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Samenvatting Land Rover heeft een nieuwe bezoekersattractie geopend in de
productiefaciliteit in Solihull, de thuisbasis van Land Rover. De
interactieve exhibitie heet ‘The Range Rover Story’ en is opgezet ter ere
van het vijftigjarig bestaan van ’s werelds meest gerespecteerde,
luxueuze SUV.

Details Range Rover produceert al sinds 1970 in Solihull, maar de geschiedenis op de
locatie gaat terug tot 1967 toen het eerste, geheime prototype met de
codenaam Velar werd gebouwd. De nieuwe exhibitie neemt bezoekers mee op
een tijdreis van het ontstaan van de Velar halverwege de jaren ’60, tot de
introductie van de Range Rover Sport en Range Rover Evoque. De
tentoonstelling bereikt zijn hoogtepunt met de presentatie van de nieuwe
Range Rover Velar: het toonbeeld van Brits design en technisch
vakmanschap.

Roger Crathorne (bekend als Mr Land Rover) heeft 50 jaar gewerkt voor Land
Rover en was nauw betrokken bij het opzetten van de exhibitie. “The exhibit
tells the incredible story of the Range Rover, from the original Velar
prototype through to today’s new model. At the time I began my career in
1967 as a Technical Assistant on the Velar Team, the intention was never to
build a luxury vehicle. Over the 50 years since, the Range Rover has come a
long way. We wanted to develop a more comfortable on-road Land Rover
that would combine the comfort of the Rover with the Land Rover 4x4
capability to support a growing leisure market.”

Nigel Blenkinsop, Operations Director bij Solihull, zegt: “We are hugely proud
to build the Range Rover Velar at Solihull, the birthplace of both the Land
Rover and Range Rover. Here, we have invested over £2bn in recent years
to enable us to triple production. Our business is now Britain’s number one
car manufacturer.”

De opening van de Range Rover exhibitie valt samen met de start van de
fabrieksrondleiding voor de nieuwe Velar in Solihull. Na de Jaguar F-PACE en
nieuwe Land Rover Discovery is de Velar het derde nieuwe model in één jaar
waarvan de productie in Solihull begint. ‘The Range Rover Story’ is de tweede
attractie in Solihull. De eerste was de Defender Celebration die in 2015 meer
dan 11.000 bezoekers trok naar Solihull.
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Kijk hier voor meer informatie over ‘The Range Rover Story’.
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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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