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Land Rover x Elliot Brown-horloge: perfecte
timing voor loodzware roeitocht

●        Land Rover en horlogemaker Elliot Brown creëren een van ’s werelds

sterkste horloges

●        Land Rover x Elliot Brown Holton Professional-horloge voor officiële

tijdmeting in

Row GB Challenge: 2.000 mijl lange roeitocht voor Rode Kruis en JustOneOcean

●        Loodzware uitdaging langs Britse kust perfecte test voor bijzonder uurwerk

⏲

https://landrovernederland.pr.co/


●        Horloge beschikbaar als topproduct in Land Rovers Above and Beyond-

collectie

●        Roeiers van Row GB Challenge te volgen via https://exeendurow.com/

●        Doneren aan de goede doelen kan via

www.justgiving.com/crowdfunding/exe-endurow

●        Land Rover x Elliot Brown Holton Professional-horloge te koop voor €

647,56 incl. BTW, bestellen kan via landrover.nl

Land Rover en horlogemaker Elliot Brown staan achter het roeiteam dat is gestart

aan een 2.000 mijl lange roeitocht langs de Britse kust voor het goede doel: de

Row GB Challenge. Voor de officiële tijdwaarneming dragen de roeiers het nieuwe

Land Rover x Elliot Brown Holton Professional-horloge dat voor deze gelegenheid

is ontworpen. Het uiterst hoogwaardige uurwerk is ook toegevoegd van de Above

and Beyond-collectie.

Het roeiteam – bestaande uit Oliver Dawe-Lane, Arthur Chatto, Harry Lidgely en Charles

Bromhead – startte bij de Tower Bridge in Londen, waar de roeiboot met behulp van de nieuwe

Land Rover Defender te water werd gelaten. Met deze loodzware uitdaging om 2.000 mijl

zonder begeleiding te roeien proberen de roeiers zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het

Rode Kruis en JustOneOcean.

 

De Land Rover x Elliot Brown Holton Professional die de roeiers voorziet van de cruciale

tijdwaarneming is gebaseerd op het originele Elliot Brown Holton Professional-horloge dat is

ontworpen in samenwerking met een gespecialiseerde afdeling van de Britse strijdkrachten. Het

horloge werd ontwikkeld om extreme omstandigheden te weerstaan en was het eerste Britse

horloge dat ruim een decennium lang aan de militaire eenheid geleverd werd. Het is de perfecte

basis voor een speciaal Land Rover-uurwerk en bij uitstek geschikt voor de Row GB Challenge.

 

Belangrijkste kenmerken Land Rover x Elliot Brown Holton Professional-horloge

●        Geschroefd compressorbehuizingssysteem en drievoudig afgedichte kronen voor

waterbescherming tot 200 meter diepte.

●        Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij zeer krasbestendig saffierglas en behuizing van

hoogwaardig maritiem roestvrij staal (316L).

●        Zwitsers quartz-uurwerk ondergebracht in gepatenteerd beschermingssysteem voor

ultrahoge schokbestendigheid, bestand tegen een impact van 5.000 G.
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●        Goede afleesbaarheid dankzij duidelijk gedefinieerde wijzerplaat en zeer lichtgevende

markeringen voor essentiële zichtbaarheid in de duisternis.

●        EPDM-rubberen, hypoallergene horlogeband met optimale bestendigheid tegen zeewater,

UV-straling en extreem lage temperaturen. Wordt ook geleverd met eenvoudig te wisselen

horlogeband met traploze verstelling zonder perforaties en met levenslange antibacteriële

behandeling.

●        Vijf jaar garantie en batterijlevensduur van drie jaar.

 

Paul Amadi, Chief Supporter Officer van het Britse Rode Kruis: “We are very

grateful to team Exe Endurow for choosing to raise money for the British Red Cross as they

take on this incredible challenge. The British Red Cross has supported people in crisis for over

150 years and the money raised will help us continue to support the most vulnerable people.

The British Red Cross has helped the nation through its darkest days and coronavirus is no

exception. We are focused on supporting people through this crisis by delivering food and

medicine, making sure refugees and people seeking asylum are safe, and supporting the NHS

to get patients home from hospital. We wish Arthur, Harry, Charles and Oliver the best of

luck.”

 

Joe Sinclair, Jaguar Land Rover Director of Branded Goods: “The New Land Rover

Defender is the most capable Land Rover ever built and has been tested to the extremes. The

Land Rover x Elliot Brown Holton Professional watch has endured more punishing tests than

any other watch and it will enable fans of both brands to continue to go Above and Beyond.

The Exe Endurow team embodies this spirit of adventure with their amazing 2,000-mile

expedition. Everyone at Land Rover wishes them huge success.”
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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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PR Manager Jaguar Land Rover 
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E. avantroo@jaguarlandrover.com
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