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Samenvatting Land Rover introduceert de nieuwe Discovery als de meest veelzijdige
en technisch geavanceerde familie-SUV met de beste
(terrein)capaciteiten ter wereld. Om een auto te maken die aan deze
omschrijving voldoet, moeten de designers en ingenieurs van Land
Rover wel de wensen en eisen van de meest veeleisende gezinnen ter
wereld kennen en begrijpen. Daarom namen ze hun werk steeds mee
naar huis…

Details Tijdens de duizenden ontwikkelingsuren van een nieuwe Land Rover is er
altijd een groep kinderen – die van de ingenieurs en designers van Land Rover
– beschikbaar die de behoeften van moderne families vertegenwoordigt en de
ontwikkelingen voor de nieuwe auto op de proef stelt.

De zwaarste uitdaging in het hele proces: alles geheimhouden wat hun vaders
en moeders doen, totdat de auto is onthuld.

Kindertekening als camouflage
Wat is er dan mooier dan de creatieve jonge kinderen – die de nieuwe auto al
door en door kennen – de camouflage te laten ontwerpen voor de nieuwe
Land Rover Discovery? Dus werden de kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar
aan het werk gezet om tekeningen te maken van hun favoriete dagjes uit én
hun werk te signeren.

De finishing touch van de camouflage? De dikke laag modder op de auto als
de nieuwe Discovery – met zeven opgewonden kinderen aan boord – laat zien
waartoe hij in het terrein in staat is!

Alex Heslop, Land Rovers Chief Engineer voor de nieuwe Discovery, vertelt:
‘We vonden het natuurlijk allemaal heel leuk dat we de kinderen ook konden
betrekken bij het uiteindelijke design van de camouflage. Ze hebben het heus
niet allemaal door, maar de kinderen speelden een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van de nieuwe Discovery. De beste manier om inzicht te krijgen
in de wensen en eisen van moderne gezinnen, is te kijken naar onze eigen
gezinnen thuis. Daarom hebben we gezorgd voor negen USB-poorten, zodat
ieder gezinslid zijn mobiele apparaat kan aansluiten. Daarom hebben we ook
ruimte gecreëerd om vier iPads veilig uit het zicht op te bergen en is elke stoel
in de nieuwe Discovery gewoon de beste stoel.’
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Above and beyond
De nieuwe Discovery belichaamt Land Rovers reis Above & Beyond en
combineert Britse aantrekkingskracht met een onbedwingbare drang naar
avontuur. De auto is voorzien van een systeem waarmee eigenaars de
zitplaatsen in hun nieuwe Discovery op afstand kunnen configureren via de
InControl Remote app op hun smartphone. Met ’s werelds eerste Intelligent
Seat Fold-technologie is de opstelling van de achterste twee zitrijen binnen
veertien seconden geheel aan te passen via de InControl Remote app, die te
downloaden is met elk iOS- en Android-systeem.

Volg de ontwikkelingen van de Discovery op http://media.landrover.com/
Klanten en liefhebbers worden op de hoogte gehouden als ze zich aanmelden
op www.landrover.nl

De ontwikkeling van de nieuwe Land Rover Discovery
35.000 afzonderlijke componenten getest…
294 ontwikkelingsvoertuigen…
20 landen…
Een nieuwe Land Rover Discovery

Land Rover heeft het loodzware ontwikkelings- en testprogramma van de
nieuwe Discovery uitgevoerd om gezinnen overal ter wereld de zekerheid te
kunnen bieden van een SUV met de beste (terrein)capaciteiten, veelzijdigheid
en veiligheid ter wereld – ongeacht de omstandigheden.

De nieuwe Discovery is de eerste Land Rover die een volledig virtueel
testprogramma heeft ondergaan voorafgaand aan het fysieke testprogramma.
Daardoor is al een hoge kwaliteit en duurzaamheid gewaarborgd nog voordat
het eerste prototype is gebouwd.

Land Rovers wereldwijde team van ingenieurs en technici hebben de nieuwe
Discovery blootgesteld aan de meest extreme klimaatomstandigheden in
twintig landen. Ze reden in een testperiode van 28 maanden met de auto door
het zand in Dubai bij temperaturen van meer dan 40 oC, voerden hoogtetests
uit in de bergen van Colorado en reden op ijs in de vrieskou in Zweden.

http://www.landrover.nl/
http://media.landrover.com/
http://media.landrover.com/news/2016/09/land-rover-puts-world-first-intelligent-seat-fold-technology-extreme-test-remotely


Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224380-LR_New_Disco_Kids_Camo_003-2847b0-large-1473766669.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224391-LR_New_Disco_Kids_Camo_002-1fe0a5-large-1473766709.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224377-LR_New_Disco_Kids_Camo_001-48b579-large-1473766462.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224381-LR_New_Disco_Kids_Camo_006-b8207d-large-1473766669.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224379-LR_New_Disco_Kids_Camo_005-49a691-large-1473766668.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224383-LR_New_Disco_Kids_Camo_004-d3243c-large-1473766672.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224382-LR_New_Disco_Kids_Camo_010-93e31a-large-1473766672.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224387-LR_New_Disco_Kids_Camo_009-adf02b-large-1473766675.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224385-LR_New_Disco_Kids_Camo_008-97f619-large-1473766675.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224388-LR_New_Disco_Kids_Camo_007-ad0a91-large-1473766675.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224386-LR_New_Disco_Kids_Camo_013-0d8cbc-large-1473766675.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224389-LR_New_Disco_Kids_Camo_012-8cb4d1-large-1473766676.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/224384-LR_New_Disco_Kids_Camo_011-e23fe3-large-1473766674.jpg


Documenten 160108-21-LAND-ROVER-vert-
pb-Discovery-camouflage-
kids.doc

images.zip

Over Land Rover Nederland

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren
van authentieke vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de
grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit
omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie en de
humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. De
assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig
klimaatneutraal. Zie www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere
nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum
van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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