
TÄYSIN UUSI LAND ROVER DISCOVERY SPORT 
– MAAILMAN MONIKÄYTTÖISIN KOMPAKTI PREMIUM-SUV !

• Rohkea ja edistyksellinen muotoilu määrittelee uuden Discovery-perheen 

• Monikäyttöinen 5+2-istuinjärjestely kokoluokassa, jossa SUV-mallit perinteisesti 
ovat viisipaikkaisia  

• Täysin uusi akseliston monivarsituenta, joka takaa ketteryyden maantiellä ja 
erinomaiset maasto-ominaisuudet sekä hienostuneet ja runsaat sisätilat  

• ED4-turbodiesel esitellään myöhemmin vuonna 2015, CO2-päästöt arviolta 119 
g/km  

• Valittavana erittäin suorituskykyinen 9-vaihteinen automaattivaihteisto ja 6-
vaihteinen käsivalintainen vaihteisto 

• Active Driveline - aktiivinen jatkuva nelivetojärjestelmä vaihtaa saumattomasti 
etu- ja nelivedon välillä, mikä vähentää päästöjä ja parantaa maantie- ja maasto-
ominaisuuksia 

• Vertaansa vailla oleva maastosuorituskyky optimoitujen lähestymis-, jättö- ja 
ylityskulmien ansiosta, Terrain Response®- ja Wade Sensing™ -järjestelmät 

• Erinomainen ajotuntuma optimoidun sähköisen ohjaustehostimen, MagneRide™-
iskunvaimentimien ja dynaamisen kaarreajon hallintajärjestelmän (Torque 
Vectoring by braking) myötä 

• Luokkansa ensimmäinen jalankulkijan turvatyyny parantaa jalankulkijoiden 
turvallisuutta 

• Automaattinen hätäjarrutus auttaa kuljettajaa välttämään yhteentörmäyksiä  

• Täysin uusi 8” kosketusnäyttöä käyttävä tieto- ja viihdejärjestelmä, jossa 
intuitiiviset säätimet ja parempi yhteystekniikka 

• Tuulilasinäyttö (HUD) heijastaa tärkeimmät ajotiedot tuulilasiin, mikä takaa 
maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden 

• Myynti käynnistyy vuoden 2015 alkupuolella 

* Valmistajan arvio 

Whitley, Iso-Britannia, 3. syyskuuta, 2014 – Land Rover on paljastanut uuden 
Discovery Sport -mallin, joka on maailman monikäyttöisin kompakti premium-SUV 



sekä uuden Discovery-perheen ensimmäinen jäsen. Discovery Sport yhdistää 
ensimmäisenä segmentissään dynaamisen muotoilun 5+2-istuinjärjestelyyn. 

Mallissa esitellään monia Land Roverin uusia innovaatioita, kuten uuden sukupolven 
monivarsituenta taka-akselilla, kehittynyt jalankulkijan turvatyynytekniikka, täysin uusi 
kosketusnäyttöä käyttävä tieto- ja viihdejärjestelmä sekä korkealaatuinen erittäin 
lujasta teräksestä ja kevyestä alumiinista valmistettu kori, joka takaa loistavan 
suorituskyvyn, turvallisuuden ja tehokkuuden. 

Discovery Sport on suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävälliseksi autoksi: CO2-
päästöt ovat alimmillaan vain 119 g/km, mikä on vertailukelpoinen arvo pienempien 
hatchback-mallien kanssa. Asiakkaat voivat valita autoonsa tehokkaan ja 
taloudellisen nelisylinterisen bensiini- tai dieselmoottorin, etu- tai nelivedon ja 
edistyksellisen 9-vaihteisen automaattivaihteiston tai 6-vaihteisen käsivalintaisen 
vaihteiston.  

“Discovery Sportin lanseeraus on merkittävä hetki Land Roverin 66-vuotisessa 
historiassa. Se esittelee ensimmäisen uuden jäsenen kasvavaan Discovery-
perheeseen, mutta tuo myös 5+2-istuinjärjestelyn monikäyttöisyyden kompaktien 
premium-katumaasturien markkinoille”, kertoo Jaguar Land Rover Groupin 
markkinointijohtaja Phil Popham. 

