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AUTO 
Test Range Rover V8 Vogue

Goed beschouwd is vrijwel alles van BMW. De
motor, versnellingsbak, achteras, tussenbakken,
noem maar op. En ook de carrosserie, want in
de tijd dat deze auto gestalte kreeg waren de
Duitsers nog duidelijk de baas in dit zeer Britse
huis. De nieuwe Range is langer, hoger en bre-
der geworden, hij heeft een reusachtige wielba-
sis en toont massiever dan ooit. Moderne des-
igntrekjes zijn knap gemixt met de historische
vormen van de karakteristieke Range Rover.
Land Rover hanteert flink hogere prijzen. De
basis Range Rover is de Td6 SE en deze kost
vanaf € 85.250,-. De benzinemodellen beginnen
op een hoger plan. Zo staat de V8 SE voor €
100.550,- in de prijslijst en de chique V8 Vogue
voor het bijna absurde bedrag van € 119.900,-
en is daarmee de duurste Land Rover ooit.
Het werkpaard van weleer is een weeldeartikel
geworden en Land Rover zelf positioneert de
nieuwe Range Rover tussen de BMW 7-serie, de
Mercedes S-klasse, Jaguar XJ en de Lexus LS 430.
Inmiddels is daar de VW Phaeton W12 bijgeko-
men, de enige in dit rijtje die naast de Range
Rover standaard van permanente vierwielaan-
drijving is voorzien.

Tot veel in staat
De hoog op de wielen staande Range Rover is
buiten de begane wegen tot heel wat meer in
staat dan zijn concurrenten zelfs maar kunnen
bedenken! Dat wordt mede mogelijk gemaakt
door een beul van een 4.4 liter V8 motor. Een

echte BMW motor, dezelfde 210 kW unit die we
ook in de 540i aantreffen. Maar er zijn enkele
constructieve wijzigingen aangebracht die het
de Range Rover mogelijk maken om enige deci-
meters water te doorwaden. En dan hebben we
het over aanpassingen zoals een betere carter-
afdichting die voorkomt dat er water in komt,
een omhoog verplaatste luchtinlaat, een betere
afdichting van de krukaspoelie, en er zijn voor-
zieningen aangebracht die hem bestand maken
tegen de extreme klimaten waarin een Range
Rover soms opereert. En dan mogen we niet
vergeten dat een Range Rover hellingen tot 45
graden moet kunnen nemen en dat een zijde-
lingse hellinghoek van 35 graden geen pro-
bleem mag zijn. Ook dan moet de motorsme-
ring nog steeds gegarandeerd blijven!
De Range Rover V8 levert volgens de fabriek
een vermogen van 210 kW bij 5400 t/min en
brengt het tot een maximum koppel van 440
Nm bij 3600 t/min. Dat zijn eigenlijk geen echt
gigantische getallen voor een auto met een
eigen gewicht van 2440 kg, maar de V8 Vogue
is er toch goed mee bediend.

Grote dorst
De motor maakt een mooi blubberend V8
geluid dat in een diepe, donkere grom kan ver-
anderen wanneer de bestuurder flink het gas-
pedaal intrapt. De achtcilinder Range Rover
vertoont een uiterst souverein rijgedrag en dat
is voornamelijk te danken aan de beschaafde,

doch krachtige manier waarop deze mastodont
zich in beweging zet. Hij accelereert vlot
genoeg, maar een snelheidsduivel is de Range
Rover V8 niet. Dat is bij dit gewicht ook amper
denkbaar. Toch kun je er aardig wat mee ver-
zetten, en dat is met name te danken aan de
elektronisch geregelde vijftraps ZF-automaat,
vrijwel dezelfde die BMW ook gebruikt. Een
werkelijk perfecte bak, maar het nadeel van
deze vijftrapstransmissie is dat-ie soms met
twee versnellingen tegelijk terugschakelt wan-
neer je op het verkeerde moment het gas
intrapt. Het resultaat is onrustig rijden en een
schokkend voortbewegende Range Rover.
De automaat heeft twee programma’s,
Standaard en Economy en hij beschikt daar-
naast over een Steptronic-functie. Uiteraard
beschikt de Range Rover over een hoge en een
lage gearing voor zwaar terrein. Deze zijn tij-
dens het rijden om te schakelen.
Lawaaiig is de V8 absoluut niet, maar zuinig
met brandstof is-ie evenmin. De 100 liter tank
is in no-time leeg gereden.

