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ESITTELYSSÄ RANGE ROVER VELAR 

Range Rover -perheen neljäs jäsen on täällä  

• Range Rover -perheen uusi lisäys tulee Range Rover Evoque- ja Range Rover Sport -

mallien välimaastoon 

• Keskikokoinen, ylellinen SUV, joka pitää sisällään uudenlaista hienostuneisuutta, 

eleganssia ja teknologiaa 

• Range Rover Velar tulee myyntiin kesällä 2017 

• Velar dieselmallien ennakkohinnat alkavat 76 980 eurosta ja bensiimallien 83 437 

eurosta 

 

Ylellinen SUV-malli luotiin vuonna 1970, kun Land Rover julkaisi alkuperäisen Range Roverin. 

Lähes puoli vuosisataa myöhemmin sama innovaation henki on yhä voimissaan, kun Range 

Rover -perheeseen saapuu sen neljäs jäsen. 

Elegantti yksinkertaisuus, visuaalisesti pelkistetty lähestymistapa ja uraauurtava 

kuluttajateknologia ovat uuden Range Rover Velar -mallin tunnusmerkkejä.   
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Range Rover Velar -mallin täydellistä haluttavuutta määrittävät viisi tekijää:   

 

 Tavoitteena pelkistäminen: todellinen laatu paljastuu, kun kaikki ylimääräinen 
karsitaan pois 

• Suunnittelussa ja kehittelyssä näkyy järkkymätön usko pelkistämiseen 

• Ylelliset, tilavat sisätilat ovat rauhallinen pyhäkkö, jossa elegantti yksinkertaisuus 

yhdistyy ensiluokkaisiin materiaaleihin ja kauniisiin yksityiskohtiin, kuten säätimiin, 

jotka ovat piilossa, kunnes niihin syttyy valo 

 

 Neljäs Range Rover: SUV-mallien uusi vallankumous, jossa jokaisella 
yksityiskohdalla on väliä 

• Puuttuva rengas Range Rover Evoque- ja Range Rover Sport -mallien välillä 

• Range Rover Velarin kehittely perustuu pelkistämiseen, ja sen teknologian 

mahdollistama muotoilu on seuraava looginen askel Range Rover -valikoiman 

laajentamisessa 

 

 Ainutlaatuinen sukupuu: Range Roverin verratonta perintöä kunnioittaen 

• Range Roverin lähes viidenkymmenen vuoden perintö antaa luottamusta 

korkeammalle tähtäämiseen, eteenpäin katsomiseen ja asiakkaiden 

elämänlaadun parantamiseen 

• SUV-maailman kuninkaallisiin kuuluvan Range Roverin tarina alkoi alkuperäisistä 

Velar-prototyypeistä vuonna 1969 

 
 Luomassa huomisen trendejä: uusi Range Rover -innovaatio 

• Velar jatkaa Range Roverin innovaatioiden perinnettä edistyneiden 

teknologioiden, houkuttelevan muotoilun ja yksityiskohtien huomioimisen kautta 

• Viimeistä huutoa oleva Touch Duo Pro -infotainment-järjestelmä, erittäin ohuet 

Matrix-Laser-LED-ajovalot, upotetut, esiin tulevat ovenkahvat ja Burnished 

Copper -sävyiset yksityiskohdat huokuvat huomisen trendejä 
 

 Hienostuneisuutta kaikkiin tilanteisiin: Land Roverin legendaarinen suorituskyky 
ylittää odotukset kaikilla ajopinnoilla 

• Asiakkaiden odottamaa hienostuneisuutta ja Land Roverin ainutlaatuista 

suorituskykyä kaikissa maastoissa kaikkialla maailmassa 
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• Poikkeuksellista suorituskykyä ja ketteryyttä tiellä yhdistettynä erinomaiseen 

ajolaatuun ja käyttäytymiseen 

 
--------- 
Lyhyesti 
 
• Houkutteleva ja erottuva muotoilu koostuu täydellisesti optimoiduista mittasuhteista, 

vahvoista, pelkistetyistä pinnoista ja upeasta profiilista 

• Muotoilun puhtautta korostavat erittäin ohuet Matrix Laser -LED-ajovalot ja upotetut, esiin 

tulevat ovenkahvat 

• Uutuutena huippuluokan Touch Pro Duo -infotainment-järjestelmä, jonka kahden 10-

tuumaisen teräväpiirtokosketusnäytön toimivuus ja intuitiivinen käytettävyys hakevat 

vertaistaan 

• Kevyt, vankka alumiini-intensiivinen korirakenne tehostaa suorituskykyä, ketteryyttä ja 

tehokkuutta 

• 2874 mm:n akseliväli ja älykkäästi suunnitellut sisätilat mahdollistavat vakuuttavan 673 litran 

tavaratilan ja poikkeuksellisen hyvät tilat kaikille matkustajille 

• Kuusisylinterisiin malleihin vakiona kuuluva ilmajousitus tarjoaa verratonta hienostuneisuutta 

ja kaikkiin malleihin vakiona kuuluva Adaptive Dynamics –mukautuva vaimennusteknologia 

taas poikkeuksellista mukavuutta ja hallintaa 

• Jatkuva neliveto, Intelligent Driveline Dynamics hallintajärjestelmä ja aktiivinen 

takatasauspyörästön lukko momentinhallinnalla (Active Locking Rear Differential) 

varmistavat maailmanluokan suorituskyvyn kaikissa maastoissa ja kuljettajan 

mahdollisimman intensiivisen ajokokemuksen 

• Uraauurtaviin pitoteknologioihin kuuluvat Terrain Response 2, haastavien olosuhteiden 

pidonhallinta ATPC, Low Traction Launch toiminto, alamäkihidastin HDC ja progressiivinen 

jarrujen vapautus GRC 

• Jopa 2500 kg:n vetokyky, jota täydentää perävaunun peruutusavustin (Advanced Tow 

Assist) – kuljettaja voi peruuttaa ajoneuvoa perävaunu kiinnitettynä Touch Pro Duo -kierto-

ohjainten avulla, eikä vastaohjaus ole tarpeen 
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• Kuusi voimansiirtolinjaa puhtaasta, reaktiivisesta 2,0-litraisesta 180 hevosvoiman Ingenium-

dieselmoottorista, jonka CO2-päästöt ovat alimmillaan vain 142 g/km eurooppalaisella 

ajosyklillä, tehokkaaseen 3,0-litraiseen ahdettuun 380 hevosvoiman V6-bensiinimoottoriin 

• Täydellinen edistyneiden turvajärjestelmien sarja, joka sisältää automaattisen 

hätäjarrutusjärjestelmän jalankulkijoiden tunnistuksella, takaristeysnäkymän 

valvontatoiminnon ja kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon 

----------- 

Whitley, Iso-Britannia, 1. maaliskuuta 2017 – Range Rover Velar tuo Range Rover -

perheeseen uudenlaista hohtoa, moderniutta ja eleganssia. Range Rover Evoque- ja Range 

Rover Sport -mallien välistä tyhjää tilaa paikkaamaan kehitetty Velar tarjoaa ylellisyyttä, 

hienostuneisuutta ja kaikkiin maastoihin soveltuvaa suorituskykyä, jota ei ole nähty koskaan 

aiemmin keskikokoisten SUV-mallien segmentissä. Tämä on uudentyyppinen Range Rover 

uudentyyppiselle asiakkaalle. 

Velar, joka on kehitetty puhtaalta pöydältä Jaguar Land Roverin kevyttä alumiinirakennetta 

hyödyntämällä, edustaa Range Roverin menestystarinan uutta lukua. Velar-mallia määrittävät 

visuaalisesti pelkistetty lähestymistapa ja jokaisen yksityiskohdan pikkutarkka huomioiminen, 

jotka kehittävät Ranger Roverin DNA:ta ja antavat esimakua Range Rover -ajoneuvojen 

uudesta sukupolvesta. 

Velarin muotoilu on kauniin tasapainoinen sen voimakkaasta koosta selväpiirteiseen 

vyötärölinjaan ja aina takapuskurin pelkistettyihin, kapeneviin linjoihin asti. Antelias akseliväli 

lisää merkittävästi sen eleganssia ja tekee sisätiloista tilavat.  

”Velar on nyt luokkansa houkutteleva, muotoilultaan joukosta erottuva malli, jossa yhdistyvät 

optimoitu tilavuus, tehokkaat, pelkistetyt pinnat ja upea profiili.” 

Gerry McGovern, muotoilujohtaja, Land Rover 

Suuret kevytmetallivanteet – erityisesti 22-tuumaisten mallien valikoimassa – optimoivat 

ajoneuvon upean profiilin ja korostavat entisestään Velar-mallin dramaattista ulkonäköä. 

Edistynyt teknologia on keskeistä mallin nykyaikaiselle muotoilulle: LED-ajovalot ovat siroimmat, 

jotka Land Rover -ajoneuvossa on koskaan nähty. Upotetut, esiin tulevat ovenkahvat korostavat 

Velar-mallin pelkistettyä, veistoksellista muotoa ja pienentävät entisestään vastuskerrointa, joka 

on vain 0,32 – tämä on aerodynaamisesti tehokkain koskaan valmistettu Land Rover. 
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Kun katsot Velarin sisälle, näet eleganttia yksinkertaisuutta ja hienostuneisuutta.  Järkkymätön 

usko pelkistämiseen näkyy toteutuksessa; kytkimet on jätetty minimiin rauhallisen pyhäkön 

luomiseksi. 

Muotoilun mahdollistava teknologia on otettu käyttöön kehiteltäessä uutta Touch Pro Duo -

infotainment-järjestelmää, joka on Velarin sisätilojen keskipiste. Touch Pro Duo koostuu 

kahdesta 10 tuuman teräväpiirtokosketusnäytöstä, jotka on integroitu saumattomasti 

syttymiseen asti piilossa oleviin pintoihin. Nämä ohuet, intuitiiviset näytöt toimivat harmoniassa 

matkustamon rakenteen kanssa ja lisäävät modernia tuntua, joka on yhteneväinen ajoneuvon 

ulkoasun kanssa. Kaiken tämän lisäksi Velar on myös käytännöllinen: tavaratilan tilavuus on 

vaikuttavat 673 litraa. 

Segmenttinsä sisällä ainoa laatuaan olevan Velarin istuimet on valmistettu nahan sijaan 

kestävää, ensiluokkaisesta tekstiilimateriaalista. Dapple Grey -värinen materiaali on kehitetty 

yhdessä Kvadratin, Euroopan johtavan korkealaatuisten design-tekstiilien valmistajan kanssa, ja 

sitä täydentävät Ebony- tai Light Oyster -väriset mokkakangaskoristeet. 

