
NEW RANGE ROVER



Echte leiders schrijven geschiedenis. Ze dromen groter, werken harder. Ze veranderen 
mogelijkheden in successen en creëren een nalatenschap die zijn sporen achterlaat. 
De Range Rover is een leider. Als eerste luxueuze SUV zorgde hij voor een transformatie 
in de wereld van verfijnd rijden. Ruim 50 jaar later bouwt de New Range Rover voort op 
die ongeëvenaarde prestatie. Met een inspirerend design en nog hogere niveaus van 
élégance, exclusiviteit en luxe zet dit model opnieuw de maatstaf in zijn klasse.
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NEW RANGE ROVER

ONDERSCHEIDEND DESIGN
De Range Rover vormt het summum van progressieve luxe. Zijn proporties zijn esthetisch, 
gracieus, verfijnd en geraffineerd. Het minimalistische design is vrij van overbodige details, 
wat resulteert in een moderne vormgeving met een charismatische charme. Dit is de meest 
verleidelijke Range Rover ooit.

De foto's in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen derhalve afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. 
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen 
en opties. De afbeelding toont de Range Rover First Edition in Sunset Gold satijnglans, uitgevoerd met opties en accessoires.



NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

UITSTRALING EN KARAKTER
De moeiteloos moderne interpretatie van de Range Rover-vorm integreert 
naadloos in een direct herkenbaar silhouet. Overal ter wereld weet iedereen 
direct welke auto van wereldklasse u rijdt.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-5


NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

HOUDING EN BALANS
Het imposante front van de Range Rover straalt een karakter van ongeëvenaarde 
klasse en superieure verfijning uit. Dit wordt extra gecontrasteerd door zijn 
minimalistische, moderne details. De 23" lichtmetalen velgen*, voor het 
eerst beschikbaar op een Range Rover, versterken de perfecte proporties en 
de onmiskenbare visuele balans van de auto.

*Optie, afhankelijk van de motor.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-6


NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

STRAK EN ESSENTIEEL
Een onderscheidend design van unieke klasse, extra gedefinieerd door de doorlopende 
flanklijn, accentueert de krachtige, prachtig vormgegeven carrosserie van de Range Rover. 
Verzonken elementen, strakke paneelvlakken, naadloos geïntegreerde details en achterlichten 
die verborgen blijven totdat ze worden ingeschakeld verrijken de designfilosofie met nieuwe 
niveaus van emotionele betrokkenheid.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-7


NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

VIJF OF ZEVEN ZITPLAATSEN
Twee carrosserie-uitvoeringen, Standard Wheelbase en Long Wheelbase, 
bieden luxe van absolute topklasse voor vijf of zeven volwassenen, 
waarbij het onmiskenbare Range Rover silhouet en de Command Driving 
Position behouden zijn gebleven.

De afbeelding toont de Range Rover First Edition in Sunset Gold satijnglans en de Range Rover Autobiography in Charente Grey.

LONG WHEELBASESTANDARD WHEELBASE

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-8


NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

INTUÏTIEF EN RELEVANT
De Range Rover heeft een modern en verfijnd interieur met een zorgvuldig 
minimalistisch karakter. Het is uitgevoerd in hoogwaardige en goed aanvoelende 
materialen en wordt ondersteund door een intuïtieve visie op relevante 
technologie. Geen enkel detail is over het hoofd gezien. Niets is voor de show.

CONFIGUREREN

De afbeelding toont het interieur van de Range Rover First Edition in Perlino, uitgevoerd met opties.

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-9


NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

DETAILS EN KEUZEMOGELIJKHEDEN
Elegante, verfijnde oppervlakken en de allerbeste materialen creëren een oase van rust, waarin 
luxe en welzijn perfect zijn gecombineerd. Het programma duurzame en modern-technische 
bekledingsmaterialen omvat voor het eerst ook een combinatie van hoogwaardig Ultrafabrics™ 
en Kvadrat™ premium stof voor stoelbekleding en interieur. Natuurlijk houtfineer en metalen 
details* zijn met de grootste precisie in het interieur geïntegreerd.

*Afhankelijk van de uitvoering. De afbeelding toont het interieur van de Range Rover First Edition in Ebony, uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-10


NEW RANGE ROVER ONDERSCHEIDEND DESIGN

*Afhankelijk van de uitvoering.