Ruimtelijke verwennerij
Gezien de enorme wielbasis van 288 cm, de
breedte van 192 cm plus de majestueuze hoog-
te van 186 cm is de Range Rover een uitermate
ruime auto voor vijf volwassenen plus bagage.
Het is niet alleen de rationele ruimte die
indruk maakt zodra je instapt. Ook de ingeto-
gen luxe waarmee de inzittenden worden
omringd is hartverwarmend. In de Range Rover
komt niemand iets tekort, en zeker niet in de
kostbaar ingerichte Vogue. Lederen bekleding
is standaard in alle modellen, maar de Vogue
doet daar een fikse portie geavanceerde
elektronica bij. Dat zie je op het brede LCD-
kleurenscherm waar niet alleen zowat alle
functies op zichtbaar zijn, maar waar ook de
TV(!) en het navigatiesysteem, beide standaard
op de Vogue, hun functies tonen.
Iedereen zit perfect. Het klassiek vormgegeven

Werkpaard van weleer wint aan prestige

Indrukwekkende
geweldenaar
Ford mag BMW wel dankbaar zijn voor het afleveren

van een geweldig stuk werk. De derde generatie Range

Rover is de beste, de grootste en vooral de duurste die

er van dit type ooit is verschenen. Wij testen het model

met de 4.4 liter V8 van BMW.
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klep biedt toegang tot een zeer grote en ook
eenvoudig te beladen bagageruimte.

Stabiel en veilig
De Range Rover staat niet langer op een traditi-
oneel, zwaar gebouwd ladderchassis maar is
van een bijzonder stijve, zelfdragende carrosse-

instrumentarium zit recht voor de bestuurder,
de bediening van de zeer uitgebreide volauto-
matische klimaatbeheersing, het premium
Harman Kardon met digitale sound processing,
de navigatie, de bediening van de hoogterege-
ling en het fraaie analoge klokje zijn op de
middenconsole terug te vinden. Op het stuur-

wiel vind je de knoppen voor de cruise control
en de telefoonbediening. Een verwarmd stuur-
wiel is een extra. Park distance control, bi-
xenon koplampen, elektrische stoelbediening
met memory function en nog veel meer, het is
allemaal standaard op de SE en de Vogue.
De in twee delen elektrisch te openen achter-

De nieuwe Range Rover toont een
indrukwekkend front met nieuwe,
ronde koplampen. Een kleine en een
grote, beide achter helder glas.

Duidelijke instrumenten en een mul-
tifunctioneel stuurwiel met bedie-
ningsknoppen voor cruise control,
audio, telefoon en de optionele
stuurverwarming.

De achterbank kan in delen worden
neergeklapt. Ook het middendeel
kan omklappen zodat de twee inzit-
tenden dan over een brede armsteun
en een tafeltje beschikken.

De kleine ronde achterlichten staan
hem goed. De hoekige vormen verra-
den al vanaf een afstand om wat
voor een auto het gaat.

De middenconsole vergt
enige studie, vooral waar
het de navigatie en de
luchtvering betreft. Zie
ook de knop voor de hill-
descent control (uniek
voor Land Rover).

De bagageruimte is door
de tweedelige achterklep
eenvoudig te bereiken en

te beladen. De hoeden-
plank is verwijderbaar.

Het interieur is vooral
ruim en luxueus van

opzet. De inzittenden
komen niets tekort,

lederen bekleding is
standaard, hout is een
extra. Vele bergplaat-

sen vergroten de func-
tionaliteit.

Beide voorstoelen beschikken over
eigen, neerklapbare armsteunen.
Handig is de dubbele, diepe bak. De
automaat kan ook met de hand wor-
den geschakeld.
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AUTO 
Test Range Rover V8 Vogue 

rie voorzien en een zeer geavanceerd werkende
luchtvering. Wat deze auto zoal kan, tart elke
beschrijving. We hebben dat tijdens de intro-
ductie in Schotland ruimschoots mogen mee-
maken, daarom hebben we ons tijdens de test-
week geheel tot rijden op normale wegen
beperkt. Want dat is toch het meest voorkomen-
de werkterrein. Zonde eigenlijk dat die mooie
techniek zo zelden wordt aangesproken.
De Range Rover gedraagt zich over het alge-
meen als een comfortabele, stabiele personen-
auto. Het beruchte, nerveus makende hangen
in de bocht van zijn voorgangers is gelukkig
geheel verdwenen. Over lange oneffenheden is
deze grote, zware auto net zo comfortabel als
elke andere auto in deze prijsklasse, maar op
een slecht wegdek worden de kuilen en gaten
naar onze smaak iets te duidelijk aan de inzit-
tenden doorgegeven. Daarin gedraagt de Range
zich niet geheel conform deze klasse, en dat-
zelfde moeten we ook melden over het windge-
ruis rondom de grote, hoekige carrosserie. Maar
op de meeste andere fronten is deze Range
Rover een mooi maar duur alternatief voor een
S-klasse of een 7-serie. Met evenveel uitstraling
en prestige, en veel meer mogelijkheden mocht
je er eens mee uit de band willen springen! ●

