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1. MUOTOILU JATEKNIIKKA 
Range Rover Evoque Convertible on maailman ensimmäinen ylellinen kompakti 
SUV-avoauto ja ja Range Roverin ensimmäinen avomalli.  
 
Evoque-malliston huipulle sijoittuva uusi avoauto lisää Evoque-perheen haluttavuutta 
ja esittelee Land Rover -merkin uudelle yleisölle, joka etsii ylellistä ja hienostunutta 
avoautokokemusta. 
 
Evoque Convertible -mallista on saatavana kaksi ylellistä versiota – SE Dynamic ja 
HSE Dynamic. Siinä on nelipaikkainen matkustamo, Jaguar Land Roverin uuden 
sukupolven tieto- ja viihdejärjestelmä, InControl™ Touch Pro, sekä ylivertaiset 
maasto-ominaisuudet. 
 
Evoque Convertible on säilyttänyt viisiovisen ja coupé-version elegantit mittasuhteet 
akustisesti eristetyn kangaskaton ollessa ylhäällä tai alhaalla. Sisätilat ja tavaratila 
ovat erittäin mukautumiskykyiset katon asennosta riippumatta. 
 
Land Roverin muotoilujohtaja Gerry McGovern kommentoi uutuutta seuraavasti: 
“Kun Evoque Convertible esiteltiin ensimmäisen kerran konseptina, reaktiot olivat 
todella positiivisia. Oli loogista tehdä tästä mullistavasta konseptista todellisuutta. 
Olemme selkeällä muotoilustrategialla varmistaneet autolle Evoquen 
ominaisluonteen. Lopputulos kuvastaa Evoque-malleille tyypillistä hauskuutta ja tuo 
uusia asiakkaita merkille.” 
 

1.1 Dynaaminen muotoilu 
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Land Roverin suunnittelijat ovat säilyttäneet Evoquen rohkean ja edistyksellisen 
ulkomuotoilun, oli katto sitten ylhäällä tai alhaalla. Hienostuneen kangaskaton 
arkkitehtuuri luo tarkasti määritellyt ääriviivat, jotka ovat uskollisia alkuperäiselle 
visiolle. Z-taittomekanismi asettuu korin takaosan tasalle, mikä tekee yleisilmeestä 
rikkeettömän. Uudet kehyksettömät ovet varmistavat, että profiili on siisti, kun katto 
on alhaalla. 
 
Evoque Convertiblen asemaa malliston huipulla alleviivaavat ylelliset SE Dynamic- ja 
HSE Dynamic -versiot. Versioissa on syvempi ja aggressiivisempi etupuskuri ja 
suuremmat ilmanottoaukot ja kapeat LED-sumuvalot (vain HSE Dynamic). Korin 
väriset sivuhelmat madaltavat autoa visuaalisesti, ja dynaaminen takapuskuri suojaa 
tuplapakoputkenpäitä. 
 
Dynaaminen etusäleikkö suurella verkolla, ilmanottoaukkojen kehykset ja 11 
alumiinivanteen valikoima (17–20 tuumaa) erottavat auton harmaasta massasta. 
Täysin uudet alumiinivannemallit ovat saatavilla 18-, 19- ja 20-tuumaisina. 20-
tuumaisilla vanteilla on neljä premium-viimeistelyä: kiillotettu, satiinimusta, Technical 
Grey ja Technical Gold. 
 
SE Dynamic -versio sisältää Brunel Silver -sävyiset lokasuojien ja (valinnaisesti) 
konepellin ilmanottoaukkojen, säleikön ja sumuvalojen kehykset. HSE Dynamic -
mallit erottaa Narvik Black -komponenteista ja kiiltävän mustista konepellin 
ilmanottoaukoista, jotka synnyttävät entistä itsevarmemman ilmeen. Molemmissa 
versioissa on Corris Grey vetosilmukan suojus. 
 
Black Pack -paketti tarjoaa vielä dramaattisempaa ulkoasua ainutlaatuisilla 20 
tuuman Satin Black alumiinivanteilla, ajo-, taka- ja sumuvaloilla, joissa on mustat 
heijastamattomat pinnat, ulkoisilla Narvik Black koristuksilla ja mustilla 
pakoputkenpäillä. 
 
Pimeällä huomiota herättävä maavalokuvio heijastetaan sivupeilien pohjasta. 
Maavalot muodostavat Evoque Convertiblen profiilin ja valaisevat maan etuovien 
ympärillä tarjoten lisää mukavuutta ja turvallisuutta. 
 
Land Roverin ulkosuunnittelujohtaja Phil Simmons toteaa seuraavaa: “Vyölinjan 
yläpuolella Z-kangaskatto oli luonnollinen valinta mittasuhteidensa, 
käytännöllisyytensä ja keveytensä vuoksi. Range Rover Evoque Convertible tarjoaa 
parhaat puolet molemmista maailmoista. Se tarjoaa coupén terävät ääriviivat katto 
ylhäällä ja avoautoilun huumaa katto alhaalla.” 
 
Vaikka malli näyttää Evoque-coupélta ikkunoiden alapuolella, koria on etuovien 
takana muutettu merkittävästi, jotta kattomekanismi mahtuu siihen. Takalokasuojien 
yläosia on muutettu, jotta ne toimivat saumattomasti yhteen Evoque Convertiblen 
pakkausvaatimusten kanssa. Lisäksi autoon on suunniteltu täysin uusi takaluukku ja 
spoileri. 
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Takaspoilerissa on LED-jarruvalo, ja se optimoi aerodynamiikan, mikä parantaa 
ajettavuutta. Innovatiivisen saranamekanismin ansiosta takaluukun aukko on 
suurempi, mikä parantaa käytettävyyttä. 
 
Evoque Convertible -malliin on saatavilla 13 koriväriä, kuten uusi Baltoro Ice ja 
Waitomo Grey. Ebony Black kangaskattoa täydentää vaakalinja, jonka synnyttävät 
Narvik Black -sävyiset sivupeilit ja takaspoilerin yläosa. 
 