“Yhdessä erinomaisen muotoilun ja tekniikan kanssa Discovery Sportin 
monikäyttöisyys erottaa sen kilpailijoista: alusta on yhtä pätevä maantiellä ja 
maastossa, ja voimakkaat nelisylinteriset moottorit synnyttävät vain 119 g/km* 
päästöjä. Discovery Sport on yksinkertaisesti luokkansa kehittynein auto.” 

Land Roverin kehityskeskuksessa Isossa-Britanniassa suunniteltu ja kehitetty 
Discovery Sport valmistetaan yhtiön palkitulla tuotantolaitoksella Halewoodissa, 
Liverpoolissa. Se tulee myyntiin vuoden 2015 alkupuolella nykyisen 7-paikkaisen 
Land Rover Discovery 4:n rinnalle yli 170 markkina-alueella eri puolilla maailmaa. 

* Valmistajan arvio 

Suunniteltu elämää varten 

Discovery Sportin tunnistaa selvästi Land Roveriksi, mutta se esittelee uuden 
edistyksellisen muotoilunäkemyksen, jonka tarkoituksena on erottaa se selkeästi 
Land Rover -merkin muista tuoteperheistä: Luxury (Range Rover), Leisure 
(Discovery) ja Dual-Purpose (Defender). 



Autolla on kauniit mittasuhteet, ja se tuo uutta dynamiikkaa Discovery-perheeseen. 
Se luo itsevarman imagon vahvalla asennollaan pyörät kulmissa.  

Voimakas konepellin linja laskee alas nousevaan vyölinjaan, mikä luo autolle 
kompaktin profiilin, joka kätkee huomattavat sisätilat valinnaisella 5+2-
istuinjärjestelyllä. 

Virtaviivaista muotoilua täydentää luokkansa johtava monikäyttöisyys: näkyvyys on 
erinomainen, ja sisä- ja tavaratiloihin on helppo päästä.  

Discovery Sportin mukautumiskykyiset sisätilat on suunniteltu premium-luokan arvoja 
vastaaviksi. Keskikonsoli muodostaa vahvan pystyelementin kojetaulun keskelle ja 
varmistaa, että tärkeimmät säädöt ovat helposti käytettävissä kuljettajan 
urheilullisesta ja hallitsevasta ajoasemasta. Matkustamolle ovat tyypillisiä puhtaat, 
siistit pinnat ja korkealaatuiset materiaalit. 

Kevyt kori, täysin uusi taka-akseliston monivarsituenta 

Monokokkirakenne yhdistää lujaa terästä, erittäin lujaa booriterästä ja kevyttä 
alumiinia. Tämä varmistaa vahvan, jäykän ja kevyen perustan, joka mahdollistaa 
loistavan dynaamisen suorituskyvyn ja suuren vääntöjäykkyyden. Täysin uusi taka-
akseliston monivarsituenta parantaa ketteryyttä ja joustavuutta, ja yhdessä kevyiden 
alumiinisten jousituskomponenttien ja huolellisesti kalibroitujen iskunvaimentimien 
kanssa suodattaa tehokkaasti kaikkien tienpintojen epätasaisuudet. Uusi taka-akseli 
vähentää myös sisätilojen ääniä ja minimoi takajousituksen elementtien käyttämän 
tavaratilassa. Tämä mahdollistaa erinomaisen tavaratilan ja 5+2-istuinjärjestelyn. 

Poikkeuksellisen suorituskykyiset voimansiirtoratkaisut 

Lanseerauksessa saatavilla on valikoima nelisylinterisiä turboahdettuja bensiini- ja 
dieselmoottoreita. Ne kaikki käyttävät stop/start -tekniikkaa, korkeapaineista 
suorasuihkutusta, matalakitkaisia sisäisiä komponentteja ja jarrutusenergian 
talteenottoa, mikä takaa loistavan suorituskyvyn ja taloudellisuuden. 

Bensiiniversiot käyttävät 2,0-litraista Si4-moottoria (240 hv) suorasuihkutuksella. 
Tämä tarjoaa kuusisylinteriselle moottorille ominaista suorituskykyä kompaktissa 
paketissa, joka pienentää painoa ja vähentää CO2-päästöjä jopa 20 prosenttia 
verrattuna perinteisiin suurempiin yhtä tehokkaisiin moottoreihin. 

