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Eerste geslaagde test met zelfrijdende Range
Rover in Coventry
Beesd, 10 oktober 2018 – Een Range Rover Sport heeft als eerste ooit zelfrijdend

een route voltooid op een van de meest uitdagende wegen van het Verenigd

Koninkrijk. Het prototype van de zelfrijdende Range Rover Sport wisselde

succesvol van rijbaan, anticipeerde op het verkeer en nam moeiteloos rotondes op

de uitdagende Coventry Ring Road met snelheden tot 55 km/u.

 

De proef is onderdeel van een 22,5 miljoen euro kostend Brits overheidsproject, UK Autodrive,

een driejarig programma dat deze maand eindigt. Jaguar Land Rover technici testten de

zelfrijdende technologie eerst succesvol op een afgesloten circuit, voordat ze met het prototype

van de Range Rover sport de openbare weg in Milton Keynes en Coventry op gingen.
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De Range Rover Sport onderging diverse aanpassingen om zelfstandig te rijden. De adaptieve

cruise control is voorzien van extra sensoren, RADAR en LIDAR. Gekoppeld aan het UK

Autodrive onderzoeksproject is de auto in staat om autonoom rotondes nemen, verkeerslichten

te herkennen, voetgangers te laten oversteken en fietsers en andere auto’s te ontwijken op

complexe wegen. Daarnaast kan de auto zelfstandig parkeren.

 

Mark Cund, Jaguar Land Rover Autonomous Vehicle Research Manager, zegt: “The Coventry

Ring Road is known for its complicated slip roads and exits. It makes for very challenging

conditions, especially when under pressure in the rush hour. Our self-driving car is not

impacted by the same pressure, frustrations or fatigue that a driver may experience and so it’s

capable of turning a potentially very stressful situation into a completely stress-free one.”

 

Als onderdeel van UK Autodrive hebben Jaguar Land Rover technici ook onderzocht hoe de

auto kan communiceren met zijn omgeving. De techniek gebruikt het internet om met

voertuigen en bijvoorbeeld verkeerslichten te communiceren.

 

UK Autodrive speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces rondom de zelfrijdende auto

van Jaguar Land Rover. De grootste autofabrikant van Groot-Britannië, gestationeerd in

Coventry, werkt hard aan vol- en semi-automatische rijtechnologieën. De visie van Land Rover

is om zelfrijdende modellen de meest capabele auto’s in alle omstandigheden te maken. Waarbij

de bestuurder de mogelijkheid heeft om zelf de controle te hebben of het rijden volledig uit

handen te geven aan de auto.



https://landrovernederland.pr.co/images/292424
https://landrovernederland.pr.co/images/292423
https://landrovernederland.pr.co/images/292422
https://landrovernederland.pr.co/images/292421


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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