
Jaguar I-Pace, az „országúti űrhajó” 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Gulya Péter vagyok, 

egy Jaguar rajongó, a Magyar Jaguar Club egyik régi tagja. Azért hangsúlyozom 

azt, hogy régi tagja vagyok a klubnak, mert most egy olyan Jaguarról szeretnék 

írni, amely a klasszikus Jaguarok iránt rajongó barátaimat nagyon megosztotta. 

Az I-Pace szinte semmiben sem hasonlít azokhoz a barokkosan kerekded 

formájú Jaguarokhoz, amelyeken felnőttünk, a Mark X-hez vagy a klasszikus XJ 

szériákhoz a Series I-től az X350-ig, amelyekből Nagy-Britannia hagyományos 

főúri eleganciája áradt.  

Bevallom, én is a klasszikus Jaguarokon szocializálódtam, és azokért 

rajongok. Azonban az I-Pace megbabonázott. Megéreztem benne az 

egyediséget, a különcség bátorságát. 

 

Történt ugyanis, hogy a sors és a Wallis British Motors vezetősége kegyes 

volt hozzám, és egy hétvégére kölcsönkaptam a fényképeken látható HSE, azaz 

a legmagasabb felszereltségű I-Pace-t. Két nap és 600 km vezetése után azt 

mondom, hogy az I-Pace egy olyan korszakalkotó autó, mint 1948-ban az 

XK120-as vagy 1960-ban az E-Type volt. Hosszú idő után a Jaguarnak ismét 



sikerült megelőznie korát, és olyan autót hozott létre, amelyért ismét 

rajonghatok.  

Azt hiszem, hogy megértettem Ian Callum, a Jaguar előző vezető 

formatervezőjének szavait, amiket az I-Pace nemzetközi bemutatóján mondott: 

„ A Jaguar és annak alapítója, Sir William Lyons azért volt sikeres az elmúlt 

csaknem 100 évben, mert időről időre meg mert újulni, teljesen új formákkal, 

technikai megoldásokkal mert kísérletezni, és azokat bevezette a 

sorozatgyártásba. Ilyen volt a tárcsafék, amely kétszer, 1951-ben és 1953-ban 

Le Mans-ban győzelemre segítette a C-Type-ot. Vagy az E-Type formája, 

amelyet egy repülőgép-tervező aerodinamikai szakember, Malcolm Sayer 

álmodott meg. Vagy az X350 Jaguar karosszériája, amely teljesen alumíniumból 

készült 2003-ban – ezt a technológiát sorozatgyártásban csak az Audi 

alkalmazta előbb. Ezt a hagyományt, a merész újítások hagyományát követi az 

I-Pace, mert hosszú táv megtételére alkalmas autót 2019 előtt csak a Tesla 

gyártott. A Jaguar I-Pace viszont egy luxus-sportautó, csaknem 100 év 

tradícióval. 

 

Az I-Pace megalkotása egy teljesen új elképzelés mentén kezdődött. A 

tervezők kezét nem kötötte semmilyen előző Jaguar alkatrész felhasználásának 

kötelezettsége. Az alkatrészek kiválasztásánál az volt a szempont, hogy a 

világon elérhető legújabb és legjobb technológiákat válogassák össze, és a 

legoptimálisabban tervezzék meg az autót. 

Így lett középen elhelyezve a 90 kWh akkumulátor, így lett tengelyenként 

egy-egy 200 lóerős villanymotor, amelyek összesen 695 Nm leadására képesek. 

Ezért alkalmaztak légrugókat, s ezért készülhetett teljesen alumíniumból a 

karosszéria. Az autó belsejének kialakításakor pedig felsőkategóriás prémium 

anyagokat használtak, ami méltó a Jaguar hagyományaihoz.  



S hogy hogyan lehet ezt az autót kategorizálni-besorolni? Sehogyan. 

Ugyanis ez az autó egy új kategória szerintem. Úgy egyesíti magában a családi 

utazóautót, a luxusautót, a sportautót, a könnyebb terepek leküzdésére 

alkalmas SUV-ot és a környezettudatos autót, hogy egyik kategóriában sem köt 

kompromisszumot.  

- Családi utazóautó: A 4,68 m hosszú autóban kényelmesen elfér öt 

felnőtt annak köszönhetően, hogy a kerekek a karosszéria két végére 

lettek kitolva, ezáltal a két tengely között 299 cm távolság van, ami 

csak 5cm-rel kevesebb, mint a Jaguar luxuslimuzinjának, az XJ-nek a 

tengelytávja. A csomagtartója pedig meglepően nagy, 490 literes.  

- Luxusautó: A luxus, a prémium érzet a felhasznált anyagok 

minőségéből, az összeszerelés precizitásából, az enteriőr 

igényességéből és az autó csendességéből érezhető. 