2,2 litran turbodieselmoottorit ovat saatavilla 150 hevosvoiman TD4- ja 190 
hevosvoiman SD4-versioina. TD4 ja SD4 kehittävät molemmat 420 Nm vääntöä, ja 



kuljettajat voivat luottaa poikkeukselliseen taloudellisuuteen (alkaen 5,6 l/100 km) 
sekä vaivattomaan ohituskykyyn.  

Myöhemmin vuonna 2015 esitellään erittäin taloudellinen ED4-turbodieselmoottori, 
jonka CO2 -päästöt ovat vain 119 g/km* ja taloudellisuus entistä parempi. 

Kaikkien moottorien pariksi voi valita edistyksellisen 9-vaihteisen ZF 9HP48 
-automaattivaihteiston, joka tarjoaa verratonta hienostuneisuutta, tehokkuutta, 
tunnokkuutta ja maasto-ominaisuuksia. Myös 6-vaihteinen M66-vaihteisto on 
saatavilla dieselmalleihin. 

*Valmistajan arvio 

Luokkansa johtavat maasto-ominaisuudet 

Saatavilla on kolme voimansiirtovaihtoehtoa, jotka takaavat parhaan mahdollisen 
monikäyttöisyyden: etuveto, jatkuva neliveto tai Active Driveline. Active Driveline - 
aktiivinen jatkuva nelivetojärjestelmä vaihtaa etu- ja nelivedon välillä ja tarjoaa 
loistavan yhdistelmän ketteryyttä maantiellä, maasto-ominaisuuksia ja yleistä 
tehokkuutta. 

Luokkansa johtavat maasto-ominaisuudet ovat Land Roverin DNA:n ydin. Discovery 
Sportin korigeometria on luonnollisesti optimoitu vaikeitakin maastoja varten. 
Maavara sekä lähestymis-, jättö- ja ylityskulmat ovat erinomaiset, ja auto pystyy 
kahlaamaan jopa 600 mm syvässä vedessä, mikä on luokkansa johtava tulos. 

Land Roverin Terrain Response® -järjestelmä sisältyy kaikkiin nelivetoversioihin. 
Kuljettaja voi sen avulla säätää Discovery Sportin ominaisuuksia olosuhteiden 
mukaan. Käytettävissä on jopa viisi asetusta: yleinen, ruoho/sora/lumi, muta ja urat 
sekä hiekka. Dynamic-tila on lisävaruste, joka parantaa maantieajo-ominaisuuksia. 

Discovery Sportin järjestelmiä maastoon ja pidonhallintaan:  

• Hill Descent Control® (HDC) – alamäkihidastin 

• Gradient Release Control® (GRC) – progressiivinen jarrujen vapautus 

• Wade SensingTM – kahluusyvyyden tunnistus 

• Roll Stability Control (RSC) – kierähtämissuojajärjestelmä 

• Dynamic Stability Control (DSC) – ajovakaudenhallintajärjestelmä 

• Electronic Traction Control (ETC) – elektroninen luistonesto 



• Engine Drag torque Control (EDC) – luistonhallinta 
moottorijarrutustilanteessa 

Mukava ajettavuus maantiellä 

Monet Discovery Sportin innovaatioista, jotka takaavat lyömättömän 
maastosuorituskyvyn, vastaavat myös hyvästä ajettavuudesta maantiellä. 

