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Jaguar Land Rover en BMW Group kondigen
samenwerking aan voor ontwikkeling
elektrische aandrijving
Jaguar Land Rover en BMW Group slaan de handen ineen voor de ontwikkeling

van een volgende generatie Electric Drive Units (EDU’s). Het doel is om

toekomstige elektrische aandrijftechniek naar een hoger niveau te brengen en

daarmee ook de grootschalige uitrol van ACES-voertuigen (Autonomous,

Connected, Electric, Shared) te versnellen.
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De strategische samenwerking is gebaseerd op de indrukwekkende expertise van Jaguar Land

Rover en BMW Group op het gebied van elektrificatie. De toonaangevende technologische

kwaliteiten van Jaguar Land Rover komen vooral tot uiting in de Jaguar I-PACE – ’s werelds

eerste elektrische premium-SUV die werd uitgeroepen tot European Car of the Year 2019 én

World Car of the Year 2019. BMW Group heeft veel kennis en ervaring met het ontwikkelen en

produceren van elektrische aandrijftechniek in eigen huis sinds de lancering van het BMW i

submerk in 2013.

Gezamenlijk voordeel

Door intensief samen te werken, profiteren beide autoproducenten van meer efficiency door

gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en productieplanning. Schaalvoordelen worden behaald

dankzij de gezamenlijke inkoop in de gehele toeleveringsketen. De EDU’s worden ontwikkeld

door een team van Jaguar Land Rover- en BMW-experts in samenwerking met de twee merken,

zodat het karakter van de EDU naadloos aansluit op dat van het betreffende model.

Engine Manufacturing Center

Jaguar Land Rover en BMW Group zullen de EDU’s niet gezamenlijk, maar in hun eigen

fabrieken produceren. Het Engine Manufacturing Center (EMC) van Jaguar Land Rover is

gevestigd in Wolverhampton en is goed voor 1.600 arbeidsplaatsen. Het EMC is

verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van aandrijfsystemen van Jaguar Land Rover,

waar zowel de state-of-the-art Ingenium benzine- en dieselmotoren geproduceerd worden als de

EDU’s.
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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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