- Sportautó: Az autó formája ékalakot formáz, egy kicsit bele lehet 

képzelni a Lamborghinik vonalait. A menetteljesítmények pedig 

lenyűgözőek: 4,8 másodperc alatt gyorsul 0-100-ra, a végsebessége 

pedig 200 km/óra.  

- Könnyebb terepre is alkalmas, 4 kerék meghajtású SUV: Mivel 

légrugózással van felszerelve, ezért egyetlen gombnyomással 

felemelhető a karosszéria, és ezek után könnyebb terepen is elhalad 

az autó. 

- Modern, környezettudatos autó: A nulla károsanyag-kibocsátása 

révén az I-Pace használatakor nem szennyezzük kipufogógázokkal a 

környezetünket.  

 

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az autó árát és úgy gondolkozunk, 

hogy ötfajta autó jó tulajdonságait kapjuk 30.000.000 Ft-ért, akkor nem is tűnik 

olyan soknak. Persze kifizetni mégis sok. ;-) 

 

 



S van még érvem az I-Pace mellett. Ez pedig a zöld rendszám, amely nem 

csak anyagiakban mérhető, hanem abban is, hogy szinte mindenhol ingyenesen 

parkolhatunk, ami egy érzékelhető stresszfaktorral csökkenti idegrendszerünk 

terhelését. Így nem kell azon aggódnunk, hogy meddig van a parkolójegyünk 

kifizetve, hogy visszaérünk-e az autóhoz azelőtt, hogy a közterület-felügyelők 

megbüntetnek. A pénztárcánk pedig érezni fogja a zöld rendszám egyéb 

előnyeit: az ingyenes átírást, a cégautóadó és a teljesítményadó mentességet.  

 

Amikor a Jaguar gyár a 2010-es évek közepén eldöntötte, hogy a világon 

elsők között elektromos autót fog gyártani, akkor teljesen szabad kezet adott 

Ian Callumnak, a gyár akkori formatervezési igazgatójának. Ian Callum és 

csapata az alapjaitól kezdve újragondolta az autó felépítését. A kerekeket az 

autó sarkaiba helyezték el, a lítium akkumulátorokat pedig a padlóba építették, 

amivel lényegesen merevebb lett a karosszéria, és a súlypontja is 

alacsonyabbra került. 

 

 



 

A sok csúcstechnológiai megoldás alkalmazásának jótékony 

következménye pedig az, hogy a WLTP mérés szerinti hatótávolsága 470 km.  

 

Vezetési élményből ötös! Amikor elhelyezkedünk a kényelmes, 16 

irányban állítható, hűthető és fűthető ülésben, akkor a bennünket körülvevő 

környezet minőséget és eleganciát sugárzó hangulatát érezzük. Amikor 

elindulunk vele, akkor először a csendessége tűnik fel. Úgy haladhatunk vele az 

autópályán 130-as tempóval, hogy nem szűrődik az utastérbe sem a gumik 

hangja, sem a szél zaja. A karosszéria merevségének köszönhetően csendben, 

rázkódásmentesen haladhatunk át az úthibákon. Az úttartása kifogásolhatatlan: 

a kanyargós utakon úgy cikázhatunk vele az alacsony súlypontnak 

köszönhetően, mint egy gokarttal. Amikor pedig egy kis adrenalinra vágyunk és 

rálépünk a gázpedálra, akkor úgy érezzük, mintha kilőttek volna bennünket egy 

óriási csúzliból, belenyomódunk az ülés háttámlájába, összeszűkül a látóterünk, 

a másodpercek lerövidülnek, és csak szállunk csendben az út felett, mint egy 

„országúti űrhajóval”.  Élmény vezetni ez az autót! 

 

 Ha azonban óvatosan-finoman szeretnénk vezetni, akkor az 

„egypedálos” vezetés új élményét nyújtja azzal, hogy a gázpedálról lelépve az 

akkumulátorokat töltő fékezéssel szinte nincs is szükség a fékpedál 

használatára.  

 

 

 

 

 



Nagyon tetszik nekem az autó által nyújtott sok új vezetéstámogató 

rendszer. A távolságtartó tempómat és az aktív sávtartó rendszer segítségével 

az autó szinte teljesen önvezetővé válik. Elsősorban ez nem azért jó, mert 

kényelmessé teszi a vezetést, hanem azért, mert így sok baleset megelőzhetővé 

válik.    
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De nemcsak én gondolom azt, hogy jó autó az I-Pace, hiszen 62 

nemzetközi díjat nyert, köztük 2019-ben az Év Autója díjat.  

 

Az a véleményem, hogy remek döntés volt megépíteni az I-Pace-t. 

Sikerült egy szép és minőségi autót létrehozni, amellyel öröm autózni. 

Gratulálok a Jaguar gyár szakembereinek! 
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