SV BESPOKE
De Range Rover heeft een ongeëvenaarde historie 
van luxueus design. SV Bespoke voegt daar een nieuw 
hoofdstuk aan toe. Personaliseringsopties voor de lakkleur 
zijn onder andere het SV Bespoke Premium Palette en 
de SV Bespoke Match to Sample-service. In combinatie 
met talrijke opties voor de lichtmetalen velgen en voor 
verfijnde materialen* en afwerkingen* kunt u uw ultieme 
Range Rover ontwerpen.

MEER INFORMATIE

https://www.landrover.be/nl/vehicles/new-range-rover/options-and-accessories.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findoutmore-11


NEW RANGE ROVER

VERFIJNING EN LUXE
De Range Rover maakt van elke reis een feest, dankzij de combinatie van moderne luxe en 
ongeëvenaarde verfijning. Zodra u uw Range Rover nadert, komen de verzonken, uitklapbare 
portiergrepen tevoorschijn. Intelligente, elektrisch bediende portieren* met Soft Door Close 
zetten de toon voor een ongeëvenaarde rijbeleving.

*Optie, afhankelijk van de motor.



NEW RANGE ROVER VERFIJNING EN LUXE CONFIGUREREN

RUST EN STILTE
Het nieuwe Meridian™ Signature Surround Sound-audiosysteem1 2 biedt Active Noise Cancellation, 
dat – als eerste ter wereld – wordt verzorgd via luidsprekers in de hoofdsteunen om stille zones te 
creëren. In combinatie met akoestisch gelaagd glas voor voorruit en (afhankelijk van de uitvoering) 
zijruiten zorgt dit voor een geluidsarm toevluchtsoord te midden van de rumoerige buitenwereld.

1Meridian™ is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.  2Afhankelijk van de uitvoering. De afbeelding toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Caraway, uitgevoerd met opties.

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-13


NEW RANGE ROVER VERFIJNING EN LUXE CONFIGUREREN

WELZIJN EN WELDAAD
Het Cabin Air Purification Pro-systeem1 van de 
Range Rover is uitgerust met een PM2.5-filter. 
De nanoe™ X-technologie zorgt voor een 
aanzienlijke reductie van geuren, bacteriën, 
allergenen en ziekteverwekkers, waaronder het 
SARS-COV-2-virus2. Het systeem kan op afstand 
worden bediend, zodat de interieurlucht van 
uw auto al is gezuiverd voor vertrek. Bovendien 
verbetert het CO2-management het welzijn en 
de alertheid van inzittenden, door de niveaus in 
het interieur te evalueren en de lucht automatisch 
te verversen wanneer dat nodig is.

1Afhankelijk van de uitvoering.  2Texcell-onderzoek, 2020, 
uitgevoerd voor en resultaat aangeleverd door Panasonic.

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-14


NEW RANGE ROVER VERFIJNING EN LUXE

*Optie.

RUIMTE EN COMFORT
In de Long Wheelbase met zeven zitplaatsen 
kunnen tot wel zeven volwassenen volwaardig 
genieten van de luxueuze rijbeleving die de 
Range Rover biedt. Zonder concessies aan design 
of comfort profiteren de passagiers op alle drie 
de zitrijen van stoelbekleding in Semi-aniline* 
leder en van verwarmbare en elektrisch verstelbare 
zitplaatsen. Alle inzittenden profiteren bovendien 
van USB-C-aansluitingen en Task Lighting.



NEW RANGE ROVER VERFIJNING EN LUXE

1Optie, afhankelijk van de motor.  2Optie, afhankelijk van de carrosserie-uitvoering.

CONFIGUREREN

VEELZIJDIG EN HANDIG
De Range Rover biedt een grotere flexibiliteit 
om te voldoen aan uw wensen voor dagelijks 
gebruik en speciale gelegenheden. 
De Tailgate Event Suite1 2 omvat lederen 
kussens1 en luidsprekers en verlichting 
in de bovenste achterklep, waardoor het 
karakteristieke gedeelde achterklepconcept 
nog meer luxe biedt. De automatisch 
wegklapbare bagageruimte-afdekking2 
en de veelzijdige bagageruimtevloer1 
bieden dagelijks gebruiksgemak.