Kevyt, vankka alumiinikori yhdessä etuosan kaksoiskolmiotukijousituksen ja Integral Link -

takajousituksen kanssa tarjoavat täydellisen pohjan ketterään käsittelyyn, erinomaiseen 

ajomukavuuteen ja silmiinpistävään hienostuneisuuteen. Se myös suojaa poikkeuksellisen hyvin 

törmäystilanteissa, ja Velar on kehitetty täyttämään vaativimmatkin törmäystestivaatimukset 

kaikkialla maailmassa. 

Velar-malliin on integroitu viimeisintä turvateknologiaa, kuten kattava turvajärjestelmä, joka 

sisältää kuusi turvatyynyä, ja edistyneitä kuljettajan tukijärjestelmiä, kuten automaattinen 

hätäjarrutusjärjestelmä jalankulkijoiden tunnistuksella, mukautuva vakionopeussäädin ja ruuhka-

avustin sekä mukautuva nopeusrajoitin. 

Velar sisältää hienostuneen nelivetojärjestelmän, jokaisen pyörän ilmajousituksen, luokkansa 

johtavan 251 mm:n maavaran (213 mm kierrejousilla), luokkansa johtavan 650 mm:n 

kahlauskyvyn (600 mm kierrejousilla) ja Land Roverin verrattomia pitoteknologioita, kuten 

Terrain Response 2 ja All Terrain Progress Control. Velar tarjoaa kaikkien Range Rover -mallien 

tavoin maailmanluokan suorituskykyä kaikissa maastoissa. 

Poikkeuksellisen hyvä suorituskyky ja tehokkuus ovat kuuden bensiini- ja 

dieselvoimansiirtovaihtoehdon ansiota, ja ne on kaikki sovitettu pehmeästi vaihtuvaan 8-

vaihteiseen ZF-automaattivaihteistoon ja nelivetojärjestelmään, joka sisältää Intelligent Driveline 

Dynamics -ohjaustoiminnon. 
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Puhtaat, hienostuneet nelisylinteriset Ingenium-dieselmoottorit ovat saatavilla 180 hevosvoiman 

ja 240 hevosvoiman versioina, jotka tunnetaan vähäisistä, vain 142 g/km CO2-päästöistä 

eurooppalaisella ajosyklillä ja suuresta 500 Nm:n vääntömomentistaan. Nämä moottorit 

yhdistyvät uudessa, erittäin edistyneessä nelisylinterisessä Ingenium-bensiinimoottorissa, jossa 

on 250 hevosvoimaa ja joka kiihtyy asteikolla 0–100 km/h vain 6,7 sekunnissa. Vieläkin 

tehokkaampi 300 hevosvoiman versio tästä moottorista täydentää Velar-valikoimaa myöhemmin 

tänä vuonna. 

V6-dieselmoottorissa yhdistyvät ainutlaatuinen, vaivattoman kiihdytyksen ja 

maastosuorituskyvyn takaava 700 Nm:n vääntömomentti ja vain 167 g/km CO2-päästöt 

eurooppalaisella ajosyklillä. 380 hevosvoiman ahdettu V6-bensiinimoottori yhdistää innostavan 

suorituskyvyn ainutlaatuiseen ääniraitaan ja mahdollistaa Velarin kiihtymisen nopeuteen 100 

km/h vain 5,7 sekunnissa ja elektronisesti rajoitetun enimmäisnopeuden 250 km/h. 

Velar- ja Velar R-Dynamic -ydinvalikoima koostuu Standard-, S-, SE- ja HSE-

mallivaihtoehdoista. Asiakkaat voivat valita myös Black- ja Luxury Exterior Pack -paketit, kun 

tavoitteena on vielä edustavampi ulkonäkö. 

Ainutlaatuisin Velar-malli on First Edition, joka on maailmanlaajuisesti saatavilla vain mallin 

ensimmäisenä myyntivuonna. Tämä HSE-vaihtoehtoakin ylellisempi malli saa tehonsa 

yksinomaan 3,0-litraisista V6-bensiini- ja dieselmoottoreista ja sisältää vakiona runsaasti 

lisäominaisuuksia, kuten täydelliset nahkakoristelistat, jotka täydentävät rei’itetystä Windsor-

nahasta valmistettuja istuimia Light Oyster- tai Ebony-värissä, 1600 W:n Meridian Signature -

äänentoistojärjestelmän, Matrix-Laser-LED-ajovalot ja 22 tuuman kevytmetallivanteet Diamond 

Turned -viimeistelyllä. 

First Edition -mallin värivaihtoehdot ovat Corris Grey, Silicon Silver ja Flux Silver ainutlaatuisella 

satiiniviimeistelyllä, joka on varattu vain ensimmäisen myyntivuoden First Edition -mallille ja joka 

ruiskutetaan käsin Jaguar Land Rover Special Vehicle Operationsin Oxford Roadin teknisessä 

keskuksessa Isossa-Britanniassa. 

Velar on suunniteltu ja kehitelty Jaguar Land Roverin kehityskeskuksissa Isossa-Britanniassa, ja 

se valmistetaan yrityksen Solihull-tuotantolaitoksessa Isossa-Britanniassa. Se tulee myyntiin 

kesällä 2017 Isossa-Britanniassa ja Euroopassa, ja sitä myydään yli 100 markkina-alueella 

ympäri maailman.  
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RANGE ROVER VELAR 
LEHDISTÖPAKETIN SISÄLTÖ 

 

1. ENSILUOKKAINEN MUOTOILU 

1.1  Täydelliset mittasuhteet, tarkka toteutus 

1.2  Sisätilat: rauhallinen pyhäkkö  

2.  VIIMEISINTÄ TEKNOLOGIAA 

2.1 Maailman ensi-ilta: Touch Pro Duo -infotainment-järjestelmä 

2.2  Edistyneet kuljettajan tukijärjestelmät 

3.  MAAILMANLUOKAN INSINÖÖRITAITOA 

3.1  Joukosta erottuvaa suorituskykyä tiellä ja maastossa  

3.2  Hienostuneet ja tehokkaat voimansiirrot 

3.3  Kevyt alumiinirakenne 

 

1. ENSILUOKKAINEN MUOTOILU 

Velar tuo Range Rover -perheeseen uudenlaista hohtoa ja eleganssia. Tämä uudentyyppinen 

Range Rover on tarkoitettu uudentyyppiselle asiakkaalle, ja se on suunniteltu täyttämään Range 

Rover Evoque- ja Range Rover Sport -mallien välinen tyhjä tila. 

 

1.1  Täydelliset mittasuhteet, tarkka toteutus 

Velarin tunnistaa heti Range Roveriksi, mutta sen tulkinta merkin DNA:sta on mullistava. 

Keskikokoista ylellistä SUV-mallia määrittävät muodolliset, tehokkaat tilat, joita täydellisesti 

optimoitu tilavuus ja mittasuhteet tasapainottavat kauniisti. Suuret, halkaisijaltaan jopa 22 

tuuman pyörät määrittelevät upeaa profiilia ja tehostavat samalla Velarin dramaattista 

ulkonäköä. 
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Kelluvan vaikutelman antava katto ja simpukankuorikonepelti ovat selviä viittauksia sen 

edeltäjiin, ja ne tehostavat visuaalisesti sen ensiluokkaista kaikkien ajopintojen suorituskykyä, 

josta kaikki Range Roverit tunnetaan. 2874 mm:n akseliväli (Evoque: 2660 mm; Range Rover 

Sport: 2923 mm) tehostaa Velarin visuaalista pituutta ja mahdollistaa osaltaan poikkeuksellisen 

tilavan matkustamon ja tavaratilan, jonka tilavuus on vaikuttavat 673 litraa. Selväpiirteinen, 

nouseva vyötärölinja ja kapenevat lasit tasapainottavat muodollista eleganssia arvokkaalla, 

urheilullisella tavalla. 

Lyhyt eturakenne ja erittäin ohuet LED-ajovalot minimoivat visuaalista raskautta. Pidempi 

takaosa tasapainottaa ja korostaa Velarin näyttävää pituutta samalla kun se lisää voimakasta 

potkua mallin jäntevään ulkomuotoon. Pakoputken kromiset kaksoiskoristelistat on integroitu 

täydellisesti takapuskuriin ja ne korostavat hienovaraisesti Velarin tehoa ja suorituskykyä. 

Kauniit yksityiskohdat, edistynyt teknologia 

Velarin ulkoasun muotokieltä määrittävät pystysuora, voimakas etugrafiikka ja pitkä konepelti. 

Voimakasta säleikköä korostavat entisestään hoikat LED-ajovalot, jotka antavat mallille 

painokasta, virtaviivaista ilmettä. Etupuskurin korostetut ilmantuloaukot ja hienovarainen 

suojalevy viestivät Velarin suorituskyvystä ja ensiluokkaisesta joka maaston suorituskyvystä. 

Tuulilasin tiukka kulma leikkaa tehokkaasti etuakselilinjaa ja sulautuu Range Roverin kelluvan 

vaikutelman antavaan kattoon, joka on saatavilla korin värisenä tai Narvik Black -kontrastivärillä. 

Kiinteä tai liukuva panoraamakatto korostaa Velarin poikkeuksellisia sisätiloja antamalla 

luonnonvalon tulvia sisään. 

Korin sivujen puhtaan yksinkertainen mutta vahva muoto kunnioittaa Range Rovereiden pitkää 

kevyiden alumiinirakenteiden perinnettä. Puhtaita, koristelemattomia pintoja tähdittää vahva 

olkalinja aivan lasirakenteen alapuolella, ja ohut, kaareva musta grafiikka kulkee elegantisti 

korin alaosien ympäri. 

Lokasuojan ilma-aukot, jotka alkavat etuakselin tasolta ja kulkevat taaksepäin etuovia kohti, 

korostavat Velarin dynaamista luonnetta. 

Periksiantamaton keskittyminen puhtaisiin linjoihin on tehnyt erittäin tiukkojen paneeliaukkojen 

saavuttamisesta välttämättömän haasteen, jonka muotoilu- ja insinööritiimit ovat saavuttaneet 

täydellisesti. 

Upotetut, esiin tulevat ovenkahvat – Range Rover -uutuus – korostavat teknologian osuutta 

Velarin silmiinpistävässä muotoilussa. Hienovaraisesti LED-valoilla valaistut kahvat ovat 
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nopeasti käytettävissä, kun ovien lukitus avataan avaimella tai kahvan hillittyä painiketta 

painamalla, ja ne työntyvät arvokkaasti eteen, kun ovet avataan vetämällä. 

