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Nieuwe Land Rover Defender passeert 1,2
miljoen testkilometers
De ontwikkeling van de nieuwe generatie Land Rover Defender wordt voltooid in

samenwerking met natuurbeschermingsorganisatie en trouwe Land Rover-

partner Tusk Trust, waarmee al 15 jaar wordt samengewerkt. Voor de laatste fase

van het testprogramma worden allerlei proeven gedaan in het natuurreservaat

Borana Conservancy in Kenia. Dat maakt Land Rover vandaag bekend op World

Land Rover Day.
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Een prototype van de nieuwe Defender met unieke camouflage wordt ingezet om zware lading te

slepen, door rivieren te waden en goederen te vervoeren in het ruige terrein van het 14.000

hectare grote natuurreservaat.

 

Als de nieuwe Defender later dit jaar wordt onthuld, hebben verscheidene prototypes samen

meer dan 45.000 individuele tests ondergaan in de extreemste omstandigheden op aarde. Zo is

het model in de woestijn getest bij temperaturen van 50 graden Celsius, in de Arctische kou van

-40 graden en op ruim 3.000 meter hoogte in de Rocky Mountains in Colorado. Dit alles om te

garanderen dat de nieuwe Defender voldoet aan de hoogste eisen van de avontuurlijkste klanten

ter wereld.

 

Nick Rogers, Executive Director, Product Engineering van Jaguar Land Rover: “In

addition to the extensive simulation and rig testing, we’ve driven new Defender 1.2 million

kilometres across all terrains and in extreme climates to ensure that it is the toughest and

most capable Land Rover ever made. The incredible opportunity to put it to the test in the

field, supporting operations at the Borana Conservancy in Kenya, with Tusk, will allow our

engineers to verify that we are meeting this target as we enter the final phase of our

development programme.”

 

De nieuwe Land Rover Defender biedt toonaangevende terreincapaciteiten en een nieuw niveau

van comfort en rijdynamiek dankzij intensieve on-road-tests op de Nürburgring in Duitsland en

verregaande off-road-tests op de modderige wegen van Eastnor in het Verenigd Koninkrijk, op

de rotspaden van Moab in Utah en in de zandduinen van Dubai.

 

De Defender is ontworpen en ontwikkeld bij de toonaangevende design-, engineering- en

testfaciliteit van Land Rover in het Britse Gaydon. De wereldwijde productie vindt plaats in de

recent geopende, ultramoderne fabriek in Nitra, Slowakije.

 



Land Rover is al 15 jaar officieel partner van de natuurbeschermingsorganisatie Tusk Trust om

enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld te helpen bereiken. Het nieuws dat Land

Rover het testprogramma van de nieuwe Defender afrondt in samenwerking met Tusk Trust,

wordt gebracht op World Land Rover Day, die ieder jaar op 30 april wordt gehouden ter

gelegenheid van de wereldpremière van de originele Land Rover, op de Amsterdamse AutoRAI

op 30 april 1948.
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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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