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-16


NEW RANGE ROVER

INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE
Naadloos geïntegreerde connectivity en gebruiksgemak onder alle omstandigheden. Advanced Pivi Pro infotainment is 
altijd ingeschakeld, altijd verbonden, altijd up-to-date. U kunt uw Range Rover intuïtief bedienen via het gebogen, zwevende 
13,1" touchscreen. Haptische bediening biedt nieuwe niveaus van visuele verfijning en tastgevoel. Met het Online Pack met 
data-abonnement* kunt u uw muziek afspelen, een parkeerplaats zoeken en smart home-apparaten bedienen. Het nieuwe 
13,7" Interactive Driver Display met hoge resolutie biedt configureerbare lay-outs en belangrijke informatie in één oogopslag.

*Fair use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden 
verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. De bestuurder dient 
interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen 
tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. Pivi- en InControl-functies, opties, diensten 
van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Land Rover dealer naar 
de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere 
systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.



NEW RANGE ROVER INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE

EXCLUSIEF EN VERRIJKEND
De Executive Class Seating1 2 achterin biedt het gebruikelijke Range Rover comfort, inclusief 
zitplaatsen met 'Hot Stone'-massagefunctie1 2 3. Naadloos geïntegreerd met een elektrisch 
uitklapbare middenconsole. Uitgerust met een nieuwe 8" Rear Seat Touchscreen Controller 
en 11,4" Rear Seat Entertainment1 3 met gebogen glas en 16:9 Full HD, combineert 
Executive Class Seating de luxe van vier zitplaatsen met het gemak van een vijfzits interieur.

1Optie.  2Afhankelijk van de carrosserie-uitvoering.  3Afhankelijk van de motor en uitvoering.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-18


NEW RANGE ROVER INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE

(OVER)ZICHT EN VISIE
Voor een beter zicht en extra veiligheid gebruiken de digitale LED-koplampen1 met Predictive Adaptive Front Lighting navigatiegegevens 
om anticiperend het wegverloop voor de auto te volgen. De ClearSight-achteruitkijkspiegel2 (optie) biedt een onbelemmerd zicht op de 
weg achter u. ClearSight Ground View3, onderdeel van 3D Surround Camera, zorgt ervoor dat u als het ware 'door' de motorkap de grond 
onder de auto kunt zien, en manoeuvreerverlichting projecteert bij lage snelheid licht op de grond om u veilig in krappe plekken te leiden.

1Optie.  2Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of lenzen dragen, kunnen altijd de conventionele achteruitkijkspiegel gebruiken als er aanpassingsproblemen 
worden ervaren met het beeld van de digitale ClearSight-achteruitkijkspiegel.  3Beeld is niet live. Controleer voor uw veiligheid de omgeving rondom de auto.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-19


NEW RANGE ROVER

NOG BETERE PRESTATIES
De Range Rover is uitgerust met onze meest geavanceerde motoren. 
Verfijnde rijtechnologieën dragen verder bij aan de ongeëvenaarde prestaties 
en zorgen voor een beter en soepeler rijgedrag dankzij functies als Adaptive 
Dynamics en elektronisch gestuurde luchtvering met Dynamic Response Pro*.

*Optie i.c.m. andere uitrusting. De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Ostuni Pearl White, uitgevoerd met opties.



NEW RANGE ROVER NOG BETERE PRESTATIES

LUXE EN DUURZAAMHEID
De Range Rover Plug-in Hybrid is leverbaar in varianten met 323 kW/440 pk of 374 kW/510 pk 
voor duurzame luxe en superieur comfort, terwijl de totale CO2-emissies vanaf 18 g/km* bedragen. 
U kunt kiezen tussen de rijmodi Hybrid, EV en Save om de aandrijflijn te optimaliseren voor 
elke rit. In de EV-modus kunt u volledig elektrisch rijden met een grote actieradius tot circa 
113 km* zonder dat de auto uitlaatemissies produceert.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers 
en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.