Ne vetäytyvät saumattomasti oviin, kun auto lukitaan, tai kun nopeus ylittää 8 km/h, parantavat 

aerodynaamista tehokkuutta ja polttoainetaloudellisuutta, ja korostavat entisestään korin sivujen 

silmiinpistävän puhdasta, yksinkertaista ulkomuotoa.  

Kaikissa Velareissa on LED-ajovalot vakiovarusteena. LED-teknologia on mahdollistanut Bi-

Xenon-valoihin verrattuna ylivertaisen valaistuksen ja energiatehokkuuden lisäksi myös 

siroimpien Land Roverissa koskaan nähtyjen ajovaloryhmien käyttöönoton. Ne kiertävät 

dramaattisesti ajoneuvon etuosan ympäri; täysipituinen musta grafiikka korostaa niiden 

kapeutta. Omaleimaiset huomiovalot tehostavat vakuuttavaa ulkonäköä, josta kaikki Range 

Rover -ajoneuvot tunnetaan. 

Saatavilla on neljä erilaista LED-ajovalomallia, jotka kulminoituvat segmentin ensimmäisiin 

Matrix-Laser-LED-ajovaloihin. Laserit parantavat yönäkyvyyttä entisestään ja pidentävät 

valokeilaa 550 metriin. Adaptiivinen ajovalojärjestelmä sovittaa valokeilan ohjauspyörän 

kulmaan, ja matrix-teknologia himmentää valikoivasti yksittäisiä LED-valoja ylläpitääkseen 

ihanteellista valonjakoa ja varmistaakseen, että koko valokeilaa voidaan käyttää vastaantulijoita 

häikäisemättä. 

Matrix-Laser-LED-ajovaloja määrittävät myös Signature-huomiovalot ja Animated Direction 

Indicator -vilkut, jotka pyyhkäisevät valojen ohi aiottuun matkustussuuntaan ja auttavat 

parantamaan turvallisuutta. 

Kapeat LED-sumuvalot korostavat entisestään Velarin teknologian mahdollistamaa muotoilua, 

ja ne on integroitu saumattomasti ajoneuvon ympäri kulkevaan mustaan alalinjaan. 

LED-perävalot toistavat ajovalojen hienostuneisuutta silmäänpistävän 3D-ilmeen avulla. Niitä 

täydentää täysipitkä, korkeatasoinen jarruvalo, joka on piilossa, kunnes syttyy, ja jossa on kirkas 

linssi. Se luo tasaista, pehmeää valoa valonohjausteknologian ja integroidun mikro-optiikan 

avulla. LED-takasumuvalot sulautuvat kaarevaan mustaan kontrastigrafiikkaan auton 

takaosassa ja ovat nähtävissä sivuilta. 
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Määritä itsellesi täydellisesti sopiva tyyli 

Ulkomuotokäsittelyjen vaihtoehdot lisäävät asiakkaan mahdollisuuksia ja tekevät Velarista 

entistäkin erottuvamman. R-Dynamic-malleissa on ainutlaatuinen, syvä etupuskuri ja 

suurennetut aukot, jotka parantavat jäähdytystä ja tehostavat visuaalista ulkomuotoa. 

Burnished Copper -väriset yksityiskohdat ulottuvat etupuskurin siipiin ja lokasuojan ilma-

aukkoihin, kun taas etusäleikkö ja kaikki Range Rover -kirjaimet on viimeistelty värillä Shadow 

Atlas Silver. Musta kontrastikatto laskee visuaalista painopistettä ja sopii yhteen Dark Grey 

Satin -väristen pyörien kanssa. 

Black Pack- ja Luxury Pack -paketit auttavat mallia erottumaan joukosta entisestään. Black 

Pack on saatavilla sekä vakiomallisena että R-Dynamic-versiona, jossa Narvik Black -väriä on 

käytetty etusäleikön verkossa ja ympärillä, konepellin ja takaluukun kirjoituksessa, lokasuojan 

ilma-aukoissa, hinaussilmukan peitteen ympärillä sekä puskurin alaosan siivessä. R-Dynamic-

versioissa myös konepellin ilma-aukot, puskurin aukot ja pakoputken koristelistat on viimeistelty 

Narvik Black -värillä. 

Luxury Pack on yksinomaan Velarin vakioversioiden paketti, jossa alaosan koristelistat on 

viimeistelty kiiltävällä Narvik Black -värillä ja tehostavat Velarin eleganttia yksityiskohtien 

suunnittelua. Sumuvalot, Narvik Black -värinen hinaussilmukan peite, Indus Silver -värinen 

hinaussilmukan peitteen ympärys ja Atlas Silver -väriset puskurin alaosan siivet viimeistelevät 

muutoksen. 

Saatavilla on 13 värivaihtoehtoa: Fuji White, Narvik Black, Yulong White, Indus Silver, Corris 

Grey, Santorini Black, Kaikoura Stone, Byron Blue, Firenze Red, Aruba, Silicon Silver 

Carpathian Grey ja First Edition -mallin Flux Silver. 

Äärimmäisen ensiluokkaista ilmettä antava uusi Flux Silver Satin -maaliviimeistely on 

mahdollista valita vain First Edition -malliin, joka on saatavilla Jaguar Land Roverin Special 

Vehicle Operations -divisioonan mallin ensimmäisenä myyntivuotena, ja se ruiskutetaan Oxford 

Roadin teknisessä keskuksessa. Edistynyt maali sisältää tyhjiömetalloitua pigmenttiä, joka 

tehostaa Velarin elegantin, hienovaraisen ulkomuodon valo- ja varjoefektejä. 

Saatavilla on kahdeksan erottuvaa pyörämallia, joiden halkaisijat ovat väliltä 18–22 tuumaa ja 

joiden viimeistelyn voi valita neljästä vaihtoehdosta. Vakiomalleissa on vakiona 18 tuuman 

kevytmetallivanteet, kun taas S-versioissa pyörän halkaisija on 19 tuumaa, SE-versiossa 20 

tuumaa ja HSE-mallissa 21 tuumaa. Kaikki asiakkaat voivat tilata malliinsa 22 tuuman 
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kevytmetallivanteet, jotka kuuluvat First Edition -mallin kattavaan vakiovarusteluun. 
 

1.2  Sisätilat: rauhallinen pyhäkkö  

Velarin tiukkaa, selkeää ja täydellisesti toteutettua ulkomuotoa heijastelevat, huolella muotoillut 

sisätilat sisältävät Range Rovereille ominaista rakennetta tehostavaa viimeisintä teknologiaa, ja 

niissä on keskitytty ylellisiin materiaaleihin, upeisiin yksityiskohtiin ja poikkeukselliseen 

hienostuneisuuteen. 

Velarin urheilulliseen ajoasentoon asennetut etuistuimet tasapainottavat suorituskykyyn 

keskittynyttä muotoilua ja tukea mukavuudellaan ja sisältävät 20 säätömahdollisuutta sekä 

lämmitys-, ilmastointi- ja hierontatoiminnot. Huolellisesti paino-optimoidut ja sisätilaa 

vapauttavat istuimet on myös muotoiltu helpottamaan matkustamoon tuloa ja siitä poistumista. 

40:20:40-takaistuimet ovat poikkeuksellisen mukavat ja niihin on saatavilla lämmitys- ja 

sähkösäätötoiminnot. Valinnaisena saatava nelialueilmastointi ja matkustamon 

ilmanionisointijärjestelmä tekevät Velarin sisätiloista vieläkin mukavammat kaikille matkustajille. 

”Velarin sisätilat ovat rauhoittava pyhäkkö, joissa poikkeuksellinen tilavuus yhdistyy aitoihin 

materiaaleihin ja viimeistelyihin, tarkkaan toteutukseen ja kauniisiin yksityiskohtiin, kuten 

kytkimiin, jotka näkyvät vasta syttyessään.” 
Gerry McGovern, muotoilujohtaja, Land Rover 

Kojelaudan vahva, vaakasuuntainen keila on Velarin sisäarkkitehtuuria määrittävä tekijä. Se 

kallistuu voimakkaasti taaksepäin tuulilasia kohti ja luo tiukimman kulman, joka missään Land 

Roverissa on nähty, ja korostaa Velarin dynaamisia ajo-ominaisuuksia. Hienovaraiset ilma-

aukot vahvistavat Velarin pelkistettyä, teknologian mahdollistamaa muotoilua. 

Keskellä on Touch Pro Duo -infotainment-järjestelmän kaksi 10-tuumaista 

teräväpiirtokosketusnäyttöä. Ohut, kapasitiivinen polykarbonaatti mukailee tarkasti kojelaudan 

hienovaraista kaarevuutta ja sulautuu pintaan täydellisen saumattomasti. Terrain Response- ja 

Terrain Response 2 -valitsimien integrointi Touch Pro Duo -järjestelmään eliminoi perinteisten 

säädinten ja painikkeiden tarpeen, mikä tuo lisätilaa keskikonsoliin ja korostaa visuaalisesti 

pelkistettyä ulkonäköä, joka on otettu huomioon Velarin muotoilun jokaisessa vaiheessa. 

Infotainment-järjestelmä sisältää kaksi monitoimista kiertosäädintä ja niitä erottavat niiden 

kuminen kosketusulkopinta, Satin Chrome -kehykset ja saumattomasti integroidut 

digitaalinäytöt. Kierrettävä vaihteenvalitsin nousee hiljaisesti keskikonsolista käynnistettäessä. 
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Kuljettajan edessä on kaksoisanalogiset mittaristot, joiden välissä on 5-tuumainen TFT-näyttö, 

tai SE-versioissa ja sitä edistyneemmissä versioissa 12,3-tuumainen Interactive Driver Display -

näyttö. Tämä teräväpiirtoinen virtuaalinen mittaristo tarjoaa rikkaan, huipputeknologisen 

kokemuksen ja auttaa kuljettajaa keskittymään tärkeimpiin tietoihin: kahden mittarin asetteluun, 

jonka keskellä on tietopaneeli, yhden mittarin asetteluun, jossa on kaksi tietonäyttöä, tai 

täydelliseen karttanäkymään. 

Tärkeimmät tiedot, kuten nopeus, yksityiskohtaiset navigointiohjeet ja aktiivisen 

turvajärjestelmän varoitukset voidaan ottaa näkyviin kuljettajalle uuden sukupolven värillisessä 

tuulilasinäytössä. Tuulilasiin heijastuvat virtuaalikuvat näyttävät kuin ne olisivat noin kahden 

metrin päässä kuljettajan edessä, joten kuljettaja voi käsitellä tietoja nopeasti ja helposti ja 

keskittyä samalla tiehen. 

Ohjauspyörä sisältää kapasitiivisia kytkimiä, joilla voi tehdä tilannekohtaisia valintoja ja joihin 

kuljettaja voi ohjelmoida haluamansa toiminnot. 

