
A Jaguar XJS megszületésének története. 

 

1975.-ben mutatták be minden idők legellentmondásosabbnak ítélt Jaguar modelljét az XJS-t, 

amelynek gyári kódneve az XJ27-volt. Paul Skilleter megvizsgálta a tervezésének részleteit és 

összehasonlította az XJS-t elődjével, az E-type-pal. 

 

Amerikai piacra gyártott Jaguar XJS a megnövelt lökhárítókkal 

William Lyon (1956-tól Sir William Lyon) már a pályája kezdetétől – mint minden sikeres 

üzletember – a folyamatos fejlődésre törekedett.  Az volt a célja, hogy minden új Jaguar típus 

gyorsabb, kényelmesebb és jobban felszerelt legyen, mint az elődje. Ezt szemléletesen mutatja a 

sportautók fejlődése. A kiindulási pont az SS100 volt, amit XK120-as követett. Ez után a modell után 

jött a már nagyobb XK140-es, amely 2+2 üléses volt, majd az XK150-es. Ha ezeket a modelleket 

egymás mellé helyeznénk, akkor szembeötlő lenne a méretnövekedés nem csak kívül, hanem belül is. 

Valamint minőségi előrelépést az autó belsejének kialakításán is meg lehetne figyelni. Amíg az XK120 

egy puritán sportautó, addig az XK150es már egy fával-bőrrel dúsan bevont belsejű kényelmes luxus 

sportkocsi.  

 

SS100                                                      Jaguar XK120 



1961-ben érkezett az E-type, amely technikailag sokkal fejlettebb volt, mint az XK150-es. 

Független hátsó felfüggesztés, félig önhordó, félig térvázas karosszéria. Azonban az utastér nagysága, 

annak borítása tekintetében „spórolós” volt.  A műszerfal műagyag borítású és az utastérben máshol 

sem lehetett csillogóra polírozott fabetéteket látni.  A csomagtartó nagysága is kisebb volt, mint az 

elődjének. Ezen tulajdonságai alapján az E-type inkább az XK120-hoz hasonlított, tehát megtört az 

addig folyamatos iránya, miszerint az új Jaguar modellek kényelmesebbek nagyobbak és 

elegánsabbak voltak, mint az elődeik.  Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az 1975-ben megjelent XJS-

t, akkor az logikusan illeszkedik az XK120-al megkezdett sorozathoz, és az E-type volt az oda nem 

illeszkedő különc.  

 

Jaguar E-type Rodster 

A munkaigényes E-type 

Az E-type-nak sokkal nagyobb sikere volt, mint azt remélték. Ez viszont azt eredményezte, 

hogy a gyár nem tudott elég autót gyártani amiatt, mert az E-type sok kis apró karosszéria elemből, a 

térvázas első motort és a futóművet magában foglaló vázszerkezetből és a nagyon nehezen 

legyártható óriási minden irányban ívelt motorháztetőből állt.  Ezen tények miatt az E-type gyártása 

igen munkaigényes és drága volt.  

 

Jaguar E-type 1961 



Az amerikai piac 

Bár az E-type fő piaca Amerika volt, ahol jól is alakultak az eladások. Ugyanakkor sok kritika is 

érkezett a beltér szűkössége miatt, mert az átlagos amerikai sofőr nagyobb termetű volt, mint 

európai társai, valamint azért is, mert az amerikaiak hozzá voltak szokva a nagy autókhoz. Azt úgy 

igyekezett orvosolni a gyár, hogy 1966-ban megépítette a 2+2 üléses verziót. A tengelytávot 

megnyújtották, így több hely jutott az elöl ülőknek. Sőt még két hátsó ülést is sikerült bepréselni. 

Ezáltal ugyan megszűnt az eredeti  légiesen gyönyörű karosszéria forma, de kényelmesebb és 

praktikusabb lett. 

E-type V12 

A zseniális, C- és D-type-ot tervező Malcolm Sayer volt az, aki megálmodta az E-type-ot is.  A 

1960-as évek vége felé további módosításokat hajtott végre az E-type karosszériáján. Tovább növelte 

annak a szélességét és hosszúságát, hogy az új V12-es motor elférjen.  Ennek eredményeképpen 

1971-ben megjelent az S3-as, a fantasztikusan finom és csendes, 5300cmm-es, V12-es motorral.  

 

Az egyik prototípus. 

