
Land Rover viert 70ste verjaardag met
reusachtige schets en 'World Land Rover Day'
Hoog in de Franse Alpen, in de dikke sneeuwlaag, is een reusachtig profiel van

een Land Rover Defender gemaakt, ter aankondiging van ‘World Land Rover Day’

op 30 april 2018. Deze bijzondere dag vindt plaats om de zeventigste verjaardag

van de iconische Land Rover Defender te vieren. Die werd in 1948 op de

Nederlandse AutoRAI voor het eerst aan het publiek getoond.

De unieke sneeuwschets is een eerbetoon aan de allereerste schets die Maurice Wilks, de

toenmalige Engineering Director bij Rover, op het strand van Red Wharf Bay tekende en zijn

idee voorstelde aan zijn broer Spencer, toentertijd Managing Director bij Rover. Het

vooruitstrevende ontwerp werd de ‘Land Rover’ genoemd, waarvan de contouren onmiddellijk

gelinkt kunnen worden aan de Defender.

 



Jaguar Land Rovers CEO, Prof Dr Ralf Speth, zegt: “Land Rover is an iconic brand around the

world and the outline of the Defender is instantly recognisable. To reach the landmark of 70

years is truly special and we will mark it with a year of celebrations that represents Land

Rover's ‘Above and Beyond’ spirit and honours the people behind the world’s favourite SUVs.”

 

Land Rover nodigt fans uit het jubileum mee te vieren en de online uitzending op World Land

Rover Day te bekijken. Hierin komen mensen aan het woord die hebben bijgedragen aan de

ontwikkeling van ’s werelds meest geliefde 4x4’s en toonaangevende technologie van Land

Rover, van de originele Series Land Rover en Defender tot de eerste Range Rover (1970) en

Discovery (1989).

 

Sneeuwkunstenaar Simon Beck, die gespecialiseerd is in het te voet maken van geometrische

contouren, trotseerde temperaturen onder het vriespunt bij het maken van zijn creatie op 2.700

meter hoogte bij La Plagne in de Franse Alpen. Beck liep uiteindelijk 20.894 passen en een

afstand van 16,5 kilometer om de reusachtige omtrek te voltooien. Na afloop zei hij: “Making

my snow art requires endurance, accuracy and strength – all attributes shared with the

Defender. Its iconic shape is so simple and recognised across the world; this must be the most

recognisable piece of art I’ve ever made.”

 

World Land Rover Day vindt plaats op 30 april aanstaande. De online uitzending is te volgen via

www.youtube.com/landrover vanaf 20.00 uur (BST) en op social media via de hashtag

#LandRover70Years.

 

TIJDLIJN: 70 JAAR LAND ROVER

 

1948     Land Rover Series I geïntroduceerd op de AutoRAI in Amsterdam

1953     Versie met verlengde wielbasis geïntroduceerd

1956     Teams van universiteiten van Oxford en Cambridge rijden met Land Rover van Londen

naar Singapore

1958     Land Rover Series II verschijnt, met een verbeterd design

1970     Originele Range Rover (nu Classic genoemd) gelanceerd

1971     Land Rover Series III verschijnt

1972     Range Rover overbrugt Darien Gap tijdens bijna 29.000 km lange Trans-America

Expedition



1976     Miljoenste Land Rover geproduceerd

1979     Range Rover wint eerste Rally Paris-Dakar – en opnieuw in 1981

1981     Land Rover start legendarisch partnerschap met organisatie Camel Trophy

1981     Vierdeurs Range Rover verschijnt

1989     Land Rover Discovery – het derde model van Land Rover – verschijnt

1990     Originele Land Rover omgedoopt in Defender

1994     Tweede generatier Range Rover verschijnt

1997     Geheel nieuwe Freelander met innovatieve nieuwe technologie: Hill Descent Control

2001     Derde generatie Range Rover verschijnt met geheel onafhankelijke luchtvering rondom

2003     Eerste G4 Challenge met zestien deelnemende teams, voert door VS, Zuid-Afrika en

Australië

2004     Range Stormer Concept getoond als voorbode voor sportieve driedeurs Range Rover

2004     Discovery 3/LR3, de derde generatie van de Discovery onthuld op de New York Motor

Show

2005     Geheel nieuwe Range Rover Sport gepresenteerd

2006     Freelander 2/LR2 gelanceerd – de eerste Land Rover die in de fabriek in Halewood

wordt geproduceerd

2007     Conceptauto LRX voorbode van nieuwe designtaal voor een nieuwe, compacte luxe-

SUV

2009     Vierde generatie van Land Rover Discovery verschijnt

2010     Range Rover Evoque – ’s werelds eerste compacte luxe-SUV – maakt werelddebuut

2012     Vierde generatie Range Rover geïntroduceerd – de eerste volledig aluminium SUV

2013     Nieuwe generatie Range Rover Sport onthuld op de New York Motor Show

2014     Divisie Special Vehicle Operations (SVO) officieel geopend

2014     Range Rover Sport SVR debuteert, de snelste, wendbaarste en krachtigste Land Rover

ooit

2014     Discovery Vision Concept voorbode van designvisie voor nieuwe serie Discovery-

modellen

2014     Introductie Discovery Sport, een nieuwe compacte premium-SUV met 5+2 zitplaatsen

2015     Trio laatste Defender-uitvoeringen onthuld met grootste zandtekening in het Verenigd

Koninkrijk tot dan toe

2015     Exclusieve Range Rover SVAutobiography met lange wielbasis geïntroduceerd in New

York

2015     Evoque Convertible is ’s werelds eerste cabrioletversie van een compacte luxe-SUV



2015     Unieke Land Rover Defender 2.000.000 voor vierhonderdduizend pond verkocht op

veiling voor het goede doel

2016     Laatste Defender rolt van de productielijn

2016     Geheel nieuwe Discovery met wereldprimeur: op afstand bedienbare Intelligent Seat

Fold-technologie

2017     Land Rover introduceert het vierde model van Range Rover: de Velar

2018     In beperkte oplage geproduceerde Range Rover SV Coupé debuteert op Autosalon van

Genève
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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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