Aitoja materiaaleja, innovatiivisia yksityiskohtia 

Parasta laatua olevat aidot materiaalit ja nykyaikaiset viimeistelyt alleviivaavat Velarin 

ylellisyyttä. Ohjaamon erottuvassa horisontaalisessa rakenteessa on hyödynnetty uutta 

kohokuvioista Cut Diamond -muotoilua, joka jatkuu kojelaudasta oviin ja korostaa tilavan 

matkustamon leveyttä.  

Uusi muotoilu toistuu hienovaraisesti koko sisätiloissa: Windsor-nahasta ja ensiluokkaisesta 

tekstiilimateriaalista valmistetut istuinverhoilut on rei’itetty ja Cut Diamond -kuvio muodostaa 

olennaisen osan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kaiuttimien rakennetta Meridian 

17- ja 23 -äänentoistojärjestelmissä. 

Ylellisten SUV-mallien segmentille omaleimainen istuinten innovatiivinen, ensiluokkainen 

tekstiilimateriaali on maksuton vaihtoehto nahkaverhoilulle.  Euroopan johtavan korkealaatuisten 

tekstiilien valmistaja Kvadrat on kehitellyt tämän kestävän materiaalin, jota saa Dapple Grey -

värisenä ja jossa villasekoitetekstiilissä on kontrastina Light Oyster- tai Ebony-värinen 

mokkakoriste. 

Mokkakuidut luodaan kierrätetyistä muovipulloista ja ne lisätään valmistuksessa teksturoituun 

kuitumateriaaliin, joka tuntuu pehmeältä. Edistynyt pinnoitusjärjestelmä varmistaa, että 

ensiluokkainen kangasverhoilu läpäisee Land Roverin tiukimmatkin kestävyystestit ja on helppo 

puhdistaa. 
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Vakiomalleissa on käytetty mokkakangasta ja Luxtec-verhoilua erottuvalla 

kaksoisneulatikkauksella. S- ja SE-malleissa on käytetty korkealaatuista, rei’itettyä Grained 

nahkaa. HSE-versio on varusteltu ylellisen pehmeällä, rei’itetyllä Windsor-nahalla, joka ulottuu 

kojelautaan ja oviin. 

Täydellisesti valmistetut koristelistat korostavat aitojen materiaalien luonnollista ulkonäköä ja 

tekstuuria. Vaihtoehtoja ovat Satin Blonde Linear -viilu, jonka vaalea, satiinimainen ja huokoinen 

viimeistely antavat hyvin modernin, ilmavan tunnun, sekä arvokas Argento Pin -raita, jota 

määrittävät sen kiiltävä viimeistely ja puunsyitä korostavat hopeaviirut. Kuparilankapunottu 

hiilikuitukoristelista, joka on valmistettu punomalla hiilikuitua ja kuparilankoja yhteen kiiltäväksi 

viimeistelyksi, lisää mallin urheilullisen ylellistä ulkonäköä. 

LED-tunnelmavalot valaisevat sisätiloja pehmeästi ja korostavat hienovaraisesti vahvoja linjoja 

ja aitoja materiaaleja, mikä rauhoittaa tunnelmaa. Räätälöitävä tunnelmavalaistusteknologia 

sisältää 10 erilaista värivaihtoehtoa.  

 

Monipuolisuus 

Vaikka hienostuneisuus on Range Roverin sisätilojen tärkein prioriteetti, myös monipuolisuus on 

yksi sen tärkeimmistä vahvuuksista. Velarin kevyeeseen alumiinirakenteeseen kuuluva 

luontainen pakkausteho yhdessä 2874 mm:n akselivälin kanssa mahdollistavat poikkeukselliset 

sisätilat kaikille matkustajille. 

Jaetun, liukuvan, edessä keskellä olevan käsinojan kumpaakin puolta voi säätää erikseen 

eturivin matkustajille, ja sen alla olevassa lokerossa on mukiteline ja 4 litraa säilytystilaa. Toinen 

mukiteline sijaitsee upotetun suojuksen alla, kierrettävän vaihteenvalitsimen vieressä. 

Jäähdytetty hansikaslokero sisältää 7,5 litraa säilytystilaa. 

Eturivin matkustajilla on käytössään kaksi USB-porttia ja kolme 12 V:n pistorasiaa 

mobiililaitteiden lataamista varten. Matkustamon etuosassa on ylimääräinen 12 V:n pistorasia ja 

kaksi ylimääräistä USB-porttia toisen rivin matkustajille. 

Ovien alaosan syvät, leveät säilytyslokerot on suunniteltu riittävän suuriksi 750 ml:n 

juomapulloille. Keskikonsolin kosketusnäytön takana on lisää säilytystilaa, joka sopii täydellisesti 

älypuhelinten ja avainten säilyttämiseen poissa näkyvistä. 
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Tavaratilassa on vaikuttavat 673 litraa säilytystilaa, mikä vastaa joidenkin ylemmän segmentin 

ajoneuvojen tiloja. Toisen rivin 40:20:40-istuin sisältää läpiviennin, jonka avulla pitkät esineet 

voidaan lastata auton sisälle, ja kun takaistuimet taitetaan alas, Velarissa on jopa 1731 litraa 

lastaustilaa, jonka pituus on 1795 mm ja leveys 1247 mm. Tavaratilassa on vapautusvivut, jotka 

tekevät takaistuinten taittamisesta vieläkin kätevämpää. 

Eleillä ohjattava takaluukkuvaihtoehto tekee isokokoisten tai painavien esineiden lastaamisesta 

tavaratilaan helpompaa ja kätevämpää: avainten käyttämisen tai takaluukun vapautusvivun 

painamisen sijasta asiakkaiden tarvitsee vain tehdä potkuliike takapuskurin anturien alla, jolloin 

anturit tunnistavat tämän liikkeen ja saavat takaluukun avautumaan. 

Eräs elämää helpottava innovatiivinen teknologia on Land Roverin Activity Key – veden- ja 

iskunkestävä ranneke, johon on integroitu vastaanotin. Sen ansiosta asiakkaat voivat nauttia 

urheilusta ja ulkoilusta, esimerkiksi juoksemisesta, pyöräilystä tai melonnasta, kantamatta 

mukanaan tavallista avainta. 

Kun Activity Key -ranneketta pidetään takaluukun Land Rover -merkin kohdalla, ajoneuvo 

lukittuu ja mahdolliset sisälle jääneet avaimet inaktivoituvat, joten ne voi jättää turvallisesti 

taakseen ja nauttia aktiivisesta elämäntavasta. Activity Key -rannekkeessa ei ole paristoa, joten 

sen vaihtamisesta ei tarvitse huolehtia.  

 

2. VIIMEISINTÄ TEKNOLOGIAA 

Teknologia ja innovaatio ovat Velaria määrittäviä tekijöitä, joista esimerkkinä voidaan pitää 

uutta, viimeisintä teknologiaa edustavaa Touch Pro Duo -infotainment-järjestelmää. 

 

2.1 Maailman ensi-ilta: Touch Pro Duo -infotainment-järjestelmä 

Velar julkistaa uuden Touch Pro Duo -infotainment-järjestelmän, joka on edistynein Jaguar Land 

Roverin kehittämistä infotainment-järjestelmistä, ja se edustaa viimeisintä teknologiaa. Touch 

Pro Duo sisältää kaksi 10-tuumaista teräväpiirtokosketusnäyttöä, jotka muodostavat kauniin 

minimalistisen matkustamon keskipisteen ja tuovat siihen futuristista, eleganttia tuntua, 

intuitiivisen, houkuttelevan käyttöliittymän ja verratonta suorituskykyä ja toimivuutta. 

Kojelaudan horisontaalisessa säteessä sijaitsevan ylemmän kosketusnäytön valikko on jaettu 

kolmeen osioon navigointia, mediaa ja puhelinta varten. Vuorovaikutus on yhtä intuitiivista kuin 
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tablettia tai älypuhelinta käytettäessä: valikoiden välillä siirrytään näyttöä pyyhkäisemällä, 

lähentäminen ja loitontaminen onnistuu nipistämällä ja karttoja voi selata painamalla ja 

vierittämällä. 

”Huippuluokan kuluttajateknologiamme on uraauurtavien insinöörien kehittelyn tulosta ja tarjoaa 

verrattoman suorituskykyisen ja toiminnallisen käyttöliittymän. Touch Pro Duon huippunopea 

neliytiminen prosessori ja ällistyttävä grafiikka tarkoittavat, että kuljettajalla on aina parhaat 

mahdolliset tiedot juuri silloin, kun hän niitä tarvitsee.” 

Nick Rogers, toimitusjohtaja, tuotekehittely, Jaguar Land Rover 

 

Jokainen toiminto voidaan valita erikseen ja näyttää näytön pääosiossa, kun tarvitaan tarkempia 

tietoja ja käyttöasetuksia. Sivupaneelin kautta voi käyttää jopa viittä useimmin tarvittavaa 

toimintoa: navigointia, mediaa, puhelinta, uutisia ja säätä. Pysyvä valikkopalkki näytön 

alaosassa mahdollistaa helpon pääsyn aloitusvalikkoon, auton asetuksiin ja 

pysäköntiaputoimintoihin. 

Ylempi näyttö kaartuu lievästi ympäröivien rakenteiden mukaisesti ja sitä voidaan kallistaa 30 

astetta, joten kuljettaja voi asettaa sen täydelliseen asentoon. Näyttö palautuu upotettuun 

asentoonsa, kun sytytysvirta katkaistaan, ja säätyy automaattisesti aiemmin valittuun kulmaan, 

kun se taas kytketään. 

Alempi kosketusnäyttö on integroitu keskikonsoliin ja hallitsee eri toimintoja, kuten ilmastointia ja 

Terrain Response -toimintoa. Jotta käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja intuitiivista, liikkuvia 

kuvia tai monimutkaisia valikoita ei ole – kosketusnäyttö reagoi suoraan esimerkiksi istuimen 

lämpötilasäätimiin. 

Kahta kosketusnäyttöä täydentävät kaksi kosketuksella toimivaa kiertosäädintä. Ne voidaan 

uudelleenmäärittää sisältämään useita toimintoja, esimerkiksi säätämään matkustamon 

lämpötilaa, hierontatoiminnon asetuksia tai Terrain Response -tilaa. Niiden välissä on säädin 

äänentoistojärjestelmän hallintaan. 

