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Jaguar Land Rover en BMW Group kondigen
samenwerking aan voor ontwikkeling
elektrische aandrijving
Jaguar Land Rover en BMW Group slaan de handen ineen voor de ontwikkeling

van een volgende generatie Electric Drive Units (EDU’s). Het doel is om

toekomstige elektrische aandrijftechniek naar een hoger niveau te brengen en

daarmee ook de grootschalige uitrol van ACES-voertuigen (Autonomous,

Connected, Electric, Shared) te versnellen.
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De strategische samenwerking is gebaseerd op de indrukwekkende expertise van Jaguar Land

Rover en BMW Group op het gebied van elektrificatie. De toonaangevende technologische

kwaliteiten van Jaguar Land Rover komen vooral tot uiting in de Jaguar I-PACE – ’s werelds

eerste elektrische premium-SUV die werd uitgeroepen tot European Car of the Year 2019 én

World Car of the Year 2019. BMW Group heeft veel kennis en ervaring met het ontwikkelen en

produceren van elektrische aandrijftechniek in eigen huis sinds de lancering van het BMW i

submerk in 2013.

Gezamenlijk voordeel

Door intensief samen te werken, profiteren beide autoproducenten van meer efficiency door

gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en productieplanning. Schaalvoordelen worden behaald

dankzij de gezamenlijke inkoop in de gehele toeleveringsketen. De EDU’s worden ontwikkeld

door een team van Jaguar Land Rover- en BMW-experts in samenwerking met de twee merken,

zodat het karakter van de EDU naadloos aansluit op dat van het betreffende model.

Engine Manufacturing Center

Jaguar Land Rover en BMW Group zullen de EDU’s niet gezamenlijk, maar in hun eigen

fabrieken produceren. Het Engine Manufacturing Center (EMC) van Jaguar Land Rover is

gevestigd in Wolverhampton en is goed voor 1.600 arbeidsplaatsen. Het EMC is

verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van aandrijfsystemen van Jaguar Land Rover,

waar zowel de state-of-the-art Ingenium benzine- en dieselmotoren geproduceerd worden als de

EDU’s.
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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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