Yksilöllisyyttä lisävarusteilla 
Range Rover Evoque on tunnettu yksilöintimahdollisuuksistaan, eikä Evoque 
Convertible ole tästä poikkeus. Lukuisien lisävarusteiden avulla asiakkaat voivat 
antaa autolle oman yksilöllisen leimansa, olivatpa kyseessä sitten muotoilulliset tai 
käytännölliset seikat. 
 
Evoque Convertible -malliin voi valita valaistut (omalla tekstillä varustetut) tai Ison-
Britannian lipulla koristellut kynnyslistat. Lisää mahdollisuuksia matkustamossa 
tarjoavat kiillotetut vaihdevivut, anodisoitu punainen vaihteenvalitsin ja Ison-
Britannian lipulla viimeistelty urheilumattosarja. 
 
Ulkopuolella mm. hiilikuidusta valmistetut sivuilmanottoaukot, konepellin säleiköt ja 
peilien kehykset luovat ajoneuvon, joka erottuu joukosta. 
 
Evoque Convertible pystyy vetämään jopa 1 500 kilon kuorman. Autoon voi hankkia 
myös irrotettava vetokoukun. 
 
Adaptiiviset LED-ajovalot 
Range Rover Evoque Convertible -malliin on saatavilla vakiona halogeeniajovalot 
(SE Dynamic) tai Bi-Xenon-ajovalot (HSE Dynamic) tai lisävarusteena adaptiiviset 
LED-ajovalot. 
 
Huippuluokan LED-valoissa on uusi erottuva kuvio sekä ajovaloissa että 
suuntavilkuissa. LED-tekniikka tarjoaa parempaa näkyvyyttä ja pidempää käyttöikää, 
ja se kuluttaa vähemmän akkua. Adaptiivisen toiminnon ansiosta ajovalot seuraavat 
automaattisesti kuljettajan ohjausliikkeitä ja lisäävät valaistusta kaarteissa, mikä 
parantaa turvallisuutta. 
 
Evoque Convertible -mallissa on sekä halogeeni-, Bi-Xenon- että LED-ajovalojen 
yhteydessä LED-takavalot ja LED-päiväajovalot (DRL). Turvallisuuden 
maksimoimiseksi sekä etu- että takapäiväajovalot syttyvät automaattisesti, kun auton 
virta kytketään. 
 

1.2 Kevyt, käytännöllinen kangaskatto 
Land Roverin suunnittelijat arvioivat tarkasti kaikkia mahdollisia kattojärjestelmiä 
ennen kuin he päätyivät käyttämään hienostunutta Z-taittomekanismilla varustettua 
kangaskattoa, jonka on valmistanut Webasto, maailman johtava avoautojen 
kattojärjestelmien valmistaja. 
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Katon kaariarkkitehtuuri täydentää Evoquen terävästi määriteltyjä mittasuhteita, ja 
uppoasennettu lämmitettävä takalasi takaa tehokkaan akustisen eristyksen. Evoque 
Convertiblen kattojärjestelmä laskeutuu jo 18 sekunnissa ja nousee 21 sekunnissa, 
kun keskikonsolissa olevaa kattopainiketta painetaan. Samalla voidaan nostaa tai 
laskea kaikki neljä ikkunaa, mikä tarjoaa lisää mukavuutta. 
 
Lisäksi auton takaosaan voidaan nopeasti asentaa ilmanohjain, joka lisää 
hienostuneisuutta, kun katto on alhaalla.  
 
Kangaskaton etuja taittuvaan kovakattoon verrattuna ovat mm. pienempi paino ja 
parempi painopiste sekä mahdollisuus nostaa ja laskea katto jopa 48 km/h 
nopeudessa. Evoque Convertiblen runsas 251 litran tavaratila säilyy ennallaan, olipa 
katto ylhäällä tai alhaalla. 
 
Ebony Black -sävyisenä saatava Evoque Convertiblen ylellinen kangaskatto 
kuvastaa Evoque-coupén valinnaisen kontrastikaton tyyliä. 
 
Kun katto on alhaalla, sisällä takana sijaitsevat hienovaraiset saranoidut paneelit 
taittuvat tasaiseksi ja kätkevät mekanismin. Näin Evoquen nykyaikaiset linjat pysyvät 
siisteinä ja rikkeettöminä. 
 
Kierähdyssuojajärjestelmä (RPD) sisältää takapaneeliin piilotetut turvakaaret. RPD 
laukaisee kaksi alumiinitankoa automaattisesti 90 millisekunnissa, jos auto kierähtää 
ympäri, ja luo näin suojaisan tilan autossa olijoiden ympärille. 
 

1.3 Ylellinen nelipaikkainen matkustamo 
Range Rover Evoque Convertible sisältää tilavan ja nykyaikaisen nelipaikkaisen 
matkustamon, jolle ovat ominaista ylelliset materiaalit ja pehmeät pinnat. Upea 
minimalistinen kojetauluarkkitehtuuri muodostaa tyylikkään kokonaisuuden 
mittariston vaakakaaren ja keskikonsolin dynaamisen pystyelementin kanssa. 
 
Kaikki Range Rover Evoque Convertible -mallit sisältävät kiinteät takaistuimet ja 
uudistetut takakaiuttimet. 
 
Matkustamon tilavuus on erinomainen perinteisiin avoautoihin verrattuna. Evoque 
Convertiblen suuri tavaratila on 251 litraa, kun katto on ylhäällä tai alhaalla. Autoon 
voidaan asentaa myös suksiluukku, jolloin sisälle mahtuu suurempia esineitä. 
 