Kiertosäädinten alla on kapasitiivisten kytkinten rivi, jonka avulla säädetään ilmastoinnin ja 

huurteeneston maksimiasetuksia, Dynamic Stability Control -ajonvakausjärjestelmää ja Hill 

Descent Control -alamäkihidastinta. Kun kytkimiä ei käytetä, niiden valo on valkoinen ja muuttuu 

kellertäväksi kytkimiä painettaessa.  
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Touch Pro Duon pelkistetty muotoilu ja ällistyttävä suorituskyky nojaavat viimeisimpiin 

teknologioihin. HD-kosketusnäytöt mahdollistavat kaartuvan pinnan optisen tekniikan avulla ja 

sen kuvanlaatu on erinomainen: litteässä TFT-näytössä ei ole ilmakuplia, jotka voisivat 

aiheuttaa heijastuksia tai parallaksikuvia. 

Intel-neliydinprosessori, nopea 60 Gt:n solid-state-asema ja ultranopea Ethernet-verkko ovat 

Touch Pro Duon ensiluokkaisen suorituskyvyn ja toimivuuden ytimessä, ja yhdessä 

kosketusnäytön muotoilun ja kiertosäädinten kanssa ne antavat verrattoman 

käyttäjäkokemuksen. 

Ensimmäisen myyntivuoden aikana InControl-sovellukset ja yhteystoiminnot ovat tilattavissa 

vain rajoitetuille markkina-alueille. 

Täydellinen ääni 

Verrattoman liitettävyyden lisäksi Velariin voi valita haluamansa neljästä ensiluokkaisesta 

äänentoistojärjestelmästä, jotka on kaikki kehitetty sopimaan täydellisesti Velarin matkustamoon 

ja joiden äänenlaatu on poikkeuksellinen – erityisesti 1600 W:n Signature-

äänentoistojärjestelmän, joka on kehitetty yhdessä Meridianin, arvostetun brittiläisen 

äänentoistoasioiden asiantuntijayrityksen kanssa. 

Viimeisintä teknologiaa edustava äänentoistojärjestelmä tarjoaa vertaansa vailla olevan 

kuuntelukokemuksen kaikille matkustajille 23 täydellisesti sijoitetun kaiuttimen avulla, joita 

tehostaa Audyssey MultEQ XTdigital -äänensäätö ja Trifeld 3D -äänenkäsittelyteknologia. 

Yhdessä ne antavat todella kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka toistaa alkuperäisen tallenteen 

täydellisesti.  

Asiakkaat voivat myös valita täysin integroidun takamatkustajan viihdejärjestelmän, joka 

koostuu kahdesta 8-tuumaisesta HD-kosketusnäytöstä 15:9-laajakuvamuodossa, kahdesta 

kaukosäätimestä ja kahdesta WhiteFire-kytketystä langattomasta kuulokesetistä. 

Näytöt ovat erilliset, joten niistä voi katsella eri elokuvaa tai digitaalista TV-kanavaa, jos 

sellainen on saatavilla. Kahden USB 3.0 -portin tai HDMI- ja HDMI/MHL-liitinten avulla 

takamatkustajat voivat striimata mediaa älypuhelimesta tai tabletista. Etumatkustajat voivat 

valita ja seurata takana olevista näytöistä tulevaa sisältöä ja halutessaan katkaista näyttöjen 

virran. 
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2.2  Edistyneet kuljettajan tukijärjestelmät 

Edistyneiden kuljettajan tukijärjestelmien valikoima on sovitettu malliin vakiona, tai sitä tarjotaan 

lisävarusteena, jotta jokainen Velarilla tehty matka olisi turvallisempi ja mukavampi. 

Yksi tärkeimmistä teknologioista on automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (Autonomous 

Emergency Braking, AEB). Tuulilasin sisäpuolella oleva eteenpäin katsova stereokamera 

seuraa ajoneuvon edessä avautuvaa tietä: jos AEB-järjestelmä määrittää, että törmäys toiseen 

ajoneuvoon tai jalankulkijaan on väistämätön, se laukaisee automaattisesti täyden jarrutuksen 

välttääkseen koko törmäyksen tai lieventääkseen sen vaikutuksia. Kuljettaja saa visuaalisia 

varoituksia ja äänimerkkejä, ennen kuin jarrutus alkaa. 

Myös kaistavaroitin (Lane Departure Warning, LDW) ja kaistallapitoavustin (Lane Keep Assist, 

LKA) käyttävät stereokameraa. Seuraamalla tiemerkintöjä ja kuljettajan suuntavilkkujen käyttöä 

nämä järjestelmät voivat auttaa estämään kuljettajaa ajautumasta pois kaistalta: LDW voi antaa 

tuntovaroituksen ohjauspyörän kautta, kun taas LKA menee pidemmälle ja voi vastaohjata 

varovasti pitääkseen auton kaistalla. Ohjauksen vääntö on helppo voittaa tarvittaessa. 

Kuljettajan vireystilan valvonta mittaa ohjausta, kaasun ja jarrutuksen käyttöä ja analysoi 

kaistalta poistumisia ja kuljettajan suuntavilkkujen käyttöä. Jos järjestelmän algoritmit 

määrittävät tiedoista, että kuljettaja on unelias – esimerkiksi ohjaamattomuusjaksojen ja niitä 

seuraavien äkillisten liikkeiden perusteella – mittaristossa näkyy kahvikuppikuvake, joka 

rohkaisee kuljettajaa pitämään tauon. 

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (Traffic Sign Recognition, TSR) lukee stereokameran 

avulla nopeusrajoitusmerkit, jotka näkyvät sitten mittaristossa ja tuulilasinäytössä, jos sellainen 

on asennettu. TSR mukauttaa nopeuden älykkäästi väliaikaisten tietyörajoitusten mukaan ja 

alempaan nopeusrajoitukseen, joka on käytössä joissain maissa sään mukaan, tai jos 

ajoneuvon perään on asennettu perävaunu. 

Takaristeysnäkymä käyttää tutkaa ajoneuvon kummaltakin puolelta lähestyvien ajoneuvojen 

seuraamiseen peruutettaessa. Ovipeileihin syttyy oranssi varoitusvalo, joka varoittaa kuljettajaa 

mahdollisesta vaarasta. 

Mukautuva ajonopeussäädin (Adaptive Cruise Control, ACC) yhdessä ruuhka-avustimen 

kanssa sekä hätäjarrutusjärjestelmä vähentävät kuljettajan työtä moottoritiellä tai ruuhkassa 

ajettaessa. ACC ylläpitää tasaista ajonopeutta tai kuljettajan määrittämää välimatkaa edessä 
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olevaan ajoneuvoon, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus on pienempi. Teknologia varmistaa, 

että ajoneuvo pysähtyy kokonaan, jos edessä oleva ajoneuvokin tekee niin. Jos kuljettaja 

painaa sitten kaasua, Velar lähtee liikkeelle ja seuraa edellä olevaa autoa valittuun 

nopeusasetukseen asti, jos olosuhteet niin sallivat. Jos järjestelmä havaitsee, että tulossa on 

mahdollinen törmäys toiseen autoon, se näyttää varoituksen, joka kehottaa kuljettajaa 

jarruttamaan. Jos kuljettaja ei reagoi, järjestelmä käyttää jarruja lieventääkseen mahdollista 

iskua. 

360 asteen pysäköintiavustin tekee auton kuljettamisesta ahtaissa tiloissa helppoa. Auton 

ympärille sijoitetut kamerat kytkeytyvät automaattisesti käyttöön, kun peruutusvaihde otetaan 

käyttöön, tai ne voidaan ottaa käyttöön manuaalisesti, jolloin kosketusnäyttöön tulee näkyviin 

grafiikka, joka näyttää auton edessä olevan näkymän. Kosketusnäyttö ja äänipalaute kertovat, 

kun lähellä on esteitä. 

Park Assist -pysäköintiavustin tunnistaa sopivat erisuuntaiset pysäköintiruudut ultraäänianturin 

avulla ja ilmoittaa niistä kuljettajalle mittaristossa näkyvällä viestillä. Kun kuljettaja hyväksyy 

pysäköintipaikan, ajoneuvo ohjaa itse itsensä ruutuun ja – jos kyseessä on taskuparkkiruutu – 

pois ruudusta. Kuljettajan tarvitsee huolehtia vain kaasun ja jarrun käytöstä sekä vaihteen tai 

peruutusvaihteen valitsemisesta. 

Yksinkertaisempaa ja turvallisempaa vetämistä  

Jokaisen Land Rover -merkkiä kantavan ajoneuvon vetosuorituskyvyn on oltava erinomainen: 

Velar ei ole poikkeus. Velar on luokkansa käytettävin vetoajoneuvo: sen vetosuorituskyky on 

jopa 2500 kg, ja teknologiat, joiden toimivuus on todistettu jo uudessa Discovery-mallissa, 

parantavat sitä entisestään. 

Puoliautomaattisen Advanced Tow Assist -vetoavustimen avulla kaikkien kuljettajien on helppo 

tehdä mahdollisesti hankalia peruutusliikkeitä. Tavallisen ohjauksen ja vastaohjauksen sijasta 

kuljettaja voi ohjata perävaunun paikalleen helposti infotainment-järjestelmän kiertosäätimen 

avulla – Advanced Tow Assist -vetoavustin laskee kaikki tarvittavat ohjausliikkeet. 

Ensin kuljettajan on määritettävä järjestelmä kosketusnäytön avulla lisäämällä perävaunun 

tärkeimmät tiedot. Tämän jälkeen reaktiiviset liikerataviivat ilmestyvät kosketusnäyttöön 

ovipeilien kameroiden syötteistä ja näyttävät perävaunun odotetun kulkusuunnan. Ohjaamalla 

perävaunua infotainment-järjestelmän kiertosäätimen ja poljinten avulla kuljettaja voi peruuttaa 

perävaunua helposti, sillä järjestelmä laskee kaikki tarvittavat ohjaussyötteet. Se myös varoittaa 

kuljettajaa, jos pyydetty ohjaussyöte on liian suuri ja voi aiheuttaa auton kääntymisen linkkuun. 
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Hitch Assist -toiminto tekee ajoneuvon kiinnittämisestä perävaunuun helpompaa. 

Kosketusnäyttö näyttää takavetotangon surround-kameroiden avulla ja tunnistaa perävaunun 

kiinnityskohdan. Näyttö zoomaa kiinnityskohtaan ja näyttää liikerataviivan, joka reagoi 

ohjauspyörän syötteisiin ja auttaa kuljettajaa ohjaamaan ajoneuvon paikalleen. 

Perävaunun valotestitoiminnon avulla kuljettaja voi testata perävaunun valot ilman ulkopuolista 

apua. Toiminto vilkuttaa valoja kuljettajan seistessä ajoneuvon ulkopuolella. Järjestelmän voi 

aktivoida tavaratilassa olevalla painikkeella tai kosketusnäytön avulla. 

