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AUTO 
Land Rover Freelander 2 technisch bekeken

De eerste Freelander was gebaseerd op Rover-
techniek. Toen die in 1997 uitkwam waren
Rover en Land Rover nog niet gescheiden.
Inmiddels bestaat Rover feitelijk niet meer, een
probleem voor de oorspronkelijke Freelander.
Begonnen met de befaamde K-serie 1.8, KV6 2.5
zescilinder en 2.0 diesel van Rover/Perkins-origi-
ne was de diesel al vervangen door een BMW-
aggregaat. Ook BMW is geen eigenaar meer van
Land Rover, dus was een technische herziening
onder de vleugels van Ford aan de orde.

Naar een andere klasse
Bovendien was de eerste Freelander meer opge-
zet als beschaafde terreinwagen dan als suv.
Het was al heel wat dat er onafhankelijke wiel-
ophanging onder zat, de grotere modellen had-
den nog starre assen en een apart chassis, de
Freelander was al zelfdragend gebouwd.
Vandaar een volledig nieuw model, op basis van

techniek uit de Ford-groep. Al behield Land
Rover net als bij de Discovery 3 de uiterlijke stijl
van de voorganger waar hij verder niets meer
mee gemeen heeft. De wielbasis werd langer, en
er is geen korte open versie meer. Dat kon bij
het oude model nog makkelijk, omdat in de
zelfdragende carrosserie versterkende langs- en
dwarsbalken, als van een los chassis, zaten.

Zorgvuldig verzameld
Ford-componenten dienden dus als uitgangsma-
teriaal. Een ingekorte bodemgroep van de nieu-
we Ford Mondeo/S-MAX en Volvo S80/V70.
Vierwielaandrijving volgens het recept van
Volvo’s AWD, een 3.2 zescilinder benzinemotor
van Volvo en een 2.2 diesel uit de Ford/PSA pool.
Land Rover is wel gewend bestaand materiaal
naar eigen inzicht aan te passen om vooral de
legendarische offroad-capaciteiten van het
merk niet verloren te laten gaan. Net als de gro-

tere modellen kreeg de Freelander een Terrain
Response-knop, om langs elektronische weg in
de aandrijflijn en onderstelregeling het nodige
aan te passen aan de terreinomstandigheden.
Een lage terreinoverbrenging kreeg de Free-
lander ook nu niet. Net zo min als een blok-
keerbaar centraal differentieel om in het ter-
rein permanent alle wielen aan te drijven.

Mooi maar niet uniek
Niet geheel naar waarheid zegt Land Rover dat
een speciale Haldex-koppeling werd ontwikkeld
voor de vierwielaandrijving. De oorspronkelijke
Haldex werkt met een hydraulische platenkop-
peling, bekrachtigd door een toerentalverschil
tussen cardanas en achterbrug. Als de voorwie-
len slippen ontstaat dat toerenverschil.
Daarmee wordt oliedruk opgewekt. Dat drukt
de platenkoppeling aan, zodat aandrijfkoppel
naar de achterbrug gaat, in verhouding met de
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Techniek gemeenschappelijk met Ford/PSA en Volvo

Een heel andere
Freelander

Kort voor het debuut van de
Freelander 2 toonde Land Rover
deze schematisch gebouwde toe-
komstblik Land-e, herkenbaar in stijl
en formaat van de Freelander. Deze
energie- en milieusparende techniek
komt binnen enkele jaren echt,
beloofde Land Rover. Met hybride-
kenmerken is 30% verbruiksbespa-
ring het doel.

In tien jaar kan veel veran-

deren, zo lang is het al gele-

den dat Land Rover voor het

eerst de Freelander als zijn

derde, kleine modelserie

bracht. Toen had het bedrijf

nog met Rover te maken,

waarvan de Freelander zijn

motoren kreeg. Nu is het de

Ford groep die als sponsor

optreedt voor een geheel

andere Freelander 2.
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optredende voorwielslip.
Daarmee is Land Rover niet tevreden, men wil
meteen vanuit stilstand vierwielaandrijving.
Een aparte oliepomp en een reserve drukvat los-
sen dat op. Daarmee kan in stilstand al de
Haldex-koppeling gesloten worden. Vanuit het
drukvat kan ook tijdens het rijden extra snel de
koppeling worden gesloten, al voordat wielslip
daarvoor voldoende druk opwekt.
Bij Volvo heet dat Instant Traction, de AWD-
Volvo’s hebben dezelfde voorziening. Al zal

van Ford al kennen, extra turbodruk en koppel
tijdens kortdurende acceleratie.
Land Rover toonde mooie plannen in het Land-e
prototype. Volvo experimenteerde al met de
ISG, Integrated Starter Generator, een elektomo-
tor/generator tussen vliegwiel en koppeling.
Daarmee kun je een automatisch start/stop
systeem maken om brandstof te sparen. Daarbij
wil Land Rover een elektromotor aan de achter-
brug koppelen. Die kan dienen om remenergie
terug te winnen en op te slaan in accu’s naast
de cardanas. De achterwielen kunnen extra
elektrisch aangedreven worden om acceleratie
te ondersteunen, wegrijden uit stilstand en rij-
den bij lage snelheid (tot 30 km/h) kan hele-
maal elektrisch. Heel bijdetijds. ●

Peter Fokker

Moeiteloos herkenbaar komt de
benzinemotor van de Freelander 2
uit de groepsvoorraad: Volvo stel-
de de ultrakort gebouwde zes-in-
lijn niet lang geleden voor in de
S80. Een van de hier zichtbare bij-
zonderheden: de aandrijving van
nokkenassen en hulpaggregaten
zit boven de transmissie.

Voor de achterwielen werd een vol-
ledig nieuwe ophanging ontwikkeld.
Nieuw voor Land Rover, althans, een

dergelijk systeem met langs- en
dwarsarmen zit ook onder de huidi-

ge Ford Mondeo. Zij het aan een heel
ander subframe, daar de Ford geen

vierwielaandrijving kent.

De conventionele McPherson-voorwielophanging
vertoont heel veel gelijkenis met wat onder de
nieuwe Ford Mondeo zit. Naar we begrijpen is de
bodemgroep van deze Land Rover ook een flink
ingekorte versie van de bodemgroep voor Ford
(Mondeo/S-MAX/Galaxy) en Volvo (V70/S80).

Land Rover vast wel zelf de aansturing van de
Haldex voor de Freelander 2 uitgewerkt hebben.

‘Mild hybrid’-versie?
Zo past Land Rover ook altijd het motorkarakter
aan. In technisch opzicht verschilt de ultrakor-
te 3.2 zescilinder echter heel weinig van het ori-
gineel in de Volvo S80/V70. Ook de verstelbare
lichthoogte van de inlaatkleppen zit er in, we
beschreven de motor uitvoerig in AMT 10 2006
(zie www.AMT.nl, Archief/Motoren/Volvo).
De 2.2 viercilinder diesel is iets sterker dan bij
Peugeot/Citroën, in de 407/607, Citroën C6 en
hun komende suv’s. Bij de diesel zit een Getrag
M66-zesbak, die Ford en Volvo ook gebruiken.
Een Aisin-zestraps automaat zit achter de benzi-
nemotor en komt als optie voor de diesel. Die
krijgt daarbij een ‘overboost’-functie zoals we

Tegen het achterdifferentieel is een Haldex-koppe-
ling gemonteerd om de vierwielaandrijving te
regelen, waardoor een centraal differentieel niet
nodig is. Hydraulische en elektronische regeling
bepaalt of er koppel naar de achteras gaat, en
hoeveel.
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