NEW RANGE ROVER NOG BETERE PRESTATIES

VERMOGEN EN EFFICIENCY
De nieuwe 390 kW/530 pk 4.4 liter V8 ontwikkelt een maximum koppel van 750 Nm. 
Daarmee accelereert de Range Rover van 0-100 km/h in 4,6 seconden, met Dynamic Launch 
ingeschakeld. Schonere, efficiëntere mild hybrid-technologie is leverbaar in combinatie met 
de meeste diesel- en benzinemotoren.

Beschikbare motoren kunnen per land verschillen. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-22


NEW RANGE ROVER

UITZONDERLIJKE CAPACITEITEN
De Range Rover beschikt over een unieke combinatie van eigenschappen, waaronder ongeëvenaarde verfijning, subliem comfort en een verzekerd en 
betrouwbaar rijgedrag op de weg. All Wheel Steering is standaard en zorgt voor een nog geraffineerder rijgedrag, met enorme stabiliteit bij hoge snelheden 
en verbeterde wendbaarheid bij lage snelheden. Met een draaicirkel van minder dan 11 meter1 is dit de meest wendbare Range Rover ooit. De elektronisch 
gestuurde luchtvering met Dynamic Response Pro2 is voorzien van anticiperende technologie voor soepeler rijden in bochten, terwijl Terrain Response 2 de 
systemen van uw auto automatisch afstemt op elke ondergrond en alle omstandigheden. Beide systemen zijn standaard op elke uitvoering van de Range Rover.

1Alleen Standard Wheelbase. Draaicirkel van Long 
Wheelbase is 11,54 meter.  2Optie i.c.m. andere uitrusting.



NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

KIES UW UITVOERING
Van rijke, sprankelende kleuren tot talrijke opties voor de lichtmetalen velgen 
en de keuze uit Standard Wheelbase en Long Wheelbase: de Range Rover biedt 
ontelbare personaliseringsmogelijkheden.

RANGE ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-24


NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

NEW RANGE ROVER SV
De onvergelijkbare Range Rover SV biedt meer keuzemogelijkheden, 
meer vakmanschap en tastbare verbeteringen voor wie op zoek is naar 
een absoluut onderscheidende auto. Dit is zichtbare en voelbare luxe 
van ongekende klasse.

*De afbeelding toont de Range Rover SV in Eiger Grey.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-25


NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

SV SIGNATURE SUITE
De nieuwe SV Signature Suite* met vier 
zitplaatsen voor Long Wheelbase-uitvoeringen 
biedt de ultieme passagiersbeleving. 
Deze luxueuze configuratie omvat een 
elektrisch uitklapbare clubtafel, plus elektrisch 
bedienbare bekerhouders. Daarnaast draagt 
een achterconsole over de hele lengte bij 
aan het ultieme gevoel van luxe.

*Optie. De afbeelding toont het interieur van de Range Rover SV 
in Serenity Caraway/Perlino en Caraway, uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-26


NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

SV INTREPID-THEMA
Dynamisch. Karakteristiek met zijn 'stealth'-details. Exterieuraccenten in Anthracite Metal maken 
samen met het exclusieve 'RANGE ROVER' woordmerk het SV Intrepid-thema nog markanter. 
Unieke interieurdetails, inclusief exclusieve houtfineren* en een transmissiekeuzehendel in Satin 
Black Ceramic, dragen bij aan de onmiskenbare aantrekkingskracht van het SV Intrepid-thema.

*Interieurafwerking in Satin Dark Woven Mesh beschikbaar vanaf medio 2022. De afbeelding toont de Range Rover SV in Sunrise Copper satijnglans, uitgevoerd met opties. De afbeelding toont het interieur van de Range Rover SV in Intrepid Cinder Grey/Light Cloud en Cinder Grey, uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-27


NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

SV SERENITY-THEMA
Pure luxe met subtiele accenten om de exclusiviteit te benadrukken. Exterieurdetails in 
Corinthian Bronze zorgen voor extra uitstraling. Exclusieve two-tone kleurenthema's voor 
het interieur, inclusief stoelbekleding in Near-aniline leder in Caraway voor de zitplaatsen 
achterin en in Semi-aniline leder in Perlino voor de voorstoelen, accentueren het luxueuze 
karakter van het SV Serenity-thema.

