
 15 juni 2021, 08:55 (CEST)

Jaguar Land Rover ontwikkelt
waterstofaangedreven Defender Fuel Cell
prototype
Jaguar Land Rover ontwikkelt een prototype voor een Fuel Cell Electric Vehicle

(FCEV) op basis van de Land Rover Defender. De eerste tests van deze Defender

met waterstoftechnologie beginnen naar verwachting dit jaar.

Het FCEV-concept is onderdeel van de missie van Jaguar Land Rover voor het realiseren van

nul uitlaatemissies in 2036 en netto emissievrije toeleveringsketen, producten en activiteiten in

2039. Dit ligt in lijn met de vorige maand aangekondigde Reimagine-strategie.

⏲

https://landrovernederland.pr.co/
https://www.jaguarlandrover.com/reimagine


 

FCEV’s, die elektriciteit opwekken door middel van een chemische reactie tussen zuurstof en

waterstof om daarmee een elektromotor van stroom te voorzien, zijn een aanvulling op batterij-

elektrische voertuigen (BEV’s) en een volgende stap naar emissievrije modellen. FCEV’s hebben

een grote energiedichtheid, zijn snel weer volgetankt en hebben een minimaal verlies van

actieradius bij lage temperaturen. Dit maakt de technologie ideaal voor grotere voertuigen voor

langere afstanden, of voor voertuigen die actief zijn in warme of koude omgevingen.

 

Sinds 2018 is het wereldwijde aantal FCEV’s op de weg bijna verdubbeld, terwijl het aantal

waterstoftankstations met meer dan 20%** is toegenomen. Naar verwachting rijden er in 2030

tien miljoen FCEV’s rond en zijn er wereldwijd 10.000 tankstations*.

 

Het geavanceerde ontwikkelingsproject van Jaguar Land Rover, bekend als Project Zeus, wordt

deels gefinancierd door het door de overheid gesteunde Advanced Propulsion Centre. Het

project helpt de ingenieurs te begrijpen hoe een waterstof-aandrijflijn verder geoptimaliseerd

kan worden, zodat het de prestaties kan leveren die de klanten verwachten: van actieradius tot

tanken en van geremd trekvermogen tot de geschiktheid voor offroad rijden.

 

Het emissievrije prototype New Defender FCEV begint tegen het eind van 2021 aan zijn eerste

tests in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wordt vooral gekeken naar belangrijke eigenschappen

zoals de geschiktheid voor offroad rijden en brandstofverbruik. Om Project Zeus tot een succes

te maken, werkt Jaguar Land Rover samen met onderzoeks- en ontwikkelingspartners van

wereldklasse. Dit zijn onder meer Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems en het

UK Battery Industrialisation Centre (UKBIC). Deze partijen werken samen aan het onderzoek,

de ontwikkeling en de bouw van het FCEV-prototype.

 

Ralph Clague, Head of Hydrogen and Fuel Cells for Jaguar Land Rover, zegt: “We

know hydrogen has a role to play in the future powertrain mix across the whole transport

industry, and alongside battery electric vehicles, it offers another zero tailpipe emission

solution for the specific capabilities and requirements of Jaguar Land Rover’s world class

line-up of vehicles. The work done alongside our partners in Project Zeus will help us on our

journey to become a net zero carbon business by 2039, as we prepare for the next generation

of zero tailpipe emissions vehicles.”

 

* Hydrogen Council

https://www.apcuk.co.uk/portfolio/jaguar-land-rover-zeus/
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2020/01/Path-to-Hydrogen-Competitiveness_Full-Study-1.pdf


** International Energy Agency (IEA)

Voor meer informatie over de door de overheid gesteunde financiering van APC, zie:

https://www.gov.uk/government/news/735-million-to-boost-green-economic-recovery-in-

automotive-sector

https://www.iea.org/reports/hydrogen
https://www.gov.uk/government/news/735-million-to-boost-green-economic-recovery-in-automotive-sector
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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.

Valentijn Braam
Communications & PR Manager Jaguar Land Rover Nederland  
M. 06 53498948  
E. vbraam@jaguarlandrover.com

http://www.landrover.nl/ourplanet
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_landrovernederland
https://landrovernederland.pr.co/documents/44900
https://landrovernederland.pr.co/documents/44899
mailto:vbraam@jaguarlandrover.com


Land Rover Nederland

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

