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Jaguar Land Rover ontwikkelt 'stoel van de
toekomst'
Jaguar Land Rover presenteert de ‘stoel van de toekomst’. De verandert continu

van vorm om lijf en leden gezond te houden. Dankzij baanbrekende technologie

helpt deze stoel gezondheidsklachten te verminderen die veroorzaakt worden

door te lang te zitten.

De zogeheten ‘morphable’ stoel is voorzien van meerdere actuatoren die continu kleine variaties

in de zitting uitvoeren. Dat kan zelfs op zodanige wijze, dat de hersenen denken dat je loopt.
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Volgens de World Health Organisation (WHO) zit meer dan een kwart van de wereldbevolking

(1,4 miljard mensen) te vaak en te lang in een zithouding. Dit kan rugpijn en verkorte spieren in

de benen, heupen en billen veroorzaken. Spieren verzwakken daardoor waardoor de kans op

valpartijen en verrekkingen vergroot. Dit soort gezondheidsrisico’s is te verminderen door het

loopritme te simuleren, een beweging die bekend staat als bekkenoscillatie.

 

Dr. Steve Iley, Jaguar Land Rover Chief Medical Officer: “The wellbeing of our

customers and employees is at the heart of all our technological research projects. We are

using our engineering expertise to develop the seat of the future using innovative technologies

not seen before in the automotive industry to help tackle an issue that affects people across the

globe.”

 

Talloze modellen van Jaguar en Land Rover worden al geleverd met stoelen met het nieuwste

ergonomische design, al dan niet in combinatie met meervoudig verstelbare zitting,

massagefunctie, verwarming en stoelventilatie. Dr. Iley geeft ook advies over de ideale

zithouding tijdens het rijden, zoals in deze video: https://www.youtube.com/watch?

v=XGfmPkMtlWY.

 

De ontwikkeling van deze vooruitstrevende stoeltechnologie maakt deel uit van de strategie van

Jaguar Land Rover om het welzijn van klanten te verbeteren door innovatie. In dit kader

werden eerder al onderzoeken gedaan tegen wagenziekte en tegen de besmetting van

verkoudheid en griep met behulp van ultraviolet licht. Alle inspanningen hebben een

gemeenschappelijk doel: ‘Destination Zero’, ofwel de ambitie van Jaguar Land Rover om de

veiligheid en gezondheid van de samenleving te helpen verbeteren en bij te dragen aan een

schoner milieu.

Bekijk de video
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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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