De afbeelding toont de Range Rover SV in Icy White hoogglans, uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-28


NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

LAND ROVER ACCESSOIRES
De accessoires voor de Range Rover bieden de kwaliteit en verfijning die klanten verwachten van de grondleggers van het luxueuze 
SUV-concept. Elektrisch uitklapbare treeplanken maken het in- en uitstappen gemakkelijker. U kunt ze ook gebruiken voor toegang 
tot het dak bij gesloten portieren. De naadloos geïntegreerde dashcam heeft Full HD-videocamera's aan voor- en achterzijde, die 
kunnen worden ingesteld om automatisch opnames te maken als uw geparkeerde auto wordt benaderd. Range Rover blijft het 
favoriete merk voor eigenaren van huisdieren, waarbij een uitgebreid programma Pet Packs en unieke accessoires het meenemen 
van dieren veiliger en comfortabeler maakt.

ZOEK ACCESSOIRES

https://accessories.landrover.com/be/nl/range-rover/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findaccessories-29


NEW RANGE ROVER ELEGANTE PERSONALISERING

DE RANGE ROVER COLLECTION
Bij raffinement gaat het om de details. Het is een eigenschap die 

blijkt uit de kwaliteit van onze materialen en uit het verfijnde design. 
Bekijk onze exclusieve collectie lifestyle-accessoires en lederwaren, 

geïnspireerd door het luxueuze interieur van de Range Rover.
Kies een elegante, dwarsgenerfde lederen portefeuille 

met chevron-print op de binnenvoering en Range Rover 
draaiknopdetail, of een lichtgewicht zonnebril in pilotenstijl, 

gemaakt van Japans beta-titanium.

MEER INFORMATIE

https://www.landrover.be/nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findoutmore-30


HOUD MIJ OP DE HOOGTE
Meld u aan voor het laatste 
Land Rover nieuws

VERGELIJK ONZE MODELLEN
Kies maximaal drie Land Rover modellen 
om met elkaar te vergelijken

CONFIGUREREN
Gebruik de configurator om uw perfecte 
Range Rover samen te stellen

DEALER ZOEKEN
Vind uw dichtstbijzijnde 
Land Rover dealer

Belangrijke mededeling: Wij leven in uitzonderlijke tijden. Door de Covid-pandemie hebben wij vertraging opgelopen of zijn wij niet in staat geweest nieuwe afbeeldingen te maken van huidige modeljaren. Daarnaast heeft de wereldwijde impact van microchip-tekorten ook invloed op bouwspecificaties, opties en de timing van introducties.

Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Afhankelijk van het modeljaar kunnen sommige functies standaard of optioneel zijn. 
De informatie, specificaties, motoren en kleuren op deze website zijn gebaseerd op Europese specificaties, kunnen per land verschillen en kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Sommige auto's worden getoond met opties en accessoires tegen meerprijs, die mogelijk niet beschikbaar zijn in elk land. Uw dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid en prijzen. 
Kleuren: De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. Op een beeldscherm getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige programma. Uw dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. Dealers zijn geen 
onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen, app-schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, 
versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Opties en de beschikbaarheid hiervan kunnen verschillen per uitvoering (model en aandrijflijn), of kunnen alleen i.c.m. andere opties worden geselecteerd. Raadpleeg een dealer voor meer informatie of configureer uw auto online. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat 
veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. Bepaalde functies vereisen een geschikte SIM-kaart en een geschikt datacontract dat ook nog doorloopt na de door uw dealer geadviseerde aanloopperiode. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. De getoonde auto 
is de Range Rover First Edition in Sunset Gold satijnglans.

Jaguar Land Rover Limited. Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF United Kingdom 
Registered in England: Number 1672070  landrover.com  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2022.

Android™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Google LLC.

Apple® is een geregistreerd 
handelsmerk van Apple Inc.

Meridian™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Meridian Audio Ltd.

Trifield en het ‘three fields' logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Trifield Productions Ltd.

Castrol EDGE Professional wordt 
exclusief aanbevolen door Land Rover.

https://buildyour.landrover.be/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-31
https://www.landrover.be/nl/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findaretailer-31
https://www.landrover.be/nl/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-compareourvehicles-31
https://jaguarlandrover.emsecure.net/renderers/landrover-benl-kmi-L460?formCode=lr-l460kmi-be-nl?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-keepmeinformed-31


TECHNISCHE GEGEVENS 2022

NEW RANGE ROVER
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NEW RANGE ROVER INHOUD

STANDARD WHEELBASE

Bekijk de beschikbare motoren, 
inclusief brandstofverbruik en specificaties.