Dick Schornagel

Minimaal
onderhoud
Een service-indicator
in het instrumenten-
paneel maakt de

Range Rover
bestuurder attent op
de noodzaak van

klein, dan wel groot
onderhoud.
Bepalend daarvoor
zijn de rij-omstandig-
heden. Het
gemiddelde oliever-
versingsinterval
(inclusief filterwissel)
bedraagt zowel bij
de benzine- als die-
selmotor 25.000 km,
terwijl elke 50.000
km een èchte onder-
houdsbeurt nodig is.
Voor beide motoren
adviseert de fabri-
kant een 0W40
ACEA-A3/B3 olie. Het

onderhoud is verder
uiterst beperkt.
Klepspelingcontrole
of het afstellen van
klepspeling is niet
nodig en zowel de
benzine- als de die-
selmotor zijn uitge-
rust met een onder-
houdsvrije distribu-
tieketting. Bougies
en luchtfilter houden
100.000 km stand.
De transmissies zijn
voor het leven
gesmeerd en hoeven
dus niet te worden
ververst. ●

Zodra het tijd wordt voor onderhoud, wordt dit
aan de bestuurder gemeld via het digitale instru-
mentarium.

Onder de motorkap van de Range Rover treffen
we een zescilinder 3.0 liter turbodiesel aan of
deze V8 4.4 liter benzinemotor van BMW.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .......... 210 kW bij 5.400 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): .......................... 440 Nm bij 3.600 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 6,9 sec. ......0-100 km/h: 9,9 sec. ....80-120 km/h:.... 7,1 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 60 dBA ..............100 km/h: 61 dBA ....................120 km/h 64 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 22,2 liter  op 100 km ................Buitenweg: 12,6 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................16,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................17,3 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave):.................................................. 208 km/h

Met een
auto als de
Range

Rover is bijna alles
mogelijk. Hij is
uiterst degelijk
gebouwd en bere-
kend op extreme kli-
maten en omstan-
digheden. Comfort,
ruimte, een enorm
luxueuze en comple-
te standaarduit-
rusting en een mooie
afwerking doen de
rest.

De Range
Rover is
nog niet

eerder zo duur
geweest en hij valt
daarmee in de sub-
top van de kostbare
personenauto’s.
Hoewel hij in de rij-
eigenschappen van
die klasse een heel
eind kan meekomen,
blijven er toch
momenten over dat
je merkt dat de
Range Rover in eer-
ste instantie voor
een ander doel werd
ontwikkeld.

Modelserie en prijzen
Range Rover V8 SE: ................................................................€ 100.550,-

Range Rover V8 HSE: ..............................................................€ 105.550,-

Range Rover V8 Vogue: ..........................................................€ 119.900,-

Range Rover Td6 SE:................................................................€ 85.250,-

Range Rover Td6 HSE: ..............................................................€ 90.250,-

Range Rover Td6 Vogue: ........................................................€ 103.900,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Elektronisch geregelde luchtvering: ........................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Hoofdairbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ......................standaard op HSE/Vogue (SE: € 1.600,-)

Regensensor: ..................................standaard op HSE/Vogue (SE: € 240,-)

Park Distance Control: ........................................standaard op HSE/Vogue

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Automatische airco:....................................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ......................standaard op Vogue (HSE/SE: € 5.155,-)

Steptronic automaat: ................................................................standaard

Lederen bekleding: ....................................................................standaard

Elektrisch schuif/kanteldak: ......standaard op Vogue (HSE/SE: € 2.195,-)

Lichtmetalen 18” wielen: ..........................................................standaard

Trekhaak: ......................................................................................€ 1.385,-

Metallic lak: ..................................................................................€ 1.485,-

Importeur: Land Rover Nederland, ☎ (0345) 68 88 00
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