Avainkohtia ovat: 

• Täysin uusi taka-akselin monivarsituenta 

• Sähköinen ohjaustehostin (EPAS)  

• Dynaaminen kaarreajon hallintajärjestelmä (Torque Vectoring TVB) 

• 9-vaihteinen automaattivaihteisto mukautuvalla vaihtostrategialla 

• MagneRide™-mukautuvat iskunvaimentimet 

• 325 mm:n etulevyjarrut ja uuden sukupolven jarrusatulat ja -palat 

Kehittyneet Land Rover -tekniikat, jotka takaavat turvallisuuden ja 
mukavuuden 

Uusi Discovery Sport sisältää huipputekniikkaa, joka maksimoi turvallisuuden ja 
mukavuuden. Uusia ratkaisuja ovat mm. kehittynyt tieto- ja viihdejärjestelmä 8 
tuuman kosketusnäytöllä ja jalankulkijan turvatyyny, joka minimoi yhteentörmäyksen 
seuraukset. Muita kuljettajaa tukevia tekniikoita ovat: 

• Autonomous Emergency Braking (AEB) – automaattinen hätäjarrutus 

• Electric Power-Assisted Steering (EPAS) – sähköinen ohjaustehostin 

• Park Assist – pysäköintiavustin 

• Automatic High-Beam Assist – automaattiset kaukovalot 

• Lane Departure Warning – kaistavahti 

• Traffic Sign Recognition – liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 

• Trailer Stability Assist – perävaunun vakautusjärjestelmä 

• Tow Assist & Tow Hitch Assist – hinausta helpottavat järjestelmät 



• Blind-Spot Monitor & Closing Vehicle Sensing – kuollutta kulmaa ja takaa 
lähestyviä ajoneuvoja tarkkailevat järjestelmät 

• Reverse Traffic Detection – risteävän liikenteen varoitin 

• HD Surround -kamerajärjestelmä 

• HDD -navigaatiojärjestelmä 

• Automaattiset ajovalot 

• Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin  

• Pysäköintietäisyyden ilmaisimet 

Land Roverin InControl™ -tekniikat 

Land Roverin innovatiivinen valikoima InControl™-tekniikoita nostaa Discovery 
Sportin yhteystekniikan eturintamaan. Yhdessä Bosch SoftTecin kanssa kehitetty 
InControl Apps mahdollistaa autoille optimoitujen älypuhelinten sovellusten näytön ja 
ohjauksen uudelta 8” kosketusnäytöltä.  

Omistajien tarvitsee vain ladata Land Rover InControlTM Apps älypuhelimeen ja liittää 
puhelin auton USB-porttiin, jolloin yhteensopivat sovellukset toimivat Discovery 
Sportin kosketusnäytöllä. Uutta sisältöä on saatavilla aina, kun sovellukset 
päivittyvät.   

Land Roverin InControl Remote™ auttaa omistajaa kutsumaan paikan päälle tie- tai 
hätäapua. !
Tuulilasinäyttö 
Tuulilasinäyttö (HUD) saa ensiesiintymisensä Land Rover Discovery Sportissa. Tämä 
kehittynyt lasertekniikka heijastaa tärkeimmät ajotiedot, kuten ajonopeuden, vaihteen 
ja navigointiohjeet, tuulilasiin kuljettajan näkökenttään. Tuulilasinäytön ansiosta 
kuljettaja voi käsitellä tietoja turvallisesti ja pitää samalla katseensa maantiessä. !
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 

– LEHDISTÖTIEDOTTEEN SISÄLTÖ 

!
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!
1. DISCOVERY SPORT -MUOTOILU 

Discovery Sportin edistyksellinen muotoilu luo tietä Land Roverin uudelle Discovery-
SUVien sukupolvelle. Nämä ajoneuvot sijoitetaan Land Roverin kolmiosaisen 
merkkiarkkitehtuurin – Luxury (Range Rover), Leisure (Discovery) ja Dual-Purpose 
(Defender) – Leisure-perheeseen. 

Discovery Sportin upea sisäarkkitehtuuri tarjoaa runsaasti korkealaatuisia 
materiaaleja. Tätä täydentää erinomainen monikäyttöisyys 5+2-istuinjärjestelyllä ja 
eleganteilla integroiduilla säilytystiloilla. “Jokaisen Land Roverin on oltava 
suunnannäyttäjä muotoilultaan ja maasto-ominaisuuksiltaan. Discovery-perheessä 
erottava tekijä on monikäyttöisyys. Haasteemme on ollut yhdistää premium-muotoilu 
poikkeukselliseen monikäyttöisyyteen. Näiden kahden ominaisuuden täytyy toimia 
tasapainossa. Voin ylpeänä sanoa, että olemme saavuttaneet tämän. Discovery 
Sportin dynaaminen muotoilu herättää asiakkaissa tunteita, ja tämä auto on 
monikäyttöisempi kuin muut premium-luokan kompaktit SUV-mallit”, kertoo Land 
Roverin muotoilujohtaja Gerry McGovern. 