Mallivuoden 2016 Evoque-malliston mukaisesti istuimet ovat erittäin mukavat ja 
tukevat vartaloa hyvin. Samalla niillä on urheilullisempi ja teknisempi ilme. 
Ovipaneelit vahvistavat tätä nykyaikaista tuntumaa linjoillaan, ja niissä on 
ylimääräiset tikkaukset ja runsaammin pehmustetut kyynärnojat, jotka tarjoavat 
loistavaa mukavuutta ja visuaalista hienostuneisuutta. 
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Uusi lukittava hansikaslokero lukittuu automaattisesti keskuslukituksen kanssa, mikä 
lisää turvallisuutta, vaikka katto olisi alhaalla. 
 
Versiot 
SE Dynamic -versiossa on rei’itetyt nahkaistuimet hienostuneella Ebony/Ebony-
värimaailmalla. HSE Dynamicissa esitellään rei’itetyllä keskiosalla varustetut Oxford-
nahkaistuimet värivaihtoehdoissa Ebony/Ebony ja Lunar/Ivory. HSE Dynamic tarjoaa 
myös kolme ainutlaatuista värivaihtoehtoa Oxford-nahalle: Ebony/Pimento, 
Ebony/Vintage Tan ja Lunar/Ice. 
 
Ylelliset 8 suunnassa säädettävät sähkötoimiset muisti-istuimet (lämmitys 
lisävaruste) sisältyvät SE Dynamicin vakiovarustukseen. HSE Dynamic -versioissa 
on 12-suuntainen sähkösäätö. Autoihin on lisävarusteena saatavilla 14 suunnassa 
säädettävät ilmastoidut hierontaistuimet. 
 
Hienostunut sisävalaistus 
Valaistus kohentaa hienovaraisesti Evoque Convertiblen ylellistä matkustamoa. SE 
Dynamic -versiossa on valo kaikkien kyynärnojien alla, ovilokeroissa ja 
keskikonsolissa. HSE Dynamic tarjoaa asiakkaalle säädettävän valaistuksen ja 
monia värivaihtoehtoja. Toimintoja käytetään Evoque Convertiblen kosketusnäytöltä. 
Saatavilla olevat värit ovat Ultra Violet, Amber Glow, Electric Blue, Ice White ja 
Racing Red. Himmennystilalla sisävalaistus voidaan säätää minimiin. 
 

1.4 Kehittynyttä tekniikkaa ja 10,2 tuuman kosketusnäyttö 
Teknologinen innovaatio on osa Evoquen vetovoimaa. Evoque Convertible nostaa 
autojen matkustamotekniikan seuraavalle tasolle täysin uuden InControl™ Touch Pro 
-tieto- ja -viihdejärjestelmän kanssa. 
 
Jaguar Land  Roverin autojen yhteystoimintojen johtaja Mike Bell toteaa seuraavaa: 
“Evoque Convertible on maailman ensimmäinen kaikkiin vuodenaikoihin tarkoitettu 
avoauto, joten sen täytyy olla täynnä tekniikkaa, joka vetoaa ihmisiin, jotka haluavat 
pysyä jatkuvasti ajan hermolla. Autojen yhteystekniikalla on nykypäivänä suuri 
merkitys asiakkaille, joten on loogista, että uusimmissa malleissamme on 
huippuedistyksellinen tieto- ja viihdejärjestelmä. InControl™ Touch Pro nostaa 
Evoque Convertiblen tukevasti kärkipaikalle.” 
 

1.5 InControl™ Touch Pro vain Evoque Convertible -mallissa 
InControl™ Touch Pro on saatavilla luokkansa suurimman, 10,2 tuuman 
kapasitiivisen kosketusnäytön kanssa, joka käyttää 21:9-laajakuvamutoa ja 1280 x 
542 pikselin resoluutiota. Tämä tarkoittaa 80-prosenttista lisäystä Evoquen 
kahdeksan tuuman kosketusnäyttöjärjestelmään verrattuna. Uusi näyttö tarjoaa 
erittäin tarkkaa ja sulavaa grafiikkaa. 
 
Järjestelmässä ei ole fyysisiä painikkeita. InControl™ Touch Pron kosketusnäyttö 
esittää neljä yleisimmin tarvittavaa toimintoa yhdessä helppokäyttöisessä ikkunassa. 
Toiminnot ovat audio, ilmastointi, puhelin ja satelliittinavigointi. Niitä voidaan käyttää 
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myös ohjauspyörään asennetuilla säätimillä. Kapasitiivisen tekniikan ansiosta 
käyttäjät voivat esimerkiksi pyyhkäistä ja nipistää näyttöä ja liikkua alivalikoissa 
älypuhelinten tai tablettien tapaan. 
 
Eri toimintoja ovat mm. pysäköintikamerat, Eco Data, Wade Sensing -
kahluusyvyyden tunnistus ja takaistuimen ilmastointiasetukset. Toimintojen välillä on 
vähemmän vaiheita, mikä lisää käyttömukavuutta. 
 
SSD-tekniikka tarjoaa jopa 60 Gt tallennustilaa (jopa 16 000 kappaletta), ja sen 
vasteajat ovat huomattavasti nopeammat kuin SD-kortti- tai kiintolevyjärjestelmissä. 
 
Kehittynyt satelliittinavigointijärjestelmä (InControl™ Touch Pro Navigation) sisältää*: 

• Toimivuuden myös rajallisen satelliittipeiton alueella 
• Paikalliset kartat 
• 3D-maasto-, -risteys- ja -rakennusgrafiikat 
• Vinkit pysäköintialueista ja kahviloista 
• Navigointiohjeet sekä mittaristossa että HUD tuulilasinäytössä 

 
* InControl toiminnot lanseerataan Euroopassa vaiheittain markkinakohtaisesti 
 
Edistyksellinen tieto- ja viihdejärjestelmä 
Asiakkaat voivat päivittää InControl™ Touch Pro -järjestelmään 12 kaiuttimen ja 660 
W:n Meridian-surround-audiojärjestelmän, kaksikanavaisen subwooferin ja 
digitaalivahvistimen, jotka takaavat loistavan äänenlaadun. 
 