LONG WHEELBASE / 
LONG WHEELBASE MET 
ZEVEN ZITPLAATEN

Bekijk de beschikbare motoren, 
inclusief brandstofverbruik en specificaties.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel 
en andere afmetingen en capaciteiten.

MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS
De Range Rover is beschikbaar met onze meest geavanceerde motoren tot nu toe, die nieuwe niveaus van prestaties, 
efficiencyen raffinement bieden. Maak een keuze uit diesel- of benzinemotoren, of kies de nieuwe Plug-in Hybrid-motoren 
met zeer grote actieradius voor volledig elektrisch rijden zonder emissies van uitlaatgassen.



NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

■ Standaard.
*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers 
kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DIESEL MHEV
MOTOR D250 D300 D350
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■ ■ ■
Transmissie Automaat Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 183 (249) @ 4.000 221 (300) @ 4.000 258 (350) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 600 @ 1.250-2.250 650 @ 1.500-2.500 700 @ 1.500-3.000
Cilinderinhoud (cm3) 2.997 2.997 2.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4 6 / 4 6 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,31 83 / 92,31 83 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 15,5 15,5 15,5

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 11,4-12,8 11,4-12,8 11,3-13,0
Middelhoog l/100 km 7,8-8,2 7,8-8,2 7,8-8,2
Hoog l/100 km 6,0-6,5 6,0-6,5 6,0-6,5
Extra hoog l/100 km 7,3-8,0 7,3-8,0 7,3-8,0
Gecombineerd l/100 km 7,6-8,2 7,6-8,2 7,6-8,3

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 298-336 298-336 297-340
Middelhoog g/km 205-214 205-214 205-215
Hoog g/km 157-169 157-169 157-170
Extra hoog g/km 192-210 192-210 192-211
Gecombineerd g/km 198-215 198-215 198-217

Bruikbare tankinhoud (l) 80 80 80
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) ■ ■ ■



NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

DIESEL MHEV
PRESTATIES D250 D300 D350
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch 8,3 6,9 6,1
Topsnelheid (km/h) 206 218 234

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 380 380 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 355 355 355
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN*
Ledig gewicht** (kg) 2.505 2.505 2.505
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.350 3.350 3.350

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 3.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100 100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.



NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

■ Standaard
*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. 
CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

BENZINE MHEV
MOTOR P400
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 294 (400) @ 5.500-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 550 @ 2.000-5.000
Cilinderinhoud (cm3) 2.996
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 14,2-14,7
Middelhoog l/100 km 9,5-10,1
Hoog l/100 km 7,9-8,5
Extra hoog l/100 km 9,1-10,0
Gecombineerd l/100 km 9,5-10,2

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 321-333
Middelhoog g/km 216-229
Hoog g/km 179-192
Extra hoog g/km 206-226
Gecombineerd g/km 215-230

Bruikbare tankinhoud (l) 90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) ■



NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

BENZINE MHEV
PRESTATIES P400
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch 5,8
Topsnelheid (km/h) 242

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 355
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN*
Ledig gewicht** (kg) 2.454
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.350

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.



NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

■ Standaard   – Niet beschikbaar..
*In combinatie met elektromotor.  **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. 
CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

BENZINE PHEV BENZINE V8
MOTOR P440e P510e P530
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ■ ■ –
Transmissie Automaat Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 324 (440) @ 5.500-6.500* 375 (510) @ 5.500-6.500* 390 (530) @ 5.500-6.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 620 @ 1.500-5.000 700 @ 1.500-5.000 750 @ 1.800-4.600
Cilinderinhoud (cm3) 2.996 2.996 4.395
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4 6 / 4 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm) 83 / 92,29 83 / 92,29 89 / 88,3
Compressieverhouding (:1) 10,5 10,5 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
EV-actieradius Gecombineerd km 109-113 109-113 –
EV-energieverbruik Gecombineerd kWh/100 km 28,3-30,0 28,5-30,0 –