 

Az új konstrukció 

 1968-ban Sir William Lyons és főmérnöke egy drámai döntést hoztak. Úgy döntöttek, hogy az 

E-type utódja egy teljesen eltérő koncepció alapján fog elkészülni. Nem hagyományos könnyűépítésű 

sportautó lesz, hanem egy nagyobb, kényelmesebb luxus utazó kupé. Ezt a döntést több okból 

kifolyólag hozták. Egyrészt azért, mert az E-type első futóművet és motort tartó, hegesztett térvázas 

konstrukciója megbukott volna az egyre szigorodó törésteszteken, másrészt, mert ha egy új 

struktúrában gondolkodnak, a „teljesen önhordó karosszériában”, akkor azt sokkal merevebbre, 

csavarásnak, rázkódásnak ellenállóbbnak lehet terezni, ami az utazási komfortot nagyban növeli. 

Harmadrészt, mert így egy sokkal szélesebb és nagyobb belterű autót lehetett konstruálni. 

Negyedrészt, s talán ez volt a legfontosabb érv, arra gondoltak, hogy egy luxus GT-t nagyobb 

haszonnal lehet árusítani, több embert hoz lázba, mint egy sportkocsi. Folytatva a gondolatmenetet: 

egy elegánsabb, nagyobb, kényelmesebb autó elméletileg a vásárlók nagyobb rétegének tetszhet, s 

mivel magasabb árat lehet kérni egy ilyen termékért, ezért az a gyártónak nagyobb profitot termel. 

Arra is gondoltak, hogy az E-type utódja megkaphatná ugyanazt a futóművet, motort, váltót, amit az 

XJ6-os, XJ12 limuzinok használtak, ezzel tovább csökkentve a fejlesztésre és gyártásra fordított 

költséget.  



 

Az XJ27-es tanulmányautók 

 

A tervezés időszaka 

Az új GT-t tervezésével Malcom Sayer volt megbízva, aki W. M. Heynes főmérnökkel és a 

karosszéria gyártásának vezetőjével, W. Thornton-nal együtt dolgozott. Azt a célt tűzték ki maguk elé, 

hogy 2+2 üléses, kényelmes, csendes, ámde sportos coupét terveznek, amelynek nagy a csomagtere. 

Sayer ezekkel a szavakkal foglalta össze az elképzelését: az XJS-nek legyen alacsonyabb a 

tengelytávja, legyen kisebb, mint Xj6-os limuziné. A csomagtere viszont legyen hasonlóan nagy. A 

motorja a frissen fejlesztett V12-es, mert hála a V elrendezésnek, alacsonyabb, mint az XK motor, 

emiatt az XJS sziluettje alacsonyabb lehet. Ezek a gondolatok 1968-ban hangoztak el, hét évvel az XJS 

hivatalos bemutatása előtt. A tervezés folyamatán már több maketten végeztek szélcsatornai 

méréseket, azért, hogy csökkentsék az autó légellenállását, és növeljék annak nagy sebességű 

stabilitását. 

 

  

Két tanulmányautó az XJ27-es projekthez 

 

 

 



Középmotoros elképzelés 

Az 1966-ban megalkotott XJ13-as alapján, amelyben középen volt a motor elhelyezve, a 

tervezési időszak elején a motor középen való elhelyezése volt a fő koncepció. Ez a konstrukció 

elméletileg a legjobb 50-50%-os tömegelosztást teszi lehetővé, és gyors kanyarodási sebességet és 

remek kezelhetőséget eredményezhet. Praktikus szempontokat mérlegelve viszont a középmotoros 

kivitel több hátrányt okozott. Nehéz lett volna az autó elején hatásos ütköző zónát kialakítani, 

valamint a nagyobb csomagok elhelyezése is problémás lett volna. Sőt ebben az esetben a már 

rendelkezésre álló alkatrészek – mint a sebességváltó vagy karosszéria elemek – felhasználására sem 

lett volna lehetőség. Mindezen érvek hatására a tervezők elvetették a motor középen való 

elhelyezkedésének a gondolatát. 

 

Egy amerikai kivitel, nagy lökhárítókkal 

 

 Merevséget adó szárnyak 

Köszönhetően az autó hátuljának két oldalán elhelyezkedő híres „szárnyaknak” és a rövidebb 

tengelytávnak, az XJS merevsége, és a hajlító- és csavarónyomatékokkal szembeni ellenállása 

nagyobb volt, mint a konstrukció alapját képező XJ6 limuzinnak.  