Viisiovisen ja coupé-mallin kattoon asennetusta haineväantennista poiketen Evoque 
Convertible käyttää kahta antennia, joista toinen matalataajuuksinen on asennettu 
takapuskuriin ja toinen korkeataajuuksinen takaistuinten väliin. 
 
380 W:n Meridian Digital Sound System -vakiojärjestelmä sisältää 10 kaiutinta ja 
kaksikanavaisen subwooferin. 
 
 
2 EDISTYKSELLISTÄ INSINÖÖRITYÖTÄ 
Range Rover Evoque Convertible on valmistettu erittäin korkeiden standardien 
mukaan. Turvallisuus, maasto-ominaisuudet ja Range Roverin hienostuneisuus on 
kaikki varmistettu vaativassa kehitysohjelmassa, joka suoritettiin yleisillä teillä ja 
testilaitoksissa eri puolilla maailmaa. 
 
Land Roverin ajoneuvolinjajohtaja Alan Volkaerts totesi seuraavaa: “Range Rover -
avoauton valmistaminen toi mukanaan ainutlaatuisia teknisiä haasteita, kuten 
vääntöjäykkyyden säilyttäminen kattorakenteen puuttuessa, kierähdyssuoja 
avoautossa, joka on suunniteltu kallistumaan jopa 35 astetta, ja Range Roverin 
asiakkaiden odottama ylellinen matkustamo.”  
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“Land Roverin perusteellinen testiohjelma varmistaa, että nämä kaikki tavoitteet 
saavutetaan. Evoque Convertible ei ole ainoastaan maailman ensimmäinen kaikkien 
olosuhteiden avoauto, vaan se on joka solultaan aito Land Rover.” 
 
Erityiset alustatuet tukevat avomallia kuormituksessa ja itse asiassa lisäävät 
vääntöjäykkyyttä coupé-malliin verrattuna. Tämä synnyttää ajokokemuksen, joka on 
verrattavissa kovakattoiseen malliin, ja ajoneuvon, joka on yhtä kyvykäs kuin muut 
Evoque-versiot. 
 

2.1 Vahva ja turvallinen 
Range Rover Evoque Convertible ylittää kaikki Land Roverin vaativat tekniset 
standardit. Ajodynamiikka, turvallisuus ja maasto-ominaisuudet ovat erittäin korkeaa 
tasoa kattorakenteen puuttumisesta huolimatta. 
 
Kaikkien nykyaikaisten Land Rover -projektien tapaan Evoque Convertiblen 
kehitysohjelma alkoi virtuaalisesti kehittyneillä tietokonesuunnittelusimulaatioilla. Ne 
antoivat tarkkoja arvioita siitä, kuinka muuttunut painonjakauma vaikuttaisi 
dynaamiseen suorituskykyyn, missä tarvittaisiin rakenteellisia muutoksia ja kuinka 
Evoque Convertible voisi saavuttaa samat tekniset standardit kuin muut Evoque-
mallit. 
 
Hienostunut prototyypin kehitysvaihe antoi Land Roverin insinööreille 
mahdollisuuden laittaa simulaatio tosielämän testiin. Lopputuloksena on syntynyt 
premium-luokan SUV-avoauto, jonka turvallisuus, hienostuneisuus ja suorituskyky 
maantiellä ja maastossa lunastavat katseita kääntävän muotoilun lupaukset. 
 

2.2 Upea ajonautinto 
Tehokasta nelivetojärjestelmää täydentää Evoque Convertiblen erittäin voimakas 
perusrakenne, jossa on käytetty vahvoja teräksiä ovihelmoissa. Rakenne sisältää 
lisätukia, jotka kompensoivat katon puuttumista ja tarjoavat vaadittavaa jäykkyyttä. 
 
Dynaamisia ominaisuuksia parantaa entisestään urheilullinen erillisjousitus, jossa on 
optimoidut jouset ja halkaisijaltaan suuremmat kallistuksenvakaimet, jotka tarjoavat 
innostavaa ajettavuutta ja coupé-versiolle ominaista jäykkyyttä ja vakautta. 
Huolellinen hienosäätö varmistaa, että Evoquen ainutlaatuisen ajokokemukseen ei 
ole tarvinnut tehdä kompromisseja. 
 
Dynaaminen kaarreajon hallintajärjestelmä (Torque Vectoring by Braking, TVB) ja 
sähköinen ohjaustehostin (EPAS) täydentävät alustan muutoksia. Jos TVB havaitsee 
aliohjautuvuutta, kun kuljettaja kääntää kaarteeseen, se jarruttaa pyöriä hieman ja 
auttaa autoa seuraamaan aiottua ajolinjaa. 
 
Evoque Convertiblen mukautuva sähköinen ohjaustehostin (EPAS) tarjoaa 
erinomaisia reaktioita ja vähentää kuljettajan kuormitusta haastavissa maasto-
olosuhteissa. Ohjauspyörän suoran asennon ympärillä on hitaampi välityssuhde, ja 
suhde nopeutuu sitä mukaa, mitä enemmän ohjauspyörää käännetään. Näin on 



 

 

 

 

8 

 

saatu aikaan erinomainen vakaus suorilla ja parempi ketteryys tiukoissa kaarteissa. 
Muuttuva tehostus tarjoaa kevyempää ohjausta ahtaammissa paikoissa ja 
itsevarmaa ajotuntumaa suuremmissa nopeuksissa. 
 
Maailmanluokan turvallisuusohjelma 
Jotta Evoque Convertible tarjoaisi parasta mahdollista törmäyssuojaa, se sisältää 
monia teknisiä innovaatioita. Auton A-pilareita on vahvistettu, mikä varmistaa 
erinomaisen kierähtämissuojan, uudet korin alapuoliset tuet säilyttävät coupé-
versioille ominaisen vääntöjäykkyyden maasto-ominaisuuksista tinkimättä ja 
takaosaan kätketty kierähtämissuojajärjestelmä aktivoituu 90 millisekunnissa, jos 
auto kaatuu. 
 