 

3. MAAILMANLUOKAN INSINÖÖRITAITOA 

Tinkimätön insinööritaito on jokaisen Land Roverin suunnittelun ytimessä. Isossa-Britanniassa 

suunniteltu ja kovissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa kehitelty ja testattu Velar pitää kiinni 

tästä ydinfilosofiasta. Tuloksena on keskikokoinen, ylellinen SUV, joka tarjoaa erinomaista 

dynamiikkaa ja hienostuneisuutta, verratonta suorituskykyä kaikissa maastoissa ja täydellistä 

luotettavuutta. 

 

 

3.1  Joukosta erottuvaa suorituskykyä tiellä ja maastossa 

Velarin edistynyt alusta tarjoaa äärimmäistä mukavuutta, dynamiikkaa ja suorituskykyä joka 

maastossa. Hienostunut kaksoiskolmiotukijousitus edessä on urheiluauton 

suunnitteluperiaatteiden mukainen, ja sen nivelet ja laakerit on suunniteltu erityisen jäykiksi, 

jotta ohjaus ja käsittelyn vaste ja tarkkuus olisivat esimerkillisiä. Alumiinia on käytetty runsaasti 

vähentämään painoa, mutta teräksiset alemmat etusäätövarret mahdollistavat maksimaalisen 

kestävyyden haastavissa maasto-olosuhteissa. 

Integral Link -taka-akseli taotuilla alumiinisilla kärkilinkeillä ja yläsäätövarsilla takaa 

poikkeukselliseen käsittelytarkkuuteen tarvittavan sivujäykkyyden ja erinomaiseen 

ajomukavuuteen ja -hienostuneisuuteen tarvittavan pitkittäisen mukautuvuuden. Integral Link on 

hienostunein ja suorituskykyisin saatavilla oleva takajousitusjärjestelmä, ja sen muotoilu on 

myös erittäin tehokas tilankäytön kannalta ja vie minimaalisen vähän tilaa tavaratilasta. 

Myös jousitusjärjestelmien pyöräliitos on erinomainen ja varmistaa, että Velar päihittää kilpailijat 

missä tahansa maastossa. Jopa 28,89 asteen lähestymiskulman, jopa 23,5 asteen ylityskulman 
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ja 29,5 asteen jättökulman sekä 650 mm:n kahlauskyvyn (600 mm kierrejousituksella) ansiosta 

Velar määrittää keskikokoisten SUV-mallien segmentin maastosuorituskyvylle uudet standardit. 

”Uuden Velarin kevyt, jäykkä alumiini-intensiivinen korirakenne, hienostuneet 

jousitusjärjestelmät ja viimeisintä teknologiaa edustava nelivetojärjestelmä tarjoavat verrattoman 

yhdistelmän erinomaista tiekäyttäytymistä, hienostuneisuutta ja ketteryyttä sekä huippuluokan 

suorituskykyä maastossa, mitä Range Rover -ajoneuvolta odotetaankin. 

Edistyneiden teknologioiden, kuten Terrain Response 2-, All-Terrain Progress Control- ja Low 

Traction Launch, ansiosta uuden Velarin suorituskyky ja käytettävyys kaikissa maastoissa ja 

kaikissa sääolosuhteissa ovat poikkeukselliset tässä luokassa. 

Kevin Stride, ajoneuvojohtaja, Jaguar Land Rover 

Velarin nelisylinterimalleissa on kierrejouset vakiona, ja sen maavara on 213 mm. Joka pyörän 

ilmajousitus on saatavilla nelisylinteriseen 240 hevosvoiman diesel- ja 300 hevosvoiman 

bensiinimoottorimalliin, ja se kuuluu vakiona kaikkiin kuusisylinterisiin malleihin. Tämä 

järjestelmä tarjoaa todella erottuvaa mukavuutta ja merkittävästi parempaa suorituskykyä 

maastossa. 

Ilmajousituksen ajokorkeus putoaa 10 mm, kun ajonopeus on yli 105 km/h, mikä pienentää 

aerodynaamista vastusta ja parantaa siten polttoainetaloudellisuutta. Auto Access Height -

toiminto laskee jousitusta automaattisesti 40 mm, kun sytytysvirta katkaistaan, jolloin 

ajoneuvoon nouseminen ja siitä poistuminen helpottuu. 

Maastotila nostaa ajokorkeutta 46 mm normaaliin tilaan verrattuna nopeuden ollessa alle 50 

km/h, jolloin maavara on jopa 251 mm, mutta se laskee automaattisesti 18 mm ajonopeuden 

ollessa 50–80 km/h, mikä takaa vakauden, mukavuuden ja maavaran ihanteellisen tasapainon 

epätasaisilla, päällystämättömillä teillä tehtyjen pitkien matkojen aikana. 

Ilmajousitus myös auttaa kuljettajaa kahlauksessa. Kahluutunnistustoiminto voi nostaa 

ajoneuvoa automaattisesti veden alla olevien, kuljettajan näkymättömissä olevien esteiden 

ylittämistä varten. Lisämaavaraa voidaan pyytää painamalla jarrupoljinta ja kosketusnäytön 

painiketta. Lisäksi koska ilmajousitus on itsestään säätyvä, se ylläpitää ihanteellista ajokorkeutta 

vedettäessä tai raskaita kuormia kannettaessa, mikä parantaa matkustusmukavuutta. Siitä on 

myös hyötyä perävaunua vedettäessä ja lastauksen tai lastin purkamisen aikana: tavaratilan 

sisällä olevien säädinten avulla jousitusta voidaan nostaa tai laskea 50 mm. 
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Adaptive Dynamics -toiminto on vakiona kaikissa malleissa. Seuraamalla pyörien liikettä 500 

kertaa sekunnissa ja korin liikkeitä 100 kertaa sekunnissa järjestelmä vaihtelee 

vaimennusvoimaa jatkuvasti auton jokaisessa kulmassa. Tämä varmistaa, että jousituksen 

jäykkyys on ihanteellinen ajo-olosuhteisiin nähden, mikä parantaa ajomukavuutta ja käsittelyä – 

saatavilla on jopa kalibrointivaihtoehto maastoajoa varten. 

Configurable Dynamics: räätälöity ajokokemus 

Configurable Dynamics -toiminnolla, joka on vakiona First Edition -malleissa ja saatavilla sarjan 

kaikkiin malleihin, kuljettaja voi mukauttaa ajoneuvon asetuksen haluamallaan tavalla 

kosketusnäytön avulla. Dynamic-tilan oletusasetuksessa kaasuvaste kasvaa, vaihteen vaihdot 

ennakoivat urheilullisempaa ajotyyliä, jousitus jäykkenee ja tehostettu ohjaus vähenee ja antaa 

enemmän tilaa kuljettajan palautteelle. Configurable Dynamics -toiminto mahdollistaa jokaisen 

parametrin säätämisen erikseen, joten parempi kaasuvaste voidaan yhdistää esimerkiksi 

oletusjousitusasetukseen. 

Dynamic-I-tiedot näkyvät kosketusnäytössä ja näyttävät g-voiman, sekuntikellon ja 

kaasupolkimen käytön, joten harrastajat voivat ottaa kaiken irti ajokokemuksistaan. 

Sähköinen ohjaustehostin: vastetta ja tehoa 

Velarin sähköinen ohjaustehostinjärjestelmä (Electric Power-Assisted Steering, EPAS) on 

kehitetty antamaan erinomaista kuljettajapalautetta, tarkkuutta ja tuntumaa. Optimoidut pito- ja 

inertiakompensaatioalgoritmit varmistavat täysin intuitiivisen ohjausvasteen, ja aktiivinen 

palautusjärjestelmä tehostaa luonnollista itsekeskitysvaikutusta, sillä ohjauspyörä palautuu 

keskiasentoon. Välityssuhdejärjestelmä myös varmistaa, että kuljettaja saa paremman vasteen 

mitä enemmän hän kääntää ohjauspyörää. 

EPAS parantaa tehokkuutta ja ajokokemusta: koska se käyttää energiaa vain, kun 

ohjauspyörää käännetään, se voi pienentää polttoaineenkulutusta jopa kolme prosenttia 

eurooppalaisella ajosyklillä hydraulijärjestelmiin verrattuna. 

Kaarreajon hallintajärjestelmä (Torque Vectoring by Braking, TVB), joka on vakiona kaikissa 

malleissa, parantaa ketteryyttä entisestään. Jos järjestelmä havaitsee aliohjautuvuutta 

kaarteessa, se voi jarruttaa kevyesti sisempiä pyöriä – erityisesti sisempää takapyörää – 

auttaakseen kuljettajaa ylläpitämään ihanteellisen ajolinjan. TVB-järjestelmästä on hyötyä myös 

pienemmissä nopeuksissa, ajettaessa liukkailla teillä, esimerkiksi mudassa tai lumessa. 

Verratonta suorituskykyä: nelivetojärjestelmä ja pitoteknologiat 
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Velarin varustelu sisältää edistynyttä teknologiaa, joka takaa erinomaisen käyttäytymisen ja 

ketteryyden teillä ja huippuluokan suorituskyvyn maastossa. 

Näistä teknologioista tärkein on älykäs, tehokas, tarvittavaa vääntöä antava jatkuva neliveto 

(AWD), joka takaa ihanteellisen väännön jaon kaikissa olosuhteissa – niin dynaamisessa ajossa 

asfalttiteillä kuin liikkeellelähdöissä liukkaalla jäällä. 

Järjestelmä on rakennettu yksinopeuksisen jakovaihteiston ja sen monilevyisten märkäkytkinten 

ja etuakselin ketjuvälityksen ympärille.  Jakovaihteisto on suunniteltu kompaktiksi ja hiljaiseksi, 

ja sen tärkein etu on sen nopeus: olosuhteista riippuen se voi vaihtaa 100-prosenttisesta taka-

akselin käytöstä täyslukitukseen vain 165 millisekunnissa; väliaikainen väännön tuotto 

etuakseliin voi tapahtua jopa 100 millisekunnissa. Tämä tekee AWD-järjestelmästä 

uskomattoman herkän, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. 

Väännön jakoa etu- ja taka-akseleiden välillä ohjaa Intelligent Driveline Dynamics (IDD), joka on 

merkin kehittämä äärimmäisen hienostunut hallintajärjestelmä. IDD kerää ajoneuvon ympärillä 

olevista antureista tulevaa tietoa, esimerkiksi ohjauspyörän kulman, kaasupolkimen asennon, 

kiertonopeuden ja sivuttaiskiihtyvyyden. Näiden tietojen avulla IDD arvioi jatkuvasti renkaan 

kontaktipinnan ja ajopinnan välistä kitkaa – ja miten suuri osa käytettävissä olevasta pidosta on 

käytössä. 

