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AUTO 
Range Rover technisch bekeken

Een beetje van BMW

Oude principes
nieuw uitgewerkt

Voor het eerst in zijn

bestaan is de Range Rover

technisch totaal nieuw

opgezet. Oude waarden en

stijl bleven behouden, dus

hij ziet er niet heel anders

uit dan voorheen. Dat alles

mede dankzij de techni-

sche kunde van BMW, hoe-

wel Land Rover inmiddels

is overgegaan naar het

Ford concern.

Daar de nieuwe Range Rover al zo goed als
klaar was toen Ford het merk overnam van
BMW zit in de auto veel werk dat samen met
technici uit München werd gedaan. Alleen voor
de inrichting van de fabricage pakte Ford een
flink stuk van de organisatie op. De vraag lijkt
wel reëel hoe lang Landrover door zal kunnen
met dit totaal nieuwe ontwerp voor de Range
Rover, voorzien van BMW-motoren. Zou BMW
bijvoorbeeld bereid zijn mee te werken als er
extra versies in het gamma gewenst worden,
pakweg een benzine-zescilinder erbij? 

Oud en nieuw
Het motorkarakter van de 4.4 liter V8 en 3.0
liter common rail turbodiesel zescilinder dien-
den uiteraard aangepast te worden aan het
hoge gewicht van de Range Rover, en de ver-
eisten voor terreinrijden. Zo zijn diverse afdich-
tingen versterkt om water en vuil beter te
weren, met name voorop de motoren. De aan-

zuiging van de inlaat moest omhoog, met het
oog op doorkruisen van diep water. En carter
plus olie-aanzuiging werden herzien om reke-
ning te houden met extreem schuin hangen in
het terrein, en sterke kantelbewegingen waarbij
in de olievoorraad niet teveel ‘golfslag’ mag
ontstaan.
Vermogen en koppel liggen bij de dieselversie
duidelijk wat lager dan bij een in principe
gelijk gemotoriseerde BMW, om het trekkracht-
verloop te verbeteren. De multikleps common
rail diesel beschikt net als bij BMW over een
turbo met variabele geometrie. Nauwelijks ver-
schil met BMW zien we in de prestaties van de
V8 benzinemotor. Uitgerust met vier kleppen
per cilinder en VANOS-nokkenasverstelling aan
inlaatzijde, maar wel een generatie ouder dan
de weer veel verder ontwikkelde 4.4 in de nieu-
we BMW 7-serie.
Nieuw voor de motoren is een elektronische
vermogensregeling met twee programma’s. Bij

terreinrijden reageert de elektronisch aange-
stuurde motorregeling veel indirecter op het
gaspedaal dan bij rijden op de weg. De situatie
is gemakkelijk af te leiden uit de verhouding
tussen rijsnelheid en motorbelasting. In het ter-
rein kan teveel gas geven het verschil maken
tussen slippend vastlopen of jezelf rustig aan
uit de prut trekken.
Zo is ook de sturing van de automatische trans-
missies aangepast, beide vijftraps typen met
Steptronic-functie voor sequentiële handbedie-
ning. Dezelfde automaten die BMW aan deze
motoren koppelt (ZF voor benzineversie, GM
voor de diesel), maar nu doorgekoppeld naar
een tweetraps-tussentransmissie en centraal dif-
ferentieel. Dat centraal differentieel is nu van
het Torsen type, waar de vorige Range Rover
een viscokoppeling had om de koppelverdeling
tussen voor- en achteras te regelen. Een met
wormwielen opgebouwd Torsen differentieel
reageert op verschil (tussen voor- en achteras)
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Nieuw is een zelfdragende stalen
carrosserie (voorheen aluminium, op
een ladderchassis). Portieren en
motorkap zijn wel weer van alumini-
um. De portieren hebben geen stalen
frame meer, maar een frame van
gegoten en geëxtrudeerde alumini-
um delen.
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in opgenomen koppel en doet dat sneller dan
een viscokoppeling, die reageert op verschil in
toerental tussen de assen.