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km – – 19,2-19,8
Middelhoog l/100 km – – 11,1-11,9
Hoog l/100 km – – 9,3-9,7
Extra hoog l/100 km – – 10,5-10,9
Gecombineerd l/100 km 0,8-0,9 0,8-0,9 11,4-11,9

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km – – 436-449
Middelhoog g/km – – 253-270
Hoog g/km – – 210-221
Extra hoog g/km – – 238-247
Gecombineerd g/km 18-21 18-21 259-270

Bruikbare tankinhoud (l) 71,5 71,5 90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) ■ ■ ■



NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

– Niet beschikbaar.
*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd.  **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

BENZINE PHEV BENZINE V8
PRESTATIES P440e P510e P530
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,0 5,5 –
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch – – 4,6
Topsnelheid (km/h) 225 242 250

ACCU EN LAADTIJDEN
Totale accucapaciteit (bruikbaar) (kWh) 38,2 38,2 –
Thuislader 7 kW 5 uur tot 100% 5 uur tot 100% –
DC-snellader 50 kW 40 minuten tot 80% 40 minuten tot 80% –
230V-stopcontact* 15 uur tot 100% 15 uur tot 100% –
Lengte laadkabel (m) 5 5 –

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Maximum vermogen (kW (pk)) 104 (142) 104 (142) –
Maximum koppel (Nm) 275 275 –

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 380 380 400
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 355 355 370
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN**
Ledig gewicht† (kg) 2.770 2.810 2.585
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.450 3.450 3.350

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 2.500 2.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100 100



NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

DIESEL MHEV BENZINE MHEV
MOTOR D350 P400
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■ ■
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 258 (350) @ 4.000 294 (400) @ 5.500-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 700 @ 1.500-3.000 550 @ 2.000-5.000
Cilinderinhoud (cm3) 2.997 2.996
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4 6 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83 / 92,31 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 15,5 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 11,6-13,1 / 12,0-13,0 14,2-14,7 / 14,4-14,7
Middelhoog l/100 km 7,9-8,2 / 8,0-8,2 9,6-10,2 / 9,7-10,1
Hoog l/100 km 6,1-6,5 / 6,1-6,5 8,0-8,5 / 8,1-8,5
Extra hoog l/100 km 7,4-8,1 / 7,5-8,3 9,2-10,1 / 9,3-10,0
Gecombineerd l/100 km 7,6-8,3 / 7,8-8,3 9,6-10,2 / 9,7-10,2

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 304-344 / 314-341 323-334 / 326-333
Middelhoog g/km 206-216 / 209-215 218-230 / 221-229
Hoog g/km 159-172 / 161-171 181-193 / 183-192
Extra hoog g/km 194-212 / 196-212 208-228 / 211-227
Gecombineerd g/km 200-218 / 204-217 217-232 / 219-231

Bruikbare tankinhoud (l) 80 90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) ■ ■

■ Standaard   – Niet beschikbaar.
*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. 
CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.



NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

DIESEL MHEV BENZINE MHEV
PRESTATIES D350 P400
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch 6,3 / 6,4 5,9 / 6,1
Topsnelheid (km/h) 234 242

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 380 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 355 355
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN*
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Ledig gewicht** (kg) 2.569 / 2.666 2.519 / 2.616
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.350 / 3.400 3.350 / 3.400

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.



NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

■ Standaard   – Niet beschikbaar.
*In combinatie met elektromotor.  **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-
omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

BENZINE PHEV BENZINE V8
MOTOR P440e P530
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ■ –
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 324 (440) @ 5.500-6.500* 390 (530) @ 5.500-6.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 620 @ 1.500-5.000 750 @ 1.800-4.600
Cilinderinhoud (cm3) 2.996 4.395
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm) 83 / 92,29 89 / 88,3
Compressieverhouding (:1) 10,5 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 5 / 7
EV-actieradius Gecombineerd km 109-113 –
EV-energieverbruik Gecombineerd kWh/100 km 28,4-29,9 –

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km – 19,2-19,8 / 19,5-19,8
Middelhoog l/100 km – 11,2-12,0 / 11,5-12,0
Hoog l/100 km – 9,3-9,8 / 9,5-9,8
Extra hoog l/100 km – 10,6-11,0 / 10,6-11,0
Gecombineerd l/100 km 0,8-0,9 11,5-12,0 / 11,6-12,0