1.1 Edistyksellinen uusi Discovery-muotoilu 

Discovery Sport vie Discoveryn muotoilua dynaamisempaan suuntaan. Optimoitu 
tilavuus, mittasuhteet ja asento tekevät vahvan visuaalisen vaikutuksen ilman 
kompromisseja toimivuuden ja huipputekniikan suhteen, joista Discovery on tunnettu 
ympäri maailmaa. 

4590 mm pitkä Discovery Sport on 239 mm lyhyempi kuin 7-paikkainen Land Rover 
Discovery 4 – joka pysyy myynnissä – ja sen runsas 2741 mm:n akseliväli 



mahdollistaa poikkeukselliset jalkatilat. Tämä on antanut Land Roverin 
suunnittelijoille mahdollisuuden sijoittaa alumiinivanteet auton kulmiin. 
Lopputuloksena on syntynyt visuaalisesti vahva, kompakti asento ja matala 
painopiste, joka vihjaa Discovery Sportin ketterästä ajokokemuksesta. Kulmien 
sulavat ja kiertävät pyöristetyt muodot pienentävät etuylityksiä myös visuaalisesti. 

Merkille tyypillisiä piirteitä ovat simpukankuorikonepelti ja kaksiosainen etusäleikkö 
kuusikulmaisella verkolla. Muotoilupiirteet täydentävät tasapainoisia mittasuhteita. 
Sulavat koripinnat, vahvat ja dynaamiset linjat ja voimakkaat yksityiskohdat, kuten 
suojalevyt, kertovat Discovery Sportin monipuolisuudesta. Voimakas konepellin linja 
ja nouseva vyölinja muodostavat dramaattisen asennon, ja katto kaartuu 
hienovaraisesti alaspäin lisäten dynaamisuutta. 

“Discovery Sportin muotoilu vetoaa nykyisiin Land Roverin asiakkaisiin, mutta myös 
täysin uuteen ostajasukupolveen. Emme ole antaneet toimivuuden estää Land 
Roverin edistyksellistä muotoilua ja päinvastoin. Sekä sisätilojen monipuolisuus että 
maasto-ominaisuudet ovat luokkansa johtavaa tasoa. Discovery Sport on ylivertainen 
premium-luokan kompakti SUV”, kertoo Land Roverin muotoilujohtaja Gerry 
McGovern. 

Discovery Sportin dynaaminen profiili optimoi aerodynaamisen tehokkuuden. 
Ilmanvastuskerroin on vaikuttava 36 Cd, mikä parantaa suorituskykyä ja 
taloudellisuutta ja lisää hienostuneisuutta. Tuulimelu on minimoitu CFD-
virtauslaskennalla ja huolellisilla tuulitunnelitesteillä. Erityisesti huomiota on kiinnitetty 
avainkohtiin, kuten A-pilarin ja sivupeilien muotoon. Erityinen tuulilasin akustinen 
laminointi vähentää tuulen kohinaa entisestään. 

CFD-lisätesteillä vähennettiin auton taakse kulkeutuvan roskan ja lian määrää, mistä 
on paljon hyötyä huonokuntoisilla teillä tai ankarina talvina.  

Erottuvia muotoiluyksityiskohtia 

Discovery Sportin optimoitua tilavuutta ja mittasuhteita korostavat huolellisesti 
harkitut muotoilulliset yksityiskohdat. Vahva C-pilari on avainasemassa dynaamista 
profiilia luotaessa. Se kaartaa dramaattisesti eteenpäin ja pysähtyy ennen kiiltävän 
mustia ikkunakehyksiä. Tämä luo katon alueelle tyylikkään kontrastin.  

Rohkea uusi tulkinta Discoveryn ajovaloista tekee vahvan visuaalisen vaikutuksen 
ohuella kiertävällä muotoilulla ja pyöreillä päiväajovaloilla (DTRL). DTRL-valot on 
jaoteltu tasaisin välein. Ne edustavat kompassin neljää pistettä ja alleviivaavat 
Discoveryn DNA:lle ominaista seikkailunhalua. 



