijk, terwijl het instappen 
naar de tweede rij ook veel 
gemakkelijker werd.
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ELECTRIC
PERFORMANCE

Met 294 kW (400 pk) en een opwindend en onmiddellijk 
beschikbaar koppel van 700 Nm is de I-PACE Concept 

een zuivere Jaguar voor een echt rijgevoel



G edurende het hele creatieproces van de 
eerste speciaal gebouwde elektrische 
Jaguar werkte het engineeringteam 

volgens een eenvoudig, doelbewust principe: de 
I-PACE Concept moest een auto worden met een 
echt rijgevoel.

Om dat doel te bereiken beschikt de I-PACE 
Concept over twee ongelooflijk compacte 
elektromotoren van Jaguar Land Rover. 
Geïntegreerd in de voor- en achteras bieden zij een 
gecombineerd vermogen van 294 kW (400 pk) 
en een koppel van 700 Nm, wat precies dezelfde 
koppelclassificatie is als voor F-TYPE SVR. Samen 

zorgen ze ook voor vierwielaandrijving, waardoor 
de dynamiek en tractie verbeteren op alle 
ondergronden en in alle weersomstandigheden. 
“Elektromotoren reageren onmiddellijk zonder 
vertraging, zonder schakelmanoeuvres en zonder 
onderbrekingen” zegt Ian Hoban, Vehicle Line 
Director bij Jaguar Land Rover. “De superieure 
manier waarop ze hun koppel vrijgeven in 
vergelijking met interne verbrandingsmotoren 
zorgt voor een totaal nieuwe rijervaring. “Met 700 
Nm en de voordelen van de vierwielaandrijving 
accelereert de I-PACE Concept van 0-100 km per 
uur in ongeveer 4 seconden.” IAN HOBAN

VEHICLE LINE DIRECTOR,
JAGUAR LAND ROVER

“Elektromotoren reageren 
onmiddellijk zonder vertraging, 
zonder schakelmanoeuvres en 

zonder onderbrekingen”
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De I-PACE Concept levert verschroeiende prestaties 
en een ongeëvenaard rijcomfort en wegligging. 
Om dit te bereiken wordt er gebruikgemaakt 
van de gesofistikeerde ophanging met dubbele 
wieldraagarmen en Integral Link, met bewezen 
resultaten in de XE, XF en de F-PACE.

De wagen zal ook net zo efficiënt stoppen: 
een elektrische rembooster vervangt de normale 
vacuüm-servo en zorgt voor maximale flexibiliteit bij 
de bediening van het remsysteem en handhaaft een 
uitstekend pedaalgevoel.

De elektromotoren en lithium-ionbatterij van de 
I-PACE Concept zijn ontworpen om de best mogelijke 
prestaties en bereik te bieden. De I-PACE Concept 
levert een bereik van meer dan 500 kilometer 
volgens de NEDC-cyclus en met behulp van het 50 
kW DC-snelladen wordt de batterij van 0 tot 100% 
opgeladen in iets meer dan twee uur. 80 procent 
ladingscapaciteit wordt bereikt in slechts 90 minuten. 

Dit soort van bereik en efficiëntie maakt van 
de I-PACE Concept zonder twijfel een elektrische 
wagen die zal presteren in de echte wereld en 
concurreren met voertuigen aangedreven door de 
beste interne verbrandingsmotoren.

IAN HOBAN
VEHICLE LINE DIRECTOR,
JAGUAR LAND ROVER

“De I-PACE Concept 
accelereert van 0-100 
km/h in ongeveer  
4 seconden”

I-PACE CONCEPT / PRESTATIES
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> INTEGRAL LINK

Dit verfijnde en efficiënte 
ontwerp biedt een 
ongeëvenaard evenwicht 
tijdens het rijden en een 
uitstekende wegligging en 
verfijning. Het integral Link-
systeem laat chassistechnici 
langse en dwarse stijfheid 
onafhankelijk van elkaar 
afstemmen. Dat biedt 
vrijheid om het comfort en 
de dynamische kenmerken 
volledig te optimaliseren 
zonder dat het een afbreuk 
doet aan het ander. 
De lagerbussen die de 
langskrachten beheren 
kunnen de energie dus 
beter absorberen en zorgen 
dus voor een soepeler en 
stiller rijgedrag.