Autoon on kehitetty myös uusi turvatyynyjärjestelmä. Etuistuimissa on nyt yhdistetty 
rintakehä- ja pääturvatyyny, joka tarjoaa yhtä hyvää suojaa kuin coupén erilliset 
rintakehä- ja pääturvatyynyt. Elektronisten järjestelmien yhdistelmä varmistaa, että 
turvatyynyt tai turvakaaret eivät laukea maastotilanteissa turhaan. Tämä on 
varmennettu Land Roverin perusteellisessa testiohjelmassa. 
 
Evoque Convertible on altistettu samoille törmäystesteille kuin kaikki muut Land 
Rover -autot, ja sen on täytettävä samat turvallisuusstandardit. Testeihin lukeutuvat 
etutörmäys muurin kanssa nopeudessa 64 km/h, sivutörmäys pylvääseen 
nopeudessa 48 km/h ja takatörmäys nopeudessa 89 km/h. 
 

2.3 Verrattomat maasto-ominaisuudet 
Evoque Convertible -mallia on testattu samoissa maasto-olosuhteissa ja yhtä 
tiukkojen standardien mukaisesti kuin kaikkia muita Land Roverin ajoneuvoja. 
Testeihin lukeutui mm. Evoque Convertiblen kuormaaminen enimmäispainoon ja 
ajaminen sitten vaativassa maastossa, mikä altistaa alustan voimakkaille 
vääntövoimille. Evoque Convertible selviytyi kaikista koettelemuksista puhtain 
paperein, joten sen maastosuorituskyky on yhtä korkealla tasolla kuin Evoque 
Dynamic -versioissa. 
 
Evoquen ohjelmajohtaja Danella Bagnall kertoi seuraavaa: “Avoautoilu on 
perimässämme. Se alkoi 68 vuotta sitten, kun valmistimme alkuperäisen Series I 
Land Roverin. Olemme testanneet Evoque-avoautoa samojen vaatimusten mukaan 
kuin kaikkia aikaisempia Land Rover -malleja. Evoque Convertiblen vääntöjäykkyyttä 
parantavat alustatuet ylläpitävät erinomaista maavaraa, joka on vertailukelpoinen 
viisiovisen ja coupé-mallin kanssa.” 
 
Lähestymis-, ylitys- ja jättökulmat (19, 18,9 ja 31,0 astetta) tarjoavat erinomaista 
maastosuorituskykyä. Evoque Convertible voi myös selviytyä erittäin jyrkistä 45 
asteen rinteistä, kallistua turvallisesti jopa 35 astetta ja kahlata jopa 500 mm syvässä 
vedessä. 
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Evoque Convertible on varustettu Evoque-malliston monipuolisilla maastotekniikoilla, 
joita ovat mm. Terrain Response® ja All-Terrain Progress Control (haastavien 
olosuhteiden pidonhallinta), joka on täysin uusi ominaisuus mallivuodessa 2016. 
 
Terrain Response® vaivattomaan maastossa etenemiseen 
Terrain Response® säätää ohjausta, kaasua, vaihteistoa, jarruja ja ajovakautta 
maaston mukaan. Kuljettaja voi valita neljästä eri asetuksesta: yleinen, 
ruoho/sora/lumi, muta ja hiekka. 
 
Verratonta suorituskykyä All-Terrain Progress Control (ATPC) -järjestelmän 
avulla 
ATPC (haastavien olosuhteiden pidonhallinta) antaa kuljettajan valita nopeuden 
välillä 1,8–30 km/h eteenpäinajo- tai peruutusvaihteella, minkä jälkeen se ilman 
poljinten käyttöä tarkkailee ja säätää ajoneuvon asetuksia ja optimoi pidon. ATPC 
vähentää kuljettajan kuormitusta, kun kuljettajan tarvitsee vain ohjata autoa 
haastavissa maastotilanteissa, joissa sulavan ja turvallisen etenemisen 
varmistaminen voisi muutoin olla vaikeaa.  
 
Intuitiivinen järjestelmä käynnistetään keskikonsolissa olevasta kytkimestä, ja sitä 
ohjataan ohjauspyörään asennetuista vakionopeudensäätimen säätimistä. 
Järjestelmän toiminnan voi ohittaa painamalla kaasu- tai jarrupoljinta. ATPC:tä voi 
käyttää heti liikkeelle lähdettäessä liukkaissa olosuhteissa. 
 
Wade Sensing poistaa epävarmuustekijät syvässä vedessä 
Evoque Convertible voi kahlata jopa 500 mm syvässä vedessä, mikä on erittäin 
arvokas etu maastotilanteissa tai kun tiet tulvivat. Wade Sensing™ -kahluusyvyyden 
tunnistusjärjestelmä välittää tietoja sivupeilien antureilta ja näyttää kuljettajalle veden 
syvyyden visuaalisesti auton 10,2 tuuman kosketusnäytöllä. Lisäksi järjestelmä antaa 
äänimerkin, joka kiihtyy syvyyden lisääntyessä. Kuljettaja voi nähdä sekä veden 
nykyisen syvyyden että sen, kuinka paljon syvemmälle auto voi turvallisesti kahlata. 
Tämä on erityisen hyödyllistä, jos näkyvyys on huono. 
 
Yhdessä erinomaisen akselitekniikan, nelivedon ja maastorenkaiden kanssa Evoque 
Convertible tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä maastossa. 
 
Legendaarista maastoajotekniikkaa 
Land Roverin patentoitu alamäkihidastin (HDC) on vakiovaruste, joka auttaa 
kuljettajaa laskeutumaan hallitusti vaikeita rinteitä. Järjestelmä ylläpitää tasaista 
nopeutta ja jarruttaa erikseen kutakin pyörää. 
 
