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Virgin Galactic en Land Rover verlengen
wereldwijd partnerschap bij onthulling van nieuw
ruimteschip
Land Rover heeft het wereldwijde partnerschap met Virgin Galactic, de eerste

commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld, met drie jaar verlengd tot

2024.
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https://landrovernederland.pr.co/


Virgin Galactic onthulde vandaag zijn nieuwste ruimteschip met ondersteuning van een

speciale Range Rover Astronaut Edition. Land Rover blijft een integraal onderdeel van de

dagelijkse activiteiten van Virgin Galactic, dat momenteel de laatste testvluchten uitvoert met

de ‘SpaceShipTwo’ voordat het reguliere commerciële transportdiensten gaat aanbieden.

 

Vervoer per Land Rover

Land Rovers zijn onderdeel van de reguliere activiteiten van Virgin Galactic. Met de auto’s

worden de ruimteschepen op de basis versleept, uitrusting vervoerd en de startbaan

geïnspecteerd voor elke vlucht. Ze speelden ook een belangrijke rol tijdens de eerste twee

ruimtevluchten van Virgin Galactic, waarmee de ruimtevaartmaatschappij de eerste particuliere

onderneming werd die mensen de ruimte in bracht in een ruimteschip dat ontwikkeld is voor

commercieel transport. Virgin Galactic zette ook een vloot Land Rovers in voor de verhuizing

van het bedrijf van de bouw- en testlocatie in Mojave (Californië, VS) naar Spaceport America

in de staat New Mexico – de eerste ruimtebasis die speciaal voor commerciële vluchten is

gebouwd.

 

Virgin Galactic heeft al zo’n zeshonderd toekomstige klant-astronauten gecontracteerd. Zij

worden te zijner tijd op Spaceport America ook per Land Rover naar hun vlucht vervoerd.

 

Range Rover Astronaut Edition

In 2019 onthulden Sir Richard Branson, oprichter van Virgin Galactic, en Gerry McGovern,

Jaguar Land Rover Chief Creative Officer, de Range Rover Astronaut Edition. Deze speciale

uitvoering was door Land Rover SV Bespoke exclusief ontwikkeld en vervaardigd voor Virgin

Galactic Future Astronauts, ter ere van het partnerschap en van de historische bijdrage van

Future Astronaut aan de democratisering van de ruimte.

 

Een team van acht zeer ervaren astronauten van Virgin Galactic prepareert zich nu in New

Mexico voor de volgende ruimtevlucht vanaf de commerciële basis. Sir Richard Branson is van

plan later dit jaar de ruimte in te gaan.

 

Joe Eberhardt, President en CEO van Jaguar Land Rover North America, zegt:

“Accessible space travel for explorers worldwide is the next great big adventure., Land Rover

is proud to work alongside the Virgin Galactic team to support all future astronauts as they

push the boundaries of personal adventure even further.”

 



Michael Colglazier, Chief Executive Officer van Virgin Galactic: “Land Rover vehicles

provide invaluable support on the ground in Mojave and at Spaceport America in New

Mexico. It is also fabulous to see our Future Astronauts around the world enjoying the unique

Range Rover Astronaut Edition. We are delighted to be able to extend this strong partnership.

With a shared pioneering spirit, pursuit of adventure and vision to push the boundaries of

travel, this is a natural collaboration between our two companies and one that will take

exploration to new heights.’’
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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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