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Jaguar Land Rover onthult toekomst van
stedelijke mobiliteit
Jaguar Land Rover presenteert een nieuw, gewaagd conceptvoertuig. De Project

Vector maakt deel uit van de ‘Destination Zero’-missie van de Britse fabrikant en

vertaalt de toekomstvisie op het gebied van autonome, elektrisch aangedreven en

connected voertuigen voor stedelijke mobiliteit.

‘Destination Zero’ is een ambitie om samenlevingen veiliger en gezonder te maken en het milieu

schoner te maken. Met behulp van verregaande innovatie streeft Jaguar Land Rover naar een

emissievrije toekomst zonder verkeersongevallen en files. De volgende fase in deze reis is

Project Vector: een geavanceerd, modulair en multifunctioneel elektrisch voertuig dat ‘gereed is

voor autonomie’.
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Het conceptvoertuig is slechts vier meter lang en ontworpen voor stadsgebruik. Alle batterij- en

aandrijfcomponenten zijn in de vlakke vloer weggewerkt voor een verscheidenheid aan

toepassingen. De revolutionaire interieurruimte biedt verschillende configuraties voor

privégebruik, gedeelde mobiliteit en zelfs commercieel gebruik, bijvoorbeeld voor

bezorgdiensten in stedelijk gebied (last-mile delivery).

 

De Project Vector is ontwikkeld bij het National Automotive Innovation Center om via optimale

samenwerking te profiteren van de expertise van academische en externe partners. Met het

conceptvoertuig wordt ook onderzocht hoe klanten verbinding maken met mobiliteitsdiensten

en de infrastructuur om uiteindelijk volledig geïntegreerde, autonome voertuigen mogelijk te

maken.

 

De bedoeling is om eind 2021 in samenwerking met de Coventry City Council en West Midlands

Combined Authority in het Verenigd Koninkrijk een mobiliteitsdienst te lanceren als rijdend

laboratorium voor toekomstige mobiliteit in de straten van Coventry.
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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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