Langere veerwegen
Ingrijpend nieuw is vooral de nu zelfdragende
carrosserie, samen met onafhankelijke wielop-
hanging in plaats van starre assen. Lichter is de
Range Rover daarmee niet geworden, maar dat
heeft ook te maken met gegroeid formaat en
meer techniek aan boord. Bovendien wordt er
weinig gebruik gemaakt van licht aluminium.
Wieldragers en subframes zijn van staal, om de
(zware) belasting van terreinrijden aan te kun-
nen. Tevens stond grote stijfheid van de auto op
de verlanglijst, specifiek om comfort, geruis-
loosheid en weggedrag bij hoog tempo op
gebaande wegen op het niveau van een luxe
limousine te krijgen.
Onafhankelijke wielophanging stond grotere
veerwegen toe dan de voorganger met zijn star-
re assen had, een toename van liefst 5 cm voor
en 10 cm achter. De differentiëlen konden
hoger geplaatst worden om meer bodemvrij-
heid te scheppen. Evenals de laatste versie van
de voorgaande Range Rover staat de auto op
luchtvering met instelbare hoogte: in het ter-
rein 52 mm boven standaard, op de snelweg 21
mm onder standaard. Met als extra attentie een
nog 20 mm lagere instapstand.

Nieuwe veerregeling
In grote lijnen is het luchtveersysteem niet ver-
anderd. Achterin onder de vloer van de auto

hangt een trommel waarin een elektrische
luchtcompressor huist. De druklucht gaat naar
een aluminium cilinder onder de rechterdrem-
pel, waaruit de vier luchtveren zo nodig gevoed
worden. Iets nieuws is een verbindingsleiding
tussen de veren links en rechts, die geopend
wordt bij terreinrijden. Daardoor wordt de oplo-
pende druk bij een inverend wiel overgebracht
naar het wiel op dezelfde as aan de andere
zijde, en het effect van de torsiestabilisator
tegengewerkt. Anders zou de stabilisator ook
dat andere wiel intrekken en dus de bodemvrij-
heid verminderen.
Hoogtesensoren aan elk wiel signaleren de veer-
bewegingen. Uit de samenhang tussen de bewe-
ging van alle wielen weet het regelorgaan af te
leiden wanneer sprake is van terreinrijden.
Deze uitbreiding van het regelsysteem maakt
tevens mogelijk dat de vering een tweezijdig

karakter krijgt, straffer op de weg en soepeler
in het terrein.
Niet helemaal nieuw, maar wel voor het eerst
in de Range Rover toegepast is de Hill Descent
Control, dat debuteerde in de Freelander. Deze
werkt op motormanagement en ABS-rem-
systeem. Bij afdalen van een (steile) helling
hoeft alleen dit knopje bediend te worden, ver-
der dient de rijder dan van gas- en rempedaal af
te blijven. Het motormanagement zorgt voor
zoveel mogelijk remvermogen van de aandrij-
ving, het ABS remt zo nodig bij op de laagst
gelegen wielen.
De elektronica van motor en remsysteem is in
het algemeen van alle moderne snufjes voor-
zien. Er is elektronische remkrachtverdeling,
een noodremassistent en DSC-antislipregeling
die met motor- en remingrepen een opkomen-
de slip tegenwerkt. Ook de besturing kent nu
elektronica, door de overstap van een
bekrachtigd kogelkringloopsysteem op een
tandheugel met Servotronic variabele
bekrachtiging. ●

Luchtvering had de Range Rover al, daaraan zijn dwars-
verbindingen tussen de veren van linker- en rechterwiel toege-
voegd. Dat was nodig door de overgang van starre assen op
onafhankelijke ophanging, om voldoende bodemvrijheid te
behouden bij terreinrijden. Tussen de wieldraagarmen is bij de
luchtveer nog juist het armpje van een hoogtesensor te zien,
waarop de veerregeling reageert.

De van BMW overgeno-
men V8 heeft verstelba-
re inlaatnokkenassen
(VANOS), maar geen
Valvetronic en ook geen
VANOS verstelling aan
uitlaatzijde zoals de
nieuwste V8 van BMW.
Let op het carter met
doorlaat voor de aan-
drijfas naar het rechter
voorwiel, het voorste
differentieel wordt aan
deze zijde tegen het
carter bevestigd.

Aan de automatische transmissie wordt deze tus-
senbak met torsendifferentieel gekoppeld, die met
een morseketting wordt aangedreven. De tussen-
bak ligt hier op zijn kop, het grote oog boven is
een van de ophangsteunen voor motor plus trans-
missie. Voorop zien we het elektrisch, gesynchroni-
seerd schakelsysteem dat rijdend schakelen tussen
‘hoog’ en ‘laag’ mogelijk maakt.

Peter Fokker
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