
Land Rover Discovery sleept 110 ton zware Roadtrain dwars
door Australische Outback
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Samenvatting De Land Rover Discovery heeft opnieuw zijn spierballen getoond door
een 110 ton zware en 100 meter lange Roadtrain te verslepen over een
traject van maar liefst zestien kilometer. Het beeld van een truck met
zeven trailers die wordt voortgesleept door een SUV lijkt vergezocht,
maar is precies wat gebeurde op de Lasseter Highway in Noord-
Australië.

Details Land Rover verrichtte dit sterke staaltje trekkracht om de voor 2018
vernieuwde Land Rover Discovery te introduceren. De Discovery Td6 mag
officieel een maximaal 3.500 kilogram zware aanhanger trekken*, maar wist
met zijn 190 kW (258 pk) sterke drieliter dieselmotor en vierwielaandrijving
een 110 ton zware Roadtrain over zestien kilometer te verslepen.

In de Australische Outback zijn Roadtrains met vier trailers toegestaan op de
weg. Meestal vervoeren ze brandstof, erts of vee tussen afgelegen
gemeenschappen. De Australische wet beperkt de lengte van een Roadtrain
tot 53,5 meter. Daarom moest Land Rover vergunning aanvragen om de 110
meter lange Roadtrain – zeven trailers en een truck van 12 ton die nodig was
om de hydraulische remmen van de opleggers te laten functioneren – te
mogen verslepen.

John Bilato, Managing Director van transportonderneming G&S Transport,
bestuurde de Discovery voor de uitdagende klus. Hij zei: ‘When Land Rover
first got in touch, I didn’t think the vehicle would be able to do it, so I was
amazed by how easily the standard Discovery pulled a 110-tonne road train.
And the smoothness of the gearchanges under that amount of load was
genuinely impressive. These road trains are the most efficient form of road
haulage on the planet and using the Discovery made this the most
economical of all.’

De extreem zware klus – de derde in een serie indrukwekkende
trekdemonstraties van de Discovery door de jaren heen – werd geklaard door
een nieuwe Land Rover Discovery Td6. Bij de introductie in 1989 werd de
oorspronkelijke Discovery ingezet om een trein te slepen en vorig jaar trok de
compacte premium Discovery Sport drie treinwagons over een brug over de
Rijn.

Quentin Spottiswoode, Land Rover Product Engineer, vertelt: ‘Towing
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capability has always been an important part of Discovery DNA and the raw
weight of the road train tells only half the story here. Pulling a rig and seven
trailers, with the rolling resistance of so many axles to overcome, is a huge
achievement. We expected the vehicle to do well but it passed this test with
flying colours, hitting 44 km/h along its 16 km route.’

De Discovery is standaard voorzien van een achttrapsautomaat en
vierwielaandrijving. Hij trok de Roadtrain met een standaard fabriekstrekhaak.
Met zijn 600 Nm koppel is de Land Rover Discovery Td6 prima geschikt voor
het trekken van een zware last. De 190 kW (258 pk) sterke drieliter
turbodieselmotor is voorzien van uitlaatgasrecirculatie op lage druk en een
tweetraps oliepomp voor optimale respons, verfijning en efficiency. Daardoor
laat de dieselmotor een CO2-emissie van slechts 189 g/km noteren, en een
brandstofverbruik van 7,2 l/100 km.

Discovery modeljaar 2018
De Land Rover Discovery is nu ook leverbaar met de 221 kW (300 pk) sterke
viercilinder Ingenium-benzinemotor. Deze geavanceerde krachtbron is
voorzien van Continuously Variable Valve Lift-techniek (CVVL) om de
efficiency verder te verhogen, en een twin-scroll turbo met keramische lagers
voor een soepele reactie en minder inwendige wrijving. De nieuwe motor
levert 400 Nm koppel en laat een CO2-emissie noteren van 219 g/km.**

Verder krijgt Land Rovers premium SUV nieuwe technologische
voorzieningen, zoals het Interactive Driver Display TFT-instrumentenpaneel.
Deze moderne display met hoge resolutie biedt een fraaie en heldere
grafische weergave in 3D. De bestuurder kan de display rondom de twee
belangrijkste meters naar zijn eigen voorkeuren aanpassen.

Alle versies van de nieuwste Discovery zijn ook voorzien van het Touch Pro-
infotainmentsysteem met Jaguar Land Rovers nieuwste 10-inch touchscreen
op de middenconsole. De connectiviteit is verder uitgebreid met de introductie
van 4G wifi dat optimale snelheid biedt voor maximaal acht apparaten.

Een head-up display van de nieuwste generatie zorgt voor een optimale
fullcolour weergave en meer functionaliteit. Zelfs informatie over de
vierwielaandrijving en navigatieaanwijzingen worden op de voorruit in het
blikveld van de bestuurder geprojecteerd. Cabin Air Ionisation is voor het eerst
ook in de Discovery leverbaar voor een nog betere luchtkwaliteit in het
interieur.

Het nieuwe Performance Pack zorgt door een combinatie van voorzieningen
voor nog meer rijdynamiek. Adaptive Dynamics-technologie biedt oneindig
variabele dempercontrole en werkt samen met de elektronische luchtvering
voor ultiem rijcomfort en een uitstekende wegligging. Verder verbeterde 20-
inch remschijven en lichtmetalen 21-inchwielen completeren het Performance
Pack.

Ultieme trekauto
De Advanced Tow Assist-technologie van de Land Rover Discovery voorkomt



stress bij de bestuurder als hij met een aanhanger achteruit moet
manoeuvreren. Het systeem geeft op de centrale touchscreen de situatie
achter de auto weer met beelden van de achteruitrijcamera. Met responsieve
lijnen helpt het de bestuurder de combinatie met de Terrain Response 2-
draaiknop op de middenconsole te besturen. Het systeem berekent de
benodigde stuurinput om op de juiste plek uit te komen.
Aanvullend op Advanced Tow Assist wordt het trekken van een aanhanger
met de Discovery nog makkelijker gemaakt door middel van:
- Trailer Light Test – de bestuurder kan de verlichting van zijn aanhanger
controleren zonder hulp van buitenaf.
- Rear Hight Assist – de bestuurder kan de achterkant van de Discovery in
hoogte verstellen om het aanhaken van de aanhanger te vergemakkelijken.
- Hitch Assist – helpt de bestuurder via lijnen in de beelden van de
achteruitrijcamera de auto met de trekhaak precies bij de dissel van de
aanhanger te manoeuvreren.
- Nose Load Measurement – helpt de gebruiker eenvoudig het gewicht op de
trekhaak te controleren om overbelasting te voorkomen.
- Trailer Stability Assist – verhoogt de veiligheid tijdens de rit door
slingerbewegingen van de aanhanger te onderdrukken en zo nodig de
snelheid van de auto te verlagen om de bestuurder de volledige controle over
de combinatie te geven.

Klanten kunnen hun nieuwe Discovery zelf samenstellen op
www.landrover.nl/build-your-own.

*Maximaal toegelaten aanhangergewicht voor de Land Rover Discovery Td6 is
3.500 kg
**Vijfzitsversie; 222 g/km voor de zevenzitsversie
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Documenten Land-Rover-Discovery-sleept-
110-ton-zware-Roadtrain-dwars-
door-Australis...

Over Jaguar Land Rover Nederland

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en
design. Jaguar maakte zijn debuut in 1935 en Land Rover werd
geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het
gebied van technische innovatie in alle disciplines van personenauto- en
4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-
industrie. Onze inspanningen hebben geleid tot enkele van de meest
iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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