Mäkilähtöavustin (HSA) varmistaa, että auto ei valu taaksepäin, kun sillä lähdetään 
liikkeelle ylämäessä. Vaiheittainen jarrujen vapautus (Gradient Release Control, 
GRC) estää autoa kiihdyttämästä liian nopeasti jyrkässä rinteessä, jos kuljettaja 
vahingossa vapauttaa jarrupolkimen. 
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2.4 Tehokkaat ja taloudelliset bensiini- ja dieselmoottorit 
Evoque Convertible -malliin on saatavilla Land Roverin täysi valikoima kevyitä 
nelisylinterisiä alumiinimoottoreita. Tehokas ja taloudellinen nelisylinterinen Si4-
bensiinimoottori tarjoaa 240 hv tehoa ja erittäin taloudellista ja hienostunutta 
suorituskykyä. 
 
Tarjolla on myös erittäin taloudellinen täysin uusi 2,0 litran Ingenium-dieselmoottori. 
Sen on suunnitellut ja kehittänyt Jaguar Land Rover, ja sitä valmistetaan yhtiön 
uudessa 700 miljoonan euron moottorikeskuksessa West Midlandsissa, Isossa-
Britanniassa. Ingenium-dieselmoottorit ovat Land Roverin historian taloudellisimpia 
voimanlähteitä. Nämä Euro6-yhteensopivat yksiköt ovat Land Roverin 
vähäpäästöisen voimansiirtostrategian kulmakivi. 
 
Huippuluokan 9-vaihteinen ZF-automaattivaihteisto ja neliveto ovat osa Evoque 
Convertiblen vakiovarustusta bensiini- tai dieselmoottorin kanssa. 
 
Kehittynyt nelisylinterinen bensiinimoottori on malliston kärkeä 
Land Roverin kevyt Si4-bensiinimoottori tarjoaa sekä innostavaa ajettavuutta että 
erinomaista ympäristöllistä suorituskykyä. Vahva 240 hevosvoiman teho ja 340 Nm:n 
vääntö varmistavat vakuuttavan kiihtyvyyden: 0-100 km/h jo 7,8 sekunnissa. 
Huippunopeus on 209 km/h. 
 
Kompakti nelisylinterinen alumiinirakenne sisältää kehittyneen matalan inertian 
turboahtimen, korkeapaineisen bensiinin suorasuihkutuksen ja muuttuvan venttiilien 
ajoituksen, joka takaa välittömät reaktiot ja taloudellisuuden. Kaksi 
tasapainotusakselia varmistavat Range Roverin ajoneuvoille ominaisen 
hienostuneisuuden. 
 
Edistyksellisiä polttoainetta säästäviä tekniikoita ovat vähäkitkaisella viimeistelyllä 
päällystetyt männänrenkaat, pakosarja, joka lyhentää moottorin lämmitysvaihetta ja 
vähentää päästöjä lyhyillä matkoilla, sekä kehittynyt elektroninen hallintajärjestelmä, 
joka ohjaa palamista tarkasti. 
 
Täysin uudet Ingenium-turbodieselmoottorit takaavat taloudellisuuden 
Puhtaalta pöydältä suunnitellut AJ200D Ingenium -moottorit perustuvat 
alumiinisylinterilohkoon, jonka ohutseinäiset valurautakomponentit varmistavat 
optimaalisen painon ja kestävyyden. Polttoainetta syötetään palotilaan erittäin 
tehokkaalla 1 800 barin solenoidiyhteispaineruiskutusjärjestelmällä, mikä tuottaa 
tarkan ja hiljaisen ruiskutuksen ja erinomaisen seoksen muodostuksen. Tehokas 
muuttuvageometrinen turboahdin synnyttää vääntöä erittäin matalilta kierroksilta 
lähtien ja tarjoaa erinomaista sitkeyttä laajalla tehokäyrällä. 
 
Uusi DEF AdBlue™ -jälkikäsittelyjärjestelmä parantaa ympäristöllisiä ominaisuuksia 
varmistaen Euro6-yhteensopivuuden. Järjestelmä ruiskuttaa DEF-liuosta 
pakojärjestelmään, mikä neutralisoi haitalliset kaasut, kuten typpioksidipäästöt. Myös 
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valikoiva katalyyttinen pelkistys ja jäähdytetty matalapaineinen pakokaasujen 
kierrätys vähentävät NOx-päästöjä. 
 
Ingenium-turbodieselmoottori tarjoaa jokapäiväiseen ajamiseen vahvaa vääntöä, 
hienostuneisuutta ja taloudellisuutta (5,1 l/100 km). 
 
Tehokkain Ingenium-turbodieselmoottori tuottaa 180 hv tehoa ja 430 Nm vääntöä, 
joka jaetaan laajalla tehokäyrällä. Tämä varmistaa välittömät reaktiot ja erinomaisen 
sitkeyden. 
 
Vahva suorituskyky ei ole syntynyt taloudellisuuden kustannuksella: kulutus- ja 
päästölukemat ovat 5,7 l/100 km ja 149 g/km. Kokonaisuus on yksi taloudellisimmista 
Land Rovereista tänä päivänä. 
 
Ingenium-turbodieselmoottorit tarjoavat Range Roverin asiakkaiden odottamaa 
hienostuneisuutta. Jäykkä ja kevyt alumiinisylinterilohko sekä rullalaakerit nokka-
akselissa ja tasapainotusakseleissa varmistavat matalan värinätason. Sylinterin 
halkaisija poikkeaa 12 mm kampiakselista, mikä minimoi kitkan männänrenkaiden ja 
sylinterin seinän välillä. Irtikytkettävät suuttimet ja ovaalin muotoiset 
ruiskutuspumpun ketjuhammaspyörät edesauttavat Ingenium-moottorin 
poikkeuksellista hiljaisuutta. 
 
Uudet Ingenium-moottorit ovat erittäin taloudellisia, hienostuneita ja tehokkaita, ja 
niiden huoltoväli on peräti 34 000 kilometriä (aikaisemmin 26 000 km). Näin 
moottorien omistaminenkin on edullisempaa ja käytännöllisempää. 
 