> DUBBELE 
DRAAGARMEN

De hoge camberstijfheid 
van het ontwerp met 
lichtgewicht aluminium 
dubbele draagarmen 
is essentieel voor de 
wendbaarheid en het 
reactievermogen – 
dwarskrachten op het 
contactvlak van de 
banden bouwen zeer 
snel op en de besturing 
reageert onmiddellijk en 
precies op elke input. En 
dankzij de superieure 
roleigenschappen die 
inherent zijn aan een 
systeem met dubbele 
draagarmen, wordt het 
contact van de banden 
met de weg beter 
gehandhaafd gedurende 
de hele duur van beweging, 
wat de tractie onder 
alle omstandigheden 
optimaliseert.

VERBONDEN 
GEVOEL
Het verfijnde ontwerp van de ophanging van de 
I-PACE Concept houdt rekening met alle inzichten 
uit de ontwikkeling van de F-TYPE en de F-PACE. 
Daarom verschilt deze wagen van alle andere 
elektrische voertuigen

e beproefde ophanging met dubbele 
wieldraagarmen aan de voorzijde en Integral 
Link aan de achterzijde maken van de I-PACE 

Concept de referentie op het vlak van rijcomfort, 
wegligging en verfijning.

“Aan het stuur weerspiegelt de rijervaring het 
dynamische ontwerp van de I-PACE Concept,” zegt Mike 
Cross, Chief Engineer of Vehicle Integrity, Jaguar Land 
Rover. Het is een echte Jaguar en we zullen bewijzen dat 
een emissievrij voertuig een auto met een echt rijgevoel 
kan zijn.”

D
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KRACHT OM  
TE PRESTEREN
De batterij en de elektrische motoren zijn ontworpen 
en ontwikkeld door Jaguar Land Rover en zorgen 
voor optimale prestaties, efficiëntie en bereik

De I-PACE Concept wordt aangedreven 
door twee synchrone elektromotoren met 
permanente magneet die geïntegreerd zijn in 
de voor- en achterassen. Elke motor - goed 
voor 200 pk en 350 Nm koppel - is gekoppeld 
aan een concentrische eentrapstransmissie.

De aandrijfassen lopen door het centrum 
van de motoren omdat dit de meest 
ruimtebesparende lay-out is: de motoren 
hebben een buitendiameter van slechts 234 
mm en zijn 500 mm lang. Deze compacte 
afmetingen leveren ruimtevoordelen op in de 
wagen, wat bijdraagt tot de indrukwekkende 
bagageruimte van de I-PACE Concept.

De motoren zijn bovendien ook licht en zeer 
efficiënt waardoor ze ideaal zijn voor deze 
krachtige elektrische wagen. Ze reageren direct 

en dankzij de onmiddellijke levering van het 
koppel gecombineerd met vierwielaandrijving 
versnelt de I-PACE Concept van 0-100 km/h in 
ongeveer 4 seconden.

Zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat, 
leveren de motoren een regeneratieve 
remkracht. Daardoor vertraagt het voertuig 
geleidelijk en wordt de batterij tegelijkertijd 
opgeladen. Met de Drive-knop in de 
transmissiebediening - die geïntegreerd is in de 
middenconsole - kan de bestuurder het niveau 
van de regeneratieve remkracht verhogen 
indien hij dat wenst. De bijbehorende toename 
van de vertraging houdt in dat de bestuurder 
bijvoorbeeld bij stop-start-verkeer slechts één 
pedaal nodig heeft om de wagen te bedienen. 
Hij hoeft zijn remmen namelijk niet te gebruiken 
om de wagen te doen stoppen.

> ELEKTROMOTOREN

De I-PACE Concept beschikt over een batterij van 
90 kWh die door middel van vloeistof gekoeld 
wordt. Ze bestaat uit 36 modules die ingesloten 
zitten in een structurele aluminiumbehuizing.