Älykkyytensä ansiosta IDD voi käyttää sekä ennakoivia että reaktiivisia hallintastrategioita 

optimoidakseen väännön jaon, maksimoidakseen pidon ja parantaakseen ajoneuvon 

dynamiikkaa. Jotta IDD olisi vieläkin tehokkaampi, se on yhdistetty ajoneuvon Dynamic Stability 

Control -ajovakaudenhallintajärjestelmään, kaarreajon hallintajärjestelmään ja – mikäli 

asennettuna – aktiiviseen takatasauspyörästön lukkoon.  

Aktiivinen takatasauspyörästön lukko momentinhallinnalla (Active Locking Rear Differential), 

joka on saatavilla kaikkiin kuusisylinteriin malleihin, tarjoaa etuja sekä tie- että maastoajoon. 

Märkäkytkinten sähköinen ohjaus tarkoittaa, että tasauspyörästö voi optimoida väännön jaon 

takarenkaiden välillä kuormansiirron ja pintakitkan funktiona. Tämä maksimoi pidon liikkeelle 

lähdön ja kaarreajon aikana ja haastavissa maastoissa. 

Land Roverin maailmanluokan Terrain Response -järjestelmän ansiosta kuljettaja voi säätää 

auton asetuksia pintaolosuhteiden mukaan – vaihtoehtoja ovat Eco, Comfort, Grass-Gravel-

Snow, Mud-Ruts, Sand ja – R-Dynamic-malleissa – Dynamic-tila. Jokainen vaihtoehto muuttaa 

moottorin, voimansiirron, nelivetojärjestelmän, jousituksen ja ajovakaudenhallintajärjestelmien 

kalibrointia siten, että pito ja käyttäytyminen toimivat ihanteellisesti. 
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Jopa edistyneempi Terrain Response 2, joka on vakiona First Edition -malleissa ja saatavilla 

lisävarusteena kaikkiin muihin malleihin, sisältää myös automaattiasetuksen, jonka avulla 

kuljettajat voivat hyödyntää auton suorituskykyä täydellisesti, sillä se valitsee automaattisesti 

parhaan Terrain Response -tilan mille tahansa ajopinnalle. 

Ensimmäistä kertaa Land Rovereissa Terrain Response -järjestelmiä ei käytetä erillisen 

säätimen avulla, vaan kuljettajan määritettävissä olevan infotainment-järjestelmän 

kiertosäätimellä tai suoraan kosketusnäytön kautta. Tämän älykkään järjestelmän integrointi 

mahdollistaa osaltaan keskikonsolin siistin, riisutun ulkonäön. 

Kattava valikoima maastoteknologioita tukee Velarin huippuluokkaista joka maaston 

suorituskykyä. All Terrain Progress Control (ATPC) –toiminto, kuten pienen nopeuden 

vakionopeussäädin, parantavat käyttäytymistä hankalissa olosuhteissa hallitsemalla 

ajonopeutta, jolloin kuljettaja voi keskittyä vain ajoneuvon ohjaamiseen – kaasu- tai jarrupoljinta 

ei tarvitse käyttää. Järjestelmä otetaan käyttöön painiketta painamalla, ja haluttu nopeus 

määritetään ohjauspyörän ajonopeussäädinten avulla. 

 

ATPC toimii sekä eteenpäin ajettaessa että peruutusvaihteella ja nopeuksissa 3,6–30 km/h. 

Siitä on hyötyä erityisesti haastavissa maastoympäristöissä, kun ajoneuvon hallinnan ja 

matkustajien mukavuuden kannalta on suotavaa käyttää jatkuvaa ryömintänopeutta. 

 

Low Traction Launch -toiminto on suunniteltu helpottamaan liikkeelle lähtöä pysähdyksistä hyvin 

liukkailla pinnoilla. Low Traction Launch, joka otetaan käyttöön infotainment-järjestelmän 

alemman kosketusnäytön kautta, käyttää kaasupolkimen kalibrointia progressiivisesti ja 

vähentää sutimisen todennäköisyyttä. Kun nopeus on yli 30 km/h, kaasupolkimen kalibrointi 

palautuu automaattisesti takaisin aiemmin valittuna olleeseen Terrain Response -asetukseen. 

 

Hill Descent Control (HDC) -alamäkihidastin käyttää ABS-järjestelmää hallitun ajonopeuden 

ylläpitämiseen jyrkissä mäissä ilman kuljettajan osallistumista. HDC käyttää Gradient Release 

Control -toimintoa jarrujen progressiiviseen vapauttamiseen mäkilähdöissä. 

4X4i-valikon viimeisin kehitysaskel on alamäkitietojen näyttö, joka näyttää kallistuskulman sekä 

etu- ja takakameranäkymät, ja se sisältää myös tutut tiedot, kuten ohjauspyörän kulman, 

ajolinjan väännön jaon, jousituksen liitokset ja kahluusyvyystiedot. 
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3.2  Hienostuneet ja tehokkaat voimansiirrot 

Jokainen Velarin kuudesta saatavilla olevasta bensiini- ja dieselmoottorista on kehitetty siten, 

että suorituskyky, hienostuneisuus ja tehokkuus ovat täydellisessä tasapainossa, ja ne täyttävät 

tiukat Euro 6 -päästövaatimukset. Niissä kaikissa on pehmeästi vaihtuva 8-vaihteinen 

automaattivaihteisto ja nelivetojärjestelmä, jotka takaavat vaivattoman, hallitun ajokokemuksen, 

josta kaikki Range Rover -ajoneuvot tunnetaan. 

 

Ingenium-dieselmoottorit: pieni polttoaineenkulutus, suuri vääntömomentti 

Jaguar Land Roverin puhtaista, hienostuneista nelisylinterisistä Ingenium-dieselmoottoreista on 

saatavilla kaksi versiota, ja niiden molempien suuri vääntövoima pienillä kierrosnopeuksilla 

takaa erinomaisen vasteen ja kiihtyvyyden aina, kun kuljettaja sitä tarvitsee. Erilaiset 

ominaisuudet, kuten erittäin jäykkä kampikammio, kaksi tasapainotusakselia ja aktiiviset 

nestetäyttöiset moottorinalustat varmistavat erinomaisen hienostuneisuuden. 

Kummassakin 2,0-litraisessa moottorissa on sama luontaisesti tehokas pieni kitka, ja 

kummankin ominaisuuksiin kuuluvat jaettu jäähdytysjärjestelmä ja sähköisesti ohjattava 

jäähdytyspumppu, joka nopeuttaa lämpenemistä ja pienentää sen vuoksi polttoaineenkulutusta. 

Nokka-akselin vaihteleva ajoitus auttaa käsittelyjärjestelmää saavuttamaan käyttölämpötilan 

mahdollisimman nopeasti, mikä pienentää päästöjä. 

Molemmat moottorit sisältävät lisäksi viimeisimpiä, NOx-päästöjä pienentäviä teknologioita. 

Hienostunut pakokaasujen kierrätysjärjestelmä (EGR) käyttää jäähdytettyä matalapainepiiriä 

korkeapainepiirin lisäksi, mikä pienentää pumppaushäviötä ja parantaa tehokkuutta entisestään 

sekä auttaa vähentämään NOx-päästöjen muodostumista sylintereissä suurimpia 

polttolämpötiloja pienentämällä. 

Selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä (SCR) leikkaa NOx-pakokaasupäästöjä hyvin 

pienelle tasolle. Järjestelmä ruiskuttaa AdBlue-dieselpakokaasunestettä pakokaasuun, jolloin se 

reagoi NOx-kaasun kanssa ja muuttaa sen harmittomaksi typeksi ja vedeksi. Tämä varmistaa, 

että Ingenium-dieselmoottorit ovat tiukkojen Euro 6 -vaatimusten mukaisia. 

Moottorin energiatehokkain versio, D180, sisältää 1800 baarin yhteispainejärjestelmän ja yhden 

muuttuvageometrisen turboahtimen, mikä varmistaa puhtaan, hiljaisen tehokkaan palamisen ja 

erinomaisen vasteen moottorin pienillä kierrosnopeuksilla. Tämä moottori, joka tuottaa 180 

hevosvoiman tehoa ja 430 Nm:n maksimivääntöä 1500 rpm:n kierrosnopeudella, antaa 
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joustavaa suorituskykyä ja uskomatonta tehoa: se kiihtyy 0–100 km/h 8,9 sekunnissa, sen 

polttoaineenkulutus on 5,4 litraa 100 kilometrillä ja CO2-päästöt ovat 142 g/km eurooppalaisella 

ajosyklillä. 

Kun halutaan parempaa suorituskykyä tehokkuudesta tinkimättä, kannattaa valita tehokkaampi 

Ingenium-dieselmoottori: D240. Kahdella turboahtimella – tämä on ensimmäinen kerta, kun 

Jaguar Land Rover käyttää sarjasekventiaalista tehostusjärjestelmää – ja 2200 baarin 

yhteispainejärjestelmällä varustettu moottori tuottaa 240 hevosvoimaa ja poikkeuksellisen 500 

Nm:n väännön vain 1500 rpm:n kierrosnopeudella. Tämä mahdollistaa kiihtyvyyden 0–100 km/h 

vain 7,3 sekunnissa. Vaikuttavia lukuja ovat myös 5,8 litran kulutus 100 kilometrillä ja 154 g/km 

CO2-päästöt eurooppalaisella ajosyklillä. 

Poikkeuksellinen vääntömomentti: V6-dieselmoottori ja 700 Nm 

Viimeisin 3,0-litrainen V6-dieselmoottori, D300, tarjoaa kilpailukykyistä hienostuneisuutta 

yhdessä poikkeuksellisen tehon ja erinomaisen suorituskyvyn kanssa 300 hevosvoiman ja 

uskomattoman 700 Nm:n maksimivääntömomentin ansiosta. Tämä merkittävä moottori voi 

kiihdyttää Velarin 0–100 km/h vain 6,5 sekunnissa ja aina 241 km/h enimmäisnopeuteen asti. 

Polttoaineenkulutus on 6,4 litraa 100 kilometrillä ja CO2-päästöt ovat 167 g/km eurooppalaisella 

ajosyklillä. 

Tämä voiman ja tehon yhdistelmän mahdollistaa edistyneiden teknologioiden paketti. 2000 

baarin pietsoyhteispainejärjestelmä varmistaa erittäin tarkan ruiskutuksen, joka auttaa 

hajottamaan ja sekoittamaan polttoainepisarat optimoidusti, tehostamaan lähtötehoa ja 

pienentämään päästöjä. 

