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Acteur Jack Whitehall bewijst: met Advanced
Tow Assist van Land Rover kan iedereen
achteruitrijden met een aanhanger
Achteruitrijden met een aanhangwagen kan een stressvolle gebeurtenis zijn.

Helemaal op een smalle dam, met je vader naast je en een luxe Airstream-caravan

van 6,8 meter lengte achter de auto. De Britse acteur Jack Whitehall zal dat

beamen. Maar met behulp van Advanced Tow Assist wist hij een Land Rover

Discovery met caravan feilloos achteruit te manoeuvreren over een lange, smalle

dam.

⏲
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Met behulp van de Advanced Tow Assist-technologie in de Discovery manoeuvreert Whitehall

de lange Airstream-caravan moeiteloos achteruit. Het systeem in de auto toont op de centrale

touchscreen de situatie achter de auto en projecteert indicatieve hulplijnen op het wegdek.

Whitehall navigeert ondertussen met de Terrain Response 2-draaiknop – ‘The Knob’ – de

combinatie vlot en effectief over de 300 meter lange dam. Hij bereikt het vaste land precies op

tijd, net voordat het opkomende tij de weg overspoelt. Dit alles terwijl zijn vader – Michael

Whitehall, met wie hij samen televisieprogramma’s maakt – toekijkt.

 

Jack Whitehall, komiek en acteur, zegt: “I’m a driving novice, so reversing without a

trailer is a challenge – never mind doing it with a huge luxury caravan hooked up. It was fun

to see the steering wheel moving on its own, as I used ‘The Knob’ to steer. Without the clever

tech on the Discovery, I’m pretty certain we’d have been swimming back to shore – I just wish

it had a mute button for my dad, too.”

 

Parkeren was nog nooit zo makkelijk

Advanced Tow Assist ondersteunt de bestuurder bij het achteruit manoeuvreren van de auto

met een aanhanger. De touchscreen van het InControl-infotainmentsysteem toont de situatie

achter de auto en duidt de vereiste stuurbewegingen aan om op de bestemming uit te komen.

De bestuurder behoudt de volledige controle over de Discovery via de pedalen en de Terrain

Response 2-draaiknop. Achteruit manoeuvreren was nog nooit zo makkelijk.

 

Daniel Rogers, Land Rover Towing Attribute Leader, zegt: “The Land Rover

Discovery has proved itself to be the ultimate family SUV over the past 30 years and

Advanced Tow Assist underlines those credentials. Jack had never towed anything before, but

the technology makes parking a horse box or reversing a boat down a jetty really simple,

which is great news for novice drivers and experienced hands.”

 

De ultieme avontuurlijke SUV

Het is niet de eerste keer dat de Discovery zijn praktische kwaliteiten bewijst. Sinds de

introductie in 1989 vervult de Discovery een voortrekkersrol. De vijfde generatie Discovery

sleepte in 2017 op indrukwekkende wijze een 110 ton zware en 100 meter lange Australische

roadtrain over een 16 kilometer lang traject. De indrukwekkende Advanced Tow Assist maakt

de Discovery samen met een trekvermogen van 3.500 kilogram (geremd) en zeven zitplaatsen

voor volwassenen de ultieme, avontuurlijke SUV.

 



Er is al een Land Rover Discovery vanaf € 100.660,-. Kijk voor meer informatie op:

https://www.landrover.nl/vehicles/discovery/index.html

https://www.landrover.nl/vehicles/discovery/index.html
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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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