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Range Rover met mild-hybrid technologie en
zes-in-lijn benzinemotor

⏲
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Land Rover introduceert voor zijn vlaggenschip Range Rover een nieuwe 3,0-liter

Ingenium zes-in-lijn benzinemotor met turbo en compressor. Krachtige prestaties

gaan voortaan hand in hand met een laag brandstofverbruik en dito CO2-emissie.

De motor produceert 294 kW (400 pk) en 550 Nm koppel. Dankzij innovatieve

technologie en een mild-hybrid aandrijflijn met elektrische ondersteuning komt

het verbruik op slechts 9,3 liter/100 km met een CO2-uitstoot van 212 gr/km**

(NEDC gecombineerd).

 

De nieuwe motor heeft een elektrische compressor die in slechts 0,5 seconden 65.000 toeren

per minuut bereikt. Dat zorgt voor een lineaire koppelcurve en krachtige en alerte reactie op het

gas. De prestaties van de 3,0-liter Ingenium benzinemotor zijn even hoog als van veel grotere

benzinemotoren. Dankzij het samenspel tussen de elektrische compressor en een twin-scroll

turbo is er nauwelijks een ‘turbogat’. De krachtbron is bovendien voorzien van continu variabele

kleptiming. Ook die draagt bij aan de efficiency en het raffinement dat klanten van een Range

Rover verwachten.

 

48 Volt batterij plus mild hybrid aandrijving

De mild-hybrid aandrijflijn is het nieuwste hoofdstuk in het streven van Jaguar Land Rover

naar een geëlektrificeerd modellengamma in 2020. De aandrijflijn omvat een elektromotor die

ondersteunt bij acceleratie en bij afremmen energie genereert om de 48 Volt batterij weer op te

laden. Samen met een nieuw start/stop-systeem is een hoge mate van efficiency mogelijk,

waardoor de Range Rover gunstige verbruiks- en emissiewaarden bereikt, zeker voor een model

in het luxe SUV-segment.

 

Nick Rogers, Executive Director of Product Engineering, Jaguar Land Rover, zegt:

“Traditional Range Rover strengths have been heightened with the introduction of the latest

3.0-litre six-cylinder engine. Advanced technologies, such as Continuous Variable Valve Lift,

work alongside a mild-hybrid system that harvests energy as you drive, to improve fuel

efficiency and lower emissions. The otherwise wasted energy is used to power the electric

supercharger, which enhances vehicle capability by enhancing the torque curve at low engine

speeds for greater responses. Superior comfort is achieved thanks to the natural mass balance

of the engine, which allows it to run more smoothly.”

 

Nieuwe exterieurkleuren



Verder is de Range Rover voortaan leverbaar in twee nieuwe exterieurkleuren: Eiger Grey dat

Corris Grey vervangt en Portofino Blue dat in de plaats van Loire Blue komt. Nieuwe 22-inch

lichtmetalen wielen in de kleur Gloss Black worden ook toegevoegd aan de optielijst.

 

Nieuwe veiligheidstechnologieën

Zowel de Matrix- als de Pixel LED-koplampverlichtingstechnologie van de Range Rover krijgt

twee nieuwe functies. Sign Post Dimming herkent verkeersborden en dimt individuele LED’s

die mogelijkerwijs weerkaatsen en de bestuurder kunnen verblinden. Verder kan de bestuurder

via Tourist Mode selecteren of hij aan de linker- of rechterkant van de weg rijdt. De verlichting

past zich automatisch daarop aan.

 

Het nieuwe Smartphone Pack met Apple Carplay behoort voortaan tot de standaarduitrusting.

Bestuurders kunnen op gebruiksvriendelijke wijze applicaties openen of de navigatie bedienen

en muziek streamen via het Dual Touch Pro-infotainmentsysteem.

 

De Range Rover beschikt nog steeds over uitstekende terreinvaardigheden dankzij Terrain

Response 2. Verder is hij uit te rusten met actieve veiligheidstechnologieën zoals de optionele

adaptieve cruise control – met Stop & Go en stuurassistentie – en High Speed Emergency

Braking.

 

Leverbaar vanaf  152.460 euro

Het vernieuwde kleurenpalet, de innovatieve technologieën en nieuwe 294 kW (400 pk) sterke

Ingenium benzinemotor zijn ook leverbaar in de speciale Range Rover Sport HST.

 

De nieuwe Range Rover met zescilinder 3,0-liter Ingenium benzinemotor van 294 kW (400 pk)

is per direct verkrijgbaar vanaf € 152.460. Meer informatie is te vinden op www.landrover.nl.

 

**Testresultaten zijn vastgesteld volgens de NEDC2-meetmethode. WLTP-gegevens zijn

beschikbaar op de website.

http://www.landrover.nl/
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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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