
70 jaar Land Rover, één unieke online
uitzending



Land Rover viert zijn zeventigste verjaardag met een wereldwijde online

uitzending, waarmee het ’s werelds populairste 4x4 en zijn fans in de spotlights

zet. In de uitzending, getiteld ‘World Land Rover Day’, komen de auto’s en de

mensen die ze maken en berijden uitgebreid aan bod. Het programma is een

eerbetoon aan zeventig jaar avontuur, humanitaire hulp en hard werken in alle

klassen en culturen, overal ter wereld.

De online uitzending is vanaf 21.00 uur te volgen via www.youtube.com/landrover en op social

media via de hashtag #LandRover70Years – precies zeventig jaar nadat de Land Rover op de

Nederlandse AutoRAI van 1948 voor het eerst aan het publiek werd getoond. De uitzending laat

zien hoe de Land Rover uitgroeide van het puur utilitaire voertuig van kort na de Tweede

Wereldoorlog tot ’s werelds populairste 4x4, waarvan meer dan 7 miljoen exemplaren zijn

verkocht.

 

Verwacht beroemde modellen van toen, maar ook verhalen van interessante mensen achter de

legende en neem een kijkje in de toekomst, allemaal rechtstreeks vanuit de fabriek. Het podium

bij Land Rover Classic Works in Coventry wordt gedeeld door iconische modellen: van de

beroemde HUE – het eerste prototype van de Land Rover – tot de oorspronkelijke tweedeurs

Range Rover en de zevenpersoons Discovery. Ook andere beroemde modellen uit de afgelopen

decennia komen aan bod. De huidige modellenrange, inclusief de onderscheidende Range

Rover Evoque en Velar, ontbreken uiteraard niet in het verhaal van het merk Land Rover, dat al

zeventig jaar favoriet is onder beroemdheden, politici en royalty.

 

Prof. Dr. Ralf Speth, Jaguar Land Rover CEO, zegt: “Land Rover was born with the launch of a

single vehicle. Today our family of SUVs is testament to the pioneering spirit of innovation

that has characterised Land Rover for seven decades. Our family of Defender, Discovery and

Range Rover models provides unrivalled capability, versatility and luxury, giving us the

perfect foundation for another 70 years of success.”

“Land Rover is so much more than just the most capable all-terrain vehicles. It connects people

through a passion for adventure and for making more of our world. From our employees to

customers and enthusiasts, this is a family that makes Land Rover special.”

 

http://www.youtube.com/landrover


Eén voertuig uit het begin van het succesverhaal van Land Rover is de absolute ster van de

show. In januari onthulde Land Rover plannen om een van de belangrijkste exemplaren uit de

geschiedenis van het merk te renoveren: een van de drie preproductie-exemplaren die tijdens de

lancering in Amsterdam is getoond. Die auto is nu in handen van de experts van Land Rover

Classic en schittert op het podium naast de exclusieve Defender Works V8 met 331 kW (450 pk),

die eerder dit jaar is gepresenteerd. Land Rover produceert slechts 150 exemplaren van dit

krachtige 70th edition-model. Elk exemplaar van de speciaal ontwikkelde Defender Works V8

wordt onder één dak gebouwd door een team van experts van Land Rover Classic.

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 generatie 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

Hier kunt u alle beelden vinden.

https://www.dropbox.com/sh/ifhbhs5qcnd81ii/AABbdEohA17HWSb3niphJD2ua?dl=0


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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