Elke module bevat de nieuwste lithium-ion-
pouchcellen die gebruikmaken van nikkel-kobalt-
mangaan. Deze cellen werden geselecteerd 
vanwege hun hoge energiedichtheid en 
omdat ze een hogere stroom langer kunnen 
behouden. Dat betekent dat de batterij 
zowel bereik als aanhoudende prestaties 
kan leveren. In vergelijking met sommige 
andere celtypes bieden ze ook een aanzienlijk 

toekomstig ontwikkelingspotentieel. Het 
geavanceerde managementsysteem zorgt 
ervoor dat de batterij binnen de optimale 
bedrijfstemperatuurwaarden blijft voor 
maximale efficiëntie en duurzaamheid.

Een warmtepomp is een integraal onderdeel van 
dat managementsysteem: door warmte uit de 
externe lucht te halen om het voertuig binnenin 
mee te verwarmen, kan de warmtepomp zorgen 
voor een aanzienlijke dubbelcijferige stijging 
van het bereik – en dat zelfs wanneer u dit het 
hardst nodig hebt, namelijk in de winter bij 
temperaturen onder nul.

> BATTERIJ
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“De elektromotoren zijn holle machines 
met permanente magneet die, samen met 

de concentrische transmissie, de beste 
vermogensdichtheid en efficiëntie en het laagste 

gewicht bieden: daardoor levert de I-PACE 
Concept de prestaties van een sportwagen”

Dr Wolfgang Ziebart 
Technical Design Director,

Jaguar Land Rover



DIGITAAL DETAIL
De I-PACE Concept introduceert een nieuwe intuïtieve 
‘flightdeck’-aanpak waarbij meerdere digitale inputs 
gecombineerd worden tot één holistische rijervaring
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DIGITALE DRAAIKNOPPEN 
Een heerlijke mix van digitaal 
en analoog. Een met precisie 
gefreesd aluminium omhult 
unieke, cirkelvormige HD-displays. 
Bovendien helpen de verschillende 
haptische elementen de bestuurder 
een onderscheid te maken  
tussen de modi.

GROOT AANRAAKSCHERM
De belangrijkste 
infotainmentinterface is voorzien 
van HD-pixelkwaliteit. De 
elegante digitale interface werd 
geïnspireerd door een redactioneel 
en grafisch ontwerp, wat een 
intuïtieve ‘thuis-onderweg’-
gebruikerservaring oplevert.

CAPACITIEVE TOETSEN
Deze besturingselementen, die 
verborgen zijn tot ze verlicht 
worden, zorgen voor een 
eenvoudige en boeiende rit. Voor 
een betere tastbaarheid zijn 
de verzonken toetsen voorzien 
van een haptische ‘micro-klik’ 
wanneer u ze indrukt.

TRANSMISSIE 
BESTURINGSELEMENTEN 
Ergonomisch geplaatste en 
ruimtebesparende toetsen vervangen 
de traditionele schakelhendel. Dat 
resulteert in een volledig nieuw uitzicht 
van de middenconsole waarbij de 
focus op sportiviteit, uitzonderlijke 
opbergruimte en bruikbaarheid  
ligt.

LAGER AANRAAKSCHERM
Dit secundaire aanraakscherm, 
dat perfect binnen handbereik 
is, staat inzittenden toe 
de infotainment- en 
klimaatinstellingen te regelen 
met behoud van volledige 
scherminformatie op het 
hoofdscherm.



Registreer als eerste uw interesse in de I-PACE.
Ga naar JAGUAR.COM

Afbeeldingen tonen de I-PACE Concept. De productiewagen kan afwijken wat 
betreft de uiteindelijke styling en details, en de plaatsing van 

 de besturingselementen.
 

Alle cijfers wat betreft acceleratie, vermogen, snelheid, bereik en opladen zijn 
schattingen van de fabrikant op grond van de beste informatie die ten tijde van 
de publicatie beschikbaar was. Productiewagens worden vóór de vrijgave getest 

en gecertificeerd, zodat voorafgaand aan elke bestelling door een klant de 
officiële cijfers beschikbaar zijn.
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Voor meer media-informatie surf naar: 

TREED TOE TOT 
DE REVOLUTIE

https://jdxforms.jaguar.com/jaguar-ix-en/servlet/SmartForm.html?formCode=jag-x590kmip-ix-en
http://www.jaguar.com/market-selector.html
http://media.jaguar.com/en
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