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Nieuwe Land Rover Defender tot het uiterste
gedreven in nieuwe James Bond-film No Time
To Die
Beesd, 13 november 2019 – Land Rover geeft fans een kijkje op de set van de

nieuwe James Bond-film No Time To Die. Dat gebeurt in een teaservideo ter

gelegenheid van de voortdurende samenwerking met EON Productions, de

productiemaatschappij van de James Bond-films.
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De beelden die geschoten zijn op de set van de nieuwste James Bond-film geven een unieke kijk

achter de schermen als stuntcoördinator Lee Morrison en stuntrijder Jess Hawkins aan het

werk zijn. No Time To Die is de eerste film waarin de nieuwe Land Rover Defender 110 te zien

is. Het model speelt de hoofdrol in een bloedstollende achtervolging. Voorafgaand aan het

filmwerk werd de Defender door het 007-stuntteam uitvoerig getest in extreme

omstandigheden.

 

Lee Morrison, James Bond Stunt Co-ordinator, vertelt: “Designing and co-ordinating

the action sequences for the Bond franchise requires a non-compromising mindset. We needed

an unstoppable vehicle to help us battle against the elements, steep descents and river

crossings so we chose the new Defender. I'm beyond impressed that the Defender is not only

back but much, much better!”

 

Bij het configureren van de modellen voor de film, werkte het ontwerpteam van Land Rover

nauw samen met Chris Corbould, Special Effects and Action Vehicles Supervisor. Er is

uiteindelijk gekozen voor de Defender X-uitvoering in de kleur Santorini Black, met donkere

skid pans, donkere 20-inch designwielen en off-roadbanden. De exemplaren voor de James

Bond-film zijn bovendien de eerste die gebouwd zijn in de nieuwe productiefaciliteit van Jaguar

Land Rover in Nitra, Slowakije.

 

Jaguar Land Rover heeft een langdurige samenwerking met EON Productions voor de James

Bond-films, die al in 1983 begon toen een Range Rover Convertible opdook in de film

Octopussy. In de nieuwe film No Time To Die zijn ook de Range Rover Sport SVR, Land Rover

Series III en Range Rover Classic te zien.

 

De 25e James Bond-film No Time To Die gaat op 3 april 2020 in het Verenigd Koninkrijk in

première.
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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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