Kaikkiin Discovery Sport -versioihin on asennettu halogeeniajovalot ja päiväajovalot. 
Ylemmissä varustetasoissa on Signature-ajovalot, ja asiakkaat voivat valita myös 
Signature Plus -ajovalot. Signature-ajovalot käyttävät Xenon- ja LED-tekniikkaa, kun 
Signature Plus taas lisää kokonaisuuteen kaarreajovalot, jotka säätävät valokeilaa 
ohjauskulman mukaan. 

Ajovalojen upea ilme heijastuu takavaloissa, joissa on kaartuva muotoilu. Myös 
taakse voi valita vakiovalot tai Signature-valot. 

Vahvat puskurit kuvastavat Discovery Sportin kyvykkyyttä. Etupuskurissa on suuret 
ilmanottoaukot ja LED-sumuvalot. Puskurin alempi nelikulmion muoto kuvastaa 
vahvuutta ja sisältää puskurin palkkiosan ja suojalevyn. Takapuskuri vahvistaa tätä 
muotoiluteemaa. Sen voimakasta suojalevyä ympäröivät tuplapakoputkenpäät. 

Land Roverin tyypilliset lokasuojien ilma-aukot ovat saaneet tuoreen tulkinnan 
Discovery Sportissa. Vaakasuuntaiset terämäiset elementit soljuvat korin kylkilinjaan. 
Pyöräkoteloiden tarkoituksenmukaiset listat ovat viittaus Land Roverin 
ainutlaatuiseen perintöön. 

Auton takaosassa spoilerin huolellisesti laaditut sisäjatkeet optimoivat ilmavirtauksen 
ja varmistavat aerodynaamisen tehokkuuden. Keskelle korkealle asennettu valo 
käyttää kehittynyttä LED-tekniikkaa ja tuottaa erottuvan valonauhan. 

Discovery Sportin asiakkaat voivat valita 12 koriväristä: Fuji White, Santorini Black, 
Corris Grey, Indus Silver, Loire Blue, Scotia Grey, Aintree Green, Kaikoura Stone, 
Firenze Red, Yulong White, Barolo Black ja Phoenix Orange. 

Black Pack -paketti korostaa ajoneuvon urheilullista ilmettä ja sisältää kiiltävän 
mustat ulkopeilien kuvut, etusäleikön, etulokasuojan ilma-aukot sekä konepellin ja 
takaluukun tunnukset ja 19 tai 20 tuuman alumiinivanteet. Lisää erottuvuutta tarjoaa 
kontrastikatto, joka etenee A-pilarien juureen ja on saatavilla Santorini Black- tai 
Corris Grey -sävyisenä. 

Saatavilla on seitsemän alumiinivannesarjan valikoima – mukaan lukien upea Aero 
Viper. Viimeistelyvaihtoehdot ovat Sparkle Silver, Dark Grey tummanharmaa, Gloss 
Black kiiltävä musta ja diamond timantti. 

1.2 Premium-tason sisustus ja 5+2-istuinjärjestely 

Discovery Sportin sisätilat tarjoavat monipuolisen ja rauhoittavan ympäristön, jossa 
jokainen matkustaa tuntee olonsa mukavaksi ja kuljettaja voi keskittyä 



täysipainoisesti maantien tapahtumiin. Monipuolisesti säädettävä 5+2-istuinjärjestely 
on segmentissään ainutlaatuinen. 

Varhaisessa vaiheessa auton kehitysohjelmaa Land Roverin suunnittelijat kutsuivat 
laajan otoksen perheitä Ison-Britannian kehityskeskukseen ja tarkkailivat, kun he 
astuivat eri katumaasturimalleihin, nousivat kolmannelle riville, käyttivät elektronisia 
laitteita, kiinnittivät turvaistuimia Isofix-kiinnityspisteisiin ja laittoivat juomia 
mukitelineisiin. Tutkimuksen tulokset auttoivat muokkaamaan Discovery Sportista 
premium-luokan monikäyttöisimmän kompaktin SUV