
Nieuwste Ingenium-motortechniek zorgt voor nog betere
prestaties in Land Rover Discovery Sport en Range Rover
Evoque
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Samenvatting Land Rover kondigt twee nieuwe Ingenium benzinemotoren aan voor de
Land Rover Discovery Sport en de Range Rover Evoque. Bovendien
komt er een nieuwe Ingenium dieselvariant met 176 kW (240 pk),
waarmee beide compacte SUV’s nog aantrekkelijker zijn.

Details Viercilinder Ingenium benzinemotoren 
De Land Rover Discovery Sport en de Range Rover Evoque zijn met ingang
van modeljaar 2018 leverbaar met Jaguar Land Rovers geheel nieuwe 2,0-liter
viercilinder Ingenium benzinemotoren die soepel en verfijnd zijn en nog betere
prestaties leveren. Het is voor het eerst dat Jaguar Land Rovers nieuwe
Ingenium benzinemotorenfamilie in de auto’s van Land Rover worden
aangeboden.

De nieuwe motoren passen in het kader van Land Rovers langetermijnplan
om de emissies en het brandstofverbruik te verminderen door in het gehele
modellengamma efficiëntere motoren te introduceren. De nieuwe viercilinder
Ingenium benzinemotor staat centraal in Jaguar Land Rovers strategie voor
het bereiken van lagere emissies. De motoren worden geproduceerd in de
Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton. Deze motoren zijn de meest
geavanceerde motoren die het merk ooit heeft geproduceerd. De motoren zijn
voorzien van de modernste techniek en leveren bijzonder goede prestaties,
zijn zeer efficiënt en verfijnd en voldoen aan de strengste emissie-eisen.

Lees het volledige persbericht in de bijlage.
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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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