Innovatiivisen samansuuntaissekventiaalisen turboahdinjärjestelmän vastetta on parannettu 

erittäin optimoidulla kompressoripyörällä, turbiinilla ja muuttuvilla nokkamalleilla, joten se tuottaa 

jopa vahvempaa vääntövoimaa pienemmillä kierrosnopeuksilla. Huippuluokan keraamisia 

kuulalaakereita käytetään ensimmäisessä turboahtimessa pienentämään kitkaa, mikä nopeuttaa 

vääntömomentin kertymistä entisestään ja tekee kiihdytyksestä todella vaivatonta. 

Nelisylinteristen Ingenium-dieselmoottoreiden tavoin tämä V6 on varustettu sekä 

korkeapaineisella EGR-järjestelmällä että jäähdytetyllä matalapaineisella EGR-järjestelmällä 

sekä SCR-järjestelmällä tarkoituksena pienentää NOx-päästöjä ja varmistaa Euro 6 -

vaatimustenmukaisuus. 

Nelisylinteriset Ingenium-bensiinimoottorit: suorituskykyä ja tehoa 
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Velar on yksi ensimmäisistä malleista, joissa Jaguar Land Rover käyttää uutta 2,0-litraista 

nelisylinteristä, pehmeää ja hienostunutta suorituskykyä antavaa Ingenium-bensiinimoottoria. 

Teknologiat, kuten integroitu moninkertainen 200 baarin suora ruiskutusjärjestelmä ja jaettu 

turboahdin, ovat olennaisen tärkeitä moottoreiden reaktiivisuuden ja tehokkuuden kannalta. 

Moottoreiden ominaisuuksiin kuuluu lisäksi tuloventtiileiden elektrohydraulinen säätö. Tämä 

kehityksen kärjessä oleva teknologia mahdollistaa muuttuvan venttiilinnostotoiminnon. Tämä 

pienentää pumppaushäviötä ja antaa verratonta joustavuutta ja hallintaa polttokammioiden 

ilmavirtaukseen, parantaa tehoa, vääntöä ja polttoainetaloudellisuutta ja pienentää päästöjä. 

Ensimmäinen kahdesta uudesta bensiinimoottorista, P250, tuottaa 250 hevosvoiman 

huipputehon ja 365 Nm:n maksimiväännön, mikä pysyy kierrosnopeuksilla 1200–4500 rpm. 

Tämä tarkoittaa, että Velar voi kiihtyä 0–100 km/h 6,7 sekunnissa, se kuluttaa vain 7,6 litraa 100 

kilometrillä ja sen CO2-päästöt ovat 173 g/km eurooppalaisella ajosyklillä. 

Tehokkaampi 2,0-litraisista nelisylinterisistä Ingenium-bensiinimoottoreista, P300, tuottaa 300 

hevosvoimaa tehoa, mikä tekee siitä tehokkaimman Land Rover -ajoneuvossa koskaan 

käytetyn nelisylinterisen moottorin. Se tuottaa 400 Nm:n maksimiväännön ja on poikkeuksellisen 

reaktiivinen kaikissa tilanteissa. Tämä erinomaisen suorituskykyinen moottori on saatavilla 

myöhemmin tänä vuonna. 

 

Poikkeuksellista suorituskykyä: ahdettu V6-bensiinimoottori 

Vaativimmille kuljettajille sopiva moottorivaihtoehto on 3,0-litrainen ahdettu V6. Tämä P380-

nimellä tunnettu täysin alumiininen bensiinimoottori on varustettu Twin-Vortex-ahtimella, 

suoraruiskutuksella ja kaksoisriippumattomalla, muuttuvalla nokka-akseliajoituksella, joten se 

antaa välittömän vasteen joutokäynnistä aina suurimpiin kierroksiin asti. Vastapäivään kiertyvät 

tasapainotusakselit mahdollistavat poikkeuksellisen hienostuneisuuden minimoimalla tärinää. 

Tuloksena on uskomaton 380 hevosvoiman teho 6500 rpm:n kierrosnopeudella ja 450 Nm:n 

vääntömomentti – minkä ansiosta ajoneuvo kiihtyy 0–100 km/h vain 5,7 sekunnissa ja aina 

sähköisesti rajoitettuun huippunopeuteen 250 km/h. Vaikuttava 9,4 litran kulutus 100 kilometrillä 

ja 214 g/km CO2-päästöt eurooppalaisella ajosyklillä korostavat tämän tehokkaan moottorin 

poikkeuksellista suorituskykyä. 
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Ainutlaatuinen käyntiääni on säädetty antamaan miellyttävän mutta hienovaraisen vahvistuksen 

käytettävissä olevasta tehosta kaasupolkimen ollessa pohjassa, ja se on hienostunut ja 

rentouttava ajon aikana.  

Pehmeä ja reaktiivinen kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto 

Jokainen Velar on varustettu reaktiivisella ja pehmeällä kahdeksanvaihteisella ZF-

automaattivaihteistolla, jossa on vipusäätimet. Nelisylinteriset moottorit sovitetaan 8HP 45 -

vaihteistoon, joka sisältää integraalisen kiertovärähtelyn vaimentimen. Tämä laite vähentää 

huomattavasti kuminaa ja tärinää, jota esiintyy tyypillisesti suurilla vaihteilla ja pienillä 

kierrosnopeuksilla ajettaessa, ja pienentää täten entisestään Velarin polttoaineenkulutusta ja 

tekee matkustamosta entistä hiljaisemman ja hienostuneemman. 

Kuusisylinterisissä moottoreissa on 8HP 80 -vaihteisto, joka on suunniteltu hallitsemaan näiden 

suuremman iskutilavuuden moottoreiden korkeampia vääntömomenttilukemia. Kaikkien 

moottoreiden vaihteiston kalibrointi on tehty mittatilaustyönä, mikä varmistaa ihanteellisen 

polttoainetaloudellisuuden ja palkitsevimmat ja intuitiivisimmat vaihteisto-ominaisuudet. 

 

3.3  Kevyt alumiinirakenne: jäykkä, vahva, turvallinen 

Velarin alumiini-intensiivinen monokokkikori on kehitetty Jaguar Land Roverin kevyttä 

alumiinirakennetta hyödyntämällä. Tämä moduulirakenne, jossa materiaaleja on käytetty 

älykkäästi sekoittaen, on olennainen osa Velarin hienostuneisuutta, tehokkuutta ja joka maaston 

suorituskykyä. Jopa 81 prosenttia raakakorista on valmistettu alumiiniseoksista – yksikään 

kilpailija ei yllä samaan.  

Materiaalien huolellisesti valitut arvot ja tyypit on määritetty rakenteen joka kohdassa antamaan 

tasapainoisen yhdistelmän vahvuutta, jäykkyyttä ja painoa. 6000-sarjan vahvan alumiiniseoksen 

käyttö korin sivuissa on mahdollistanut paneelin ohentamisen 1,5 mm:stä 1,1 mm:iin, minkä 

ansiosta korista on saatu kevyempi se lujuudesta tinkimättä. Alumiinikatto auttaa laskemaan 

painopistettä, mikä parantaa ajoa ja käsittelyä. Korkeapainevalua on käytetty 

monimutkaisimpien osien, kuten etujousitustornien muodostamiseen. 

Erittäin vahvaa terästä on käytetty tiettyihin korin takaosiin, ja ne on liitetty vierekkäisiin 

alumiinipaneeleihin itselävistävillä niiteillä ja rakenneliimalla. Tämä puhdas ja energiatehokas 

liitäntäteknologia parantaa korin hyvää kiertojäykkyyttä. 



28 

 

Kevyitä magnesiumseoksia on käytetty etupään kannattimen ja auton poikittaispalkin 

valmistamiseen, kun taas takaluukku on valmistettu edistyneistä komposiittimateriaaleista. 

Velarin korirakenne tarjoaa lisäksi korkealuokkaista suojaa törmäystilanteissa, ja se on kehitetty 

täyttämään vaativimmatkin törmäystestivaatimukset kaikkialla maailmassa. Erittäin jäykän 

ohjaamon mahdollistamaa suojausta täydentää turvajärjestelmä, joka sisältää kuusi 

turvatyynyä: kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt, sivuturvatyynyt, jotka sijaitsevat 

etuistuimissa, ja verhoturvatyynyt, jotka kattavat etu- ja takaistuimet. 

Jalankulkijoiden iskusuojaus oli yksi prioriteeteista, ja alumiinikonepellin materiaali ja muoto on 

kehitetty varmistamaan progressiivinen energian absorptio ja optimoitu kovien pisteiden poisto 

moottoritilasta. 

Aerodynaamisesti tehokas: virtaviivaisin Land Rover 

Velarin alumiini-intensiivinen muoto ei ole vain kevyt ja jäykkä: se on myös äärimmäisen 

virtaviivainen. Muotoilu- ja insinööritiimien alusta alkaen tekemä läheinen yhteistyö, 

perusteellinen virtauslaskentasimulaatio ja tuulitunnelitestaus auttoivat yhdessä pienentämään 

vastuskertoimen arvoon 0,32. Tämän ansiosta Velar on aerodynaamisin Land Rover, ja se 

vaikuttaa merkittävästi sen poikkeukselliseen hienostuneisuuteen ja polttoainetaloudellisuuteen. 

Jokaista yksityiskohtaa on hiottu tarkoituksena pienentää Velarin ilmanvastusta: jopa 

perävalojen reuna on suunniteltu mahdollistamaan ilmavirran siisti ohitus korin sivuista, mikä 

tekee rakenteesta siistimmän ja vähentää vastusta. Erityisesti suunnitellut takaspoilerin 

ilmakanavat vähentävät vastusta ja lian kertymistä takanäyttöihin jopa 90 %:lla. 

Alemman ilmastointiaukon aktiiviset siivekkeet pysyvät suljettuina moottorin lämpenemisen 

aikana, jolloin moottori saavuttaa käyttölämpötilan nopeammin. Siivekkeet myös sulkeutuvat, 

kun lisäjäähdytystä ei enää tarvita esimerkiksi tasaisen ajon aikana – mikä osaltaan vähentää 

vastusta. Etupuskurin aukot ohjaavat ilmaa etupyörien ohitse ja vähentävät pyörteisyyttä, minkä 

seurauksena vastus vähenee entisestään. 

Ajoneuvon ympäri kulkeva ilmavirta on optimoitu myös noston osalta: tämän tuloksena 

nostotasapainosuhde etu- ja takaosan välillä on 50:50, mikä parantaa vakautta ja 

ohjaustuntumaa suurissa nopeuksissa, ja lisää ajovarmuutta entisestään.  

Jaguar Land Rover Finland & Baltics, Inchcape Motors Finland Oy edustaa Jaguar ja Land Rover merkkejä Suomessa, Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa. www.landrover.fi 

Lisätietoja Pasi Pönkänen, Product and PR Manager, pasi.ponkanen(a)inchcape.fi 
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