Pidemmät huoltovälit on saavutettu esittelemällä useita innovaatioita, kuten 
vähäkitkainen mäntä-/sylinteriliittymä, joka vähentää öljynkulutusta, erittäin 
korkealaatuinen öljy sekä suodatusjärjestelmä, joka hyötyy huomattavasti 
puhtaammasta palamisesta. Evoquen merkittävästi pienempi polttoaineen kulutus 
minimoi palamiskaasut ja näin ollen myös pienhiukkaset, jotka suodatusjärjestelmän 
on poistettava öljystä. Samalla kehittynyt sylinteritekniikka vähentää mahdollisia 
epäpuhtauksia. Öljynsuodatin ja itse öljy pysyvät huomattavasti puhtaampina 
pidempään. 
 
Ingenium-moottoreita on rasitettu yli kolmen miljoonan kilometrin verran tosielämän 
testeissä ja yli 72 000 tuntia dynamometrissä. Testiohjelma vastaa kahdeksan 
vuoden käyttöä vaativimmissa olosuhteissa. 
 
Huippuluokan 9-vaihteinen automaattivaihteisto 
Kehittynyt 9-vaihteinen ZF-automaattivaihteisto on osa Evoque Convertiblen 
vakiovarustusta. Poikittaisrakenteeseen suunniteltu ZF 9HP -vaihteisto sisältää 
yhdeksän välityssuhdetta, jotka takaavat erinomaisen kiihtyvyyden ja 
taloudellisuuden. 
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Kun auton virta kytketään, vaihteenvalitsin nousee keskikonsolista. Kuljettaja voi 
jättää vaihteiston automaattitilaan ja antaa adaptiivisen vaihtostrategian ennustaa 
älykkäästi kuljettajan toimia. Vaihteita voi vaihtaa myös manuaalisesti ohjauspyörään 
asennetuilla vivuilla. 
 
Ensimmäinen vaihde on lyhyt ja sopii erittäin ripeään kiihdyttämiseen ja 
hidasvauhtiseen maastoajamiseen esimerkiksi rinteissä. Evoque Convertible käyttää 
pysähdyksissä oletuksena toista vaihdetta – joka on verrannollinen ensimmäiseen 
vaihteeseen vaihteistoissa, joissa on vähemmän vaihteita. 
 
Skaalan toisessa päässä on yhdeksäs vaihde, joka laskee käyntinopeutta ja sopii 
moottoritieajoon. 
 
Valittavissa Efficient Driveline- tai Active Driveline -neliveto 
Efficient Driveline -neliveto on vakiovaruste Evoque Convertible -mallissa. Tämä 
älykäs jatkuva nelivetojärjestelmä käyttää elektronisesti ohjattua Haldex-kytkintä ja 
säätää jatkuvasti tehon välitystä etu- ja takapyörien välillä. Tämä tarjoaa erinomaista 
suorituskykyä maastossa ja parempaa ketteryyttä maantiellä. 
 
Huippuluokan Active Driveline -tekniikan voi valita lisävarusteena. Se parantaa sekä 
taloudellisuutta että ketteryyttä. Tasaisen ajon aikana yli 35 km/h nopeudessa Active 
Driveline vaihtaa nelivedosta etuvetoon ja vähentää näin voimansiirron kitkaa ja 
parantaa taloudellisuutta. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pitoa ja kuljettajan toimia 
ja voi vaihtaa saumattomasti takaisin nelivetoon jo 350 millisekunnissa. 
 
Takatasauspyörästön kummallakin puolella olevat elektronisesti ohjatut kytkimet 
parantavat suorituskykyä maantiellä ja maastossa. Kytkimet jakavat tehoa nopeasti 
paremmin pitävälle pyörälle, mikä parantaa pitoa maastossa ja tekee ajamisesta 
dynaamisempaa maantiellä. 
 
Autossa olijat voivat tarkkailla Active Driveline -järjestelmän tilaa pyyhkäisemällä 
4x4i-toimintoon uudessa InControl™ Touch Pro -tieto- ja -viihdejärjestelmässä. 
 
 

2.5 Kehittyneet kuljettajan tukijärjestelmät 
Jotta ajaminen olisi mahdollisimman rentoa ja turvallista, Evoque Convertible -malliin 
on saatavilla laaja valikoima kehittyneitä kuljettajan tukijärjestelmiä. Näitä ovat: 
 
360 asteen pysäköintiavustin 
Vain Evoque Convertible -malliin saatava 360 asteen pysäköintiavustin antaa 
kuljettajalle mahdollisuuden tarkkailla kohteita auton rinnalla ja antaa lisää 
itsevarmuutta ahtaissa paikoissa, kuten pysäköintihalleissa, ajamiseen (toimii 
nopeuteen 16 km/h asti). 
 
Automaattinen hätäjarrutus välttää onnettomuuden tai minimoi sen seuraukset 
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Automaattinen hätäjarrutustoiminto auttaa välttämään onnettomuuden, kun auton 
nopeus on alle 35 km/h. Se myös lieventää merkittävästi onnettomuuksien 
seurauksia nopeuksissa 50–80 km/h. 
 
Järjestelmä käyttää innovatiivista stereokameraa, joka on asennettu taustapeilin 
viereen. Se tarkkailee kohteita, jotka muodostavat onnettomuusriskin (esimerkiksi 
ruuhka). Jos yhteentörmäys on todennäköinen, järjestelmä antaa visuaalisen 
varoituksen ja äänimerkin. Jos kuljettaja ei reagoi niihin, järjestelmä antaa uuden 
varoituksen ja käyttää suurinta jarrupainetta ja pysäyttää auton hallitusti. 
 
Automaattinen hätäjarrutus on saatavilla, jos autossa on joko kaista-avustin tai 
kaistavahti. 
 