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km – 437-450 / 442-450
Middelhoog g/km – 254-272 / 261-272
Hoog g/km – 212-223 / 215-223
Extra hoog g/km – 240-249 / 242-249
Gecombineerd g/km 18-21 261-272 / 264-272

Bruikbare tankinhoud (l) 71,5 90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) ■ ■



NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

BENZINE PHEV BENZINE V8
PRESTATIES P440e P530
Zitplaatsen 5 5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,0 –
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch – 4,7 / 4,8
Topsnelheid (km/h) 225 250

ACCU EN LAADTIJDEN
Totale accucapaciteit (bruikbaar) (kWh) 38,2 –
Thuislader 7 kW 5 uur tot 100% –
DC-snellader 50 kW 40 minuten tot 80% –
230V-stopcontact* 15 uur tot 100% –
Lengte laadkabel (m) 5 –

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Maximum vermogen (kW (pk)) 104 (142) –
Maximum koppel (Nm) 275 –

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 400 400
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 370 370
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN**
Zitplaatsen 5 5 / 7
Ledig gewicht† (kg) 2.810 2.626 / 2.725
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.450 3.350 / 3.430

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 2.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100

– Niet beschikbaar.
*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd.  **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.



B CA

THE NEW RANGE ROVER AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

RIJHOOGTE

Maximum hoogte 1.870 mm

BODEMVRIJHEID

Offroad rijhoogte (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Standaard rijhoogte 219 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Tussen muren (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Stuuromwentelingen 2,78

BAGAGERUIMTE**

Hoogte 845,8 mm, breedte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 
1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten (SWB / LWB / LWB 
7 zitplaatsen) 1.057,3 mm / 1.057 mm / 1.059 mm
Lengte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 
1.975,5 mm / 2.165 mm / 2.175 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij 
(SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
VDA-norm† 1.841 / 2.176 / 2.050 liter,
bruto†† 2.335 / 2.727,6 / 2.601 liter

*Doorwaaddiepte (25 graden in- en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in- en 
uitrijden) 900 mm.  **Auto's met Executive Class Seating achterin hebben een iets kleinere bagageruimte. 
Uw dealer geeft u graag meer informatie.  †Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken 
conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).  ††Inhoud (bruto): inhoud gemeten door bagageruimte via 
simulatie te vullen met vloeistof. N.B.: tenzij anders vermeld gelden de waarden voor Standard Wheelbase 
(SWB), Long Wheelbase (LWB) en Long Wheelbase 7 zitplaatsen (LWB 7 zitplaatsen). Getoonde waarden 
kunnen ook verschillen voor PHEV- en SV-uitvoeringen.

Lengte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm

Wielbasis (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 
2.997 mm / 3.197 mm / 3.197 mm

Breedte, spiegels ingeklapt: 2.047 mm
Breedte, spiegels uitgeklapt: 2.209 mm

Spoorbreedte achter 1.704,3 mmSpoorbreedte vóór 1.702,3 mm

Hoogte 
1.870 mm

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 900 mm*

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte op eerste zitrij 999 mm
Maximum hoofdruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 
7 zitplaatsen) 996,5 mm / 978,3 mm / 1.005 mm
Maximum hoofdruimte op derde zitrij
(LWB 7 zitplaatsen) 909 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte op eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 
7 zitplaatsen) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Maximum beenruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 
7 zitplaatsen) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Maximum beenruimte op derde zitrij
(LWB 7 zitplaatsen) 864 mm

Lengte achter tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 
1.092,6 mm / 1.093 mm / 1.286 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
(SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
VDA-norm† 818 / 818 / 857 liter,
bruto†† 1.050 / 1.050 / 1.061 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij
(LWB 7 zitplaatsen)
VDA-norm† 212 liter,
bruto†† 312 liter

A B C

Offroad-geometrie Afloophoek Overloophoek
(SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) Aanloophoek

Offroad 29,0° 27,7° / 25,2° / 25,2° 34,7°
Standaard 24,5° 21,4° / 20,1° / 20,1° 26,1°