 

 



Vezethetőség és kormányozhatóság 

Habár az XJS-nek hasonló volt a fogyasztása, mint az XJ12-nek, az XJS esetében mégis az 

ülések mögött helyezték el a benzintankot, szemben az XJ modelleknél alkalmazott dupla 

benzintankokkal, amelyek a hátsó sárvédő lemezek ívében voltak. Ez nem csak azért volt így, mert 

nagyobb biztonságot adott a hátulról jövő ütközések esetén, hanem így az autó tömegközéppontja is 

lejjebb tudott kerülni, és emiatt javult a vezethetőség és a kormányozhatóság.  

Ebben az időben, 1969-ben érkezett a gyárhoz a tehetséges mérnök Bob Knight, aki az akkor 

nyugdíjba vonuló Bill Heynes-t követte a fő fejlesztőmérnöki poszton. Ő szorosan együttműködött 

Norman Dewis-szel, aki tesztelő mérnök volt. Norman több ezer órán keresztül vezette a fejlesztés 

alatt álló XJ27-et a MIRA tesztpályán és közúton.  Az 1973-ban elkezdett tesztelések alanya a Zenith 

Stromberg karburátorokkal felszerelt V12 autó volt. Pont olyan, amilyen a Series 3 E-type-okban volt. 

Ez a motor 280 LE-t teljesített. Később benzinbefecskendező rendszerrel cserélték le a 

karburátorokat. S így már 287 LE leadására volt képes a V12-es motor. A tesztidőszak nagyobb 

részében a motorhoz egy négysebességes, teljesen szinkronizált sebességváltót használtak. Később 

már a General Motors-tól vásárolt GM12-es nevű, 3 sebességes nyomatékváltót tesztelték. S végül a 

szériagyártás során is ezt alkalmazták. Sőt csak ezt, mert a vásárlók legnagyobb része a kényelmes 

automata váltót részesítette előnyben.  

  

Az 1975-ös első széria belseje. Még nem voltak benne fabetétek. 

 

1981-ben érkezett az első modellfrissítés. A fával dúsan díszített belső teret, és a svájci 

mérnök, Michael May által tervezett új hengerfejet kapott az autó. Ezt a motort nevezik HE 

motornak. 



Próbák és hibák 

A computer-szimulációk előtti korban sokkal nagyobb sújt fektettek az autók tesztelésére, 

mert csak így kaphattak valós felhasználás közbeni adatokat, amiket elemezve javíthattak az autó 

tulajdonságain.  A két fejlesztőmérnök Norman Dawis és Richard Cresswell nagysebességű teszteket 

végeztek a Brüsszel-Liège közötti autópályán. Az vizsgálták, hogy milyen hatása van az első lökhárító 

alatti légterelő spoilernek az autó tulajdonságaira. Azt tapasztalták, hogy a spoiler nem csak az 

olajhűtőhöz vezeti a levegőt, hanem hozzájárul az autó nagy sebességű stabilitásához is azzal, hogy 

40%-kal növeli az első tengelyekre ható leszorító erőt, valamint 6%-al csökkeni az autó 

légellenállását, amivel 4km/h-val növeli az autó végsebességét. Ez volt az első karosszéria elem, amit 

a Jaguar gyár aerodinamikai célból használt.  

Szintén megjegyzésre méltó érdekesség, hogy az XJS coupé-nak kisebb volt a homlokfelülete, 

mint az E-type-nak, ezért a légellenállási együtthatója is kisebb lett. Míg az E-type-nak 0,44-es, addig 

az XJS-nek 0,38-as volt a légellenállási együtthatója.  

További érdekesség. hogy az amerikai balesetvédelmi előírások miatt előre és hátra is fel 

kellett szerelni egy-egy fekete gumival bevont lökhárítót, amely 5mph-es ütközésig maradandó 

károsodás nélkül deformálódott, ezzel elnyelve az ütközés erejét. Ez az elem érdekes módon további 

4%-al csökkentette az autó légellenállását.   

 

Az XJS-t 1975. szeptember 10-én mutatták be a nagyközönségnek a 

Londoni Motor Show-n. 

Bob Berry, a Jaguar PR vezetője választotta az XJS nevet a sokáig elsőbbséget élvező XK-F 

névvel szemben. A látvány sokkolta mindazokat, akik egy E-type-hoz hasonló autót vártak, azonban 

elismerést aratott az autós szakmai berkekben és mindazok körében, akik egy elegáns, luxuskivitelű, 

minőségi, nagysebességű utazóautóra vágytak. Sajnos az XJS megszületését az alkotója, Malcolm 

Sayer már nem érthette meg, mert szívelégtelenségben 1970-ben meghalt.  
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