Kaista-avustin parantaa turvallisuutta 
Kaista-avustin tekee ajamisesta rennompaa ja turvallisempaa. Se täydentää 
kaistavahtijärjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ohjauspyörää tärisyttämällä, jos 
auto on ajautumassa pois oikealta kaistalta. Kaista-avustin auttaa aktiivisesti 
kuljettajaa pysymään oikealla kaistalla tekemällä tarvittaessa korjaavia 
ohjausliikkeitä.  
 
Tekniikka yhdistää tiemerkintöjä tarkkailevan stereokameran tiedot ja sähköisen 
ohjaustehostimen toiminnan. 
 
Jos kaista-avustin havaitsee, että kuljettaja on tahattomasti poistumassa oikealta 
kaistalta, se ohjaa hienovaraisesti auton takaisin oikeaan asentoon. Kaista-
avustimen on määrä olla lähes huomaamaton. Se ei aktivoidu, kun suuntavilkkuja 
käytetään, ja kuljettaja voi ohjata sitä vastaan helposti. Järjestelmän voi myös 
halutessaan kytkeä kokonaan pois käytöstä. 
 
Kuljettajan vireystilan valvonta: varhainen kuljettajan väsymyksen 
varoitusjärjestelmä 
Kuljettajan väsymys on yleinen onnettomuuksien syy. Kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä tarkkailee kuljettajan ohjausliikkeitä ja estää kuljettajaa 
nukahtamasta rattiin. Jos kehittynyt tekniikka havaitsee äkillisiä nykiviä 
ohjausliikkeitä, jotka ovat yleisiä väsymyksestä kärsivälle kuljettajalle, se antaa 
äänimerkin ja visuaalisen varoituksen mittaristossa. 
 
Kuljettajan vireystilan valvonta täydentää kaista-avustinta ja automaattista 
hätäjarrutusta. Kaikki nämä tekniikat tekevät ajamisesta mahdollisimman turvallista ja 
rentouttavaa. 
 
Evoque-merkille ominaisia ylellisiä tekniikoita 
Range Rover Evoque Convertible sisältää myös useita tekniikoita, jotka on nähty 
Evoque-malleissa vuodesta 2011 lähtien. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
tarkkailee edessä olevaa maantietä ja liikennemerkkejä ja näyttää niiden tiedot 
kojetaulussa tai tuulilasinäytössä. 
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3 KATTAVA TESTIOHJELMA VARMISTAA LOISTAVAT OMINAISUUDET 
Range Rover Evoque on lanseerauksestaan lähtien saanut kiitosta erinomaisesta 
ajodynamiikasta ja luokkansa johtavasta maastosuorituskyvystä. Jotta voitiin 
varmistua, että Evoque Convertible säilyttää nämä vakuuttavat ominaisuudet, Land 
Roverin alustainsinöörit laativat raskaan testiohjelman, jota käytiin läpi yleisillä 
maanteillä huippunopeista autobahneista tiukkoihin ja haastaviin hiusneulamutkiin 
Italian Dolomiiteilla. Mittavaa kehitystyötä tehtiin myös märillä testiradoilla, jäätyneillä 
järvillä Ruotsissa ja kilparadoilla, kuten Nürburgringin Nordschleifella. 
 

3.1 Testattu Land Roverin maailmanluokan standardien mukaisesti 
Prototyypeillä ajettiin satojatuhansia kilometrejä testiradoilla, maastossa ja yleisillä 
maanteillä eri puolilla maailmaa, kuten Kanadassa, Dubaissa, Saksassa, Italiassa, 
Norjassa, Espanjassa, Ruotsissa, USA:ssa ja Isossa-Britanniassa. Uuvuttavat 
lämpötilat ja korkeuserot venyttivät Evoque Convertiblen äärirajoille vaativassa 
testiohjelmassa. Ajoneuvoja käytettiin myös kellon ympäri testipenkeissä, joiden 
hydraulivarret simuloivat raskaita tosielämän olosuhteita.  
 
Lopputuloksena Evoque Convertible tarjoaa viisioviselle ja coupé-mallille ominaisia 
maasto-ominaisuuksia, hienostuneisuutta ja ketteryyttä. Auto on yhtä palkitseva 
ajettava, olipa maasto kuinka haastava tahansa. 
 
Jaguar Land Roverin pääinsinööri Mike Cross totesi seuraavaa: “Land Rover haluaa 
olla luokkansa ykkönen autojensa maasto-ominaisuuksissa, eikä Evoque Convertible 
tee tähän poikkeusta. Innovatiivisen insinöörityön ja edistyksellisten tekniikoiden 
ansiosta Evoque Convertible tuottaa dynaamisen ja itsevarman SUV-
ajokokemuksen, jota on testattu perusteellisesti ympäri maailmaa.” 
 
Evoque Convertiblen painonjakauman ja alusta-asetusten yhdistelmä vaati 
ajovakauden hallintaa, ABS-järjestelmää, nelivetoa ja Terrain Response -asetuksia 
valvovien parametrien uudelleenkalibrointia monilla eri tienpinnoilla. Pelkästään 
napapiirillä tehty arviointi kesti neljä kuukautta. Lämpötila laski alueella usein alle -30 
asteen. 
 
Valmistettu Isossa-Britanniassa korkeiden standardien mukaan 
Land Roverin kehityskeskuksessa Isossa-Britanniassa suunniteltua Evoque 
Convertible -mallia valmistetaan viisiovisen ja coupé-mallin rinnalla yhtiön palkitussa 
Halewoodin tuotantolaitoksessa, joka saa tukea Ison-Britannian kasvurahastolta. 
Malli tulee myyntiin vuoden 2016 keväällä yli 170 markkina-alueella eri puolilla 
maailmaa. 
 

 
 

kuvia  http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/land-

rover/images?ipid=121473&altTemplate=Image%20Pack  



 

 

 

 

15 

 

 

video  http://video.newsroom.jaguarlandrover.com/global/encoded-

media/mp4_h264_480x270/RR_EVQ_Convertible_Product_VNR_091115.mp4 
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