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Jaguar Land Rover breidt Ingenium
motorenfamilie verder uit met nieuwe zes-in-lijn
benzinemotor
Jaguar Land Rover breidt zijn Ingenium motorenfamilie verder uit met een

nieuwe zes-in-lijn benzinemotor. De nieuwe benzinemotor is volledig in eigen

huis ontwikkeld en wordt geproduceerd in het Engine Manufacturing Centre

(EMC) van Jaguar Land Rover in Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk.

Elektrische supercharger

De 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor – die debuteert in de nieuwe Range Rover Sport – is er in

twee versies, met 264 kW (360 pk) en 294 kW (400 pk) vermogen. Dankzij het koppel van

respectievelijk 495 en 550 Nm reageert de nieuwe benzinemotor nog alerter op het gaspedaal.

De motor is nog beter uitgebalanceerd dan de V6-benzinemotor die hij vervangt.

De nieuwe benzinemotor is uitgerust met een innovatieve elektrische supercharger, zodat de

motor meteen zijn vermogen levert. Een twin-scroll turbo en Continuous Variable Valve Lift

ondersteunen de supercharger, zorgen voor meer vermogen en optimaliseren de efficiëntie van

de motor.
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Mild Hybrid-technologie

Deze prestatieverhogende techniek in combinatie met de Mild Hybrid Electric Vehicle-

technologie (MHEV) optimaliseert het vermogen en reduceert het verbruik en de emissie van de

Ingenium motor. Het 48-volt MHEV-systeem omvat een kleine, geïntegreerde elektromotor die

tijdens afremmen energie terugwint en opslaat. Tijdens de acceleratie ondersteunt de

elektromotor de verbrandingsmotor met die opgeslagen energie. De zes-in-lijn benzinemotor

verbruikt (volgens de nieuwe NEDC-norm) maar liefst 20 % minder brandstof dan de V6-

benzinemotor die hij vervangt.

De nieuwe motor is voorzien van een benzinepartikelfilter, waarmee de uitstoot van schadelijke

gassen met 75 % vermindert.

Nick Rogers, Executive Director of Product Engineering, zegt: “From the outset we always

intended Ingenium to be a full family. That is why we chose to engineer our own flexible

engine architecture to meet our bespoke needs, allowing Jaguar Land Rover to adapt and stay

ahead of changes in regulation and technology. This second wave of engines, with a Mild

Hybrid 48V system and performance-boosting technologies, is engineered to be cleaner and

more efficient than ever before.”

De nieuwe Ingenium motor is door Jaguar Land Rover ontworpen en ontwikkeld, en wordt

geproduceerd in het Engine Manufacturing Center in Wolverhampton, in het Verenigd

Koninkrijk. Het EMC produceert ook de huidige viercilinder Ingenium benzine- en

dieselmotoren.

100 % hernieuwbare energie

In het 200.000 m2 grote complex wordt alles gerecycled en hergebruikt. In alle fabrieken van

Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikgemaakt van 100 % hernieuwbare

energie. Op het dak van het EMC zijn meer dan 21.000 zonnepanelen geïnstalleerd, die samen

goed zijn voor 30 % van de energiebehoefte van het complex.

In het EMC wordt uitsluitend met hypermoderne machines gewerkt, die met de grootst

mogelijke precisie motoren produceren. De machines kennen bij het assemblageproces een

tolerantie van slechts 3 micrometer (ter vergelijking, een mensenhaar is 50 micrometer).

Vanaf 2020 productie elektrische aandrijflijnen

Jaguar Land Rover streeft voortdurend naar de productie van schonere benzine- en

dieselmotoren. Ook investeert het in de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen. Het EMC

produceert vanaf 2020 de nieuwe generatie Electric Drive Units (EDU).



Jaguar Land Rover wil zijn klanten in staat stellen de Ingenium motortechnologie te kiezen die

het beste bij hen past. Dat kan dus een elektrische of hybride aandrijflijn zijn, of een benzine- of

dieselmotor.

De nieuwste benzine- en dieselmotoren behoren tot de schoonste ter wereld. Zij voldoen aan de

nieuwe laboratorium- en uitstootnormen (volgens WLTP en RDE). Ze voldoen ook aan de

strenge EU6-normen en mogen over de hele wereld de weg op. Dankzij de lage uitstoot zijn de

auto’s met deze motoren vrijgesteld van de extra belastingheffing in de strenge Ultra-Low

Emission Zone (ULEZ) in Londen, die in april 2019 van kracht wordt.

Over Ingenium motoren

Ingenium is de nieuwe familie premium diesel- en benzinemotoren die ontworpen zijn én

geproduceerd worden door Jaguar Land Rover. De motoren leveren een voor hun klasse

toonaangevend koppel en vermogen en een dito verfijning, tegenover een beperkt verbruik en

beperkte emissies. De volledig uit aluminium vervaardigde Ingenium benzine- en dieselmotoren

zijn ontwikkeld voor het leveren van maximaal vermogen tegenover een zo laag mogelijk

verbruik. De motoren zijn duurzaam en de eigenaren profiteren van lage onderhoudskosten.

Door het modulaire design van de motoren delen de benzine- en dieselvarianten veel

componenten met elkaar. De configureerbare en flexibele architectuur maakt niet alleen de

productie optimaal efficiënt, maar maakt het ook mogelijk om meer varianten van constant

hoge kwaliteit snel op de markt te brengen. Dit vermindert de complexiteit, verhoogt de

kwaliteit en vereenvoudigt de productie. Daardoor is Jaguar Land Rover in staat om snel te

reageren op marktontwikkelingen wereldwijd.

Dankzij geavanceerde technologie leveren de Ingenium motoren krachtige prestaties tegenover

een laag brandstofverbruik. In de cilinderkop van de benzinemotoren zijn elektrohydraulisch

bediende kleptuimelaars geïntegreerd. Dankzij de door Jaguar Land Rover ontwikkelde en

gepatenteerde algoritmes wordt de opening van de kleppen optimaal afgestemd voor een

optimale luchttoevoer. Daarmee levert de motor optimaal vermogen en trekkracht en optimale

efficiëntie in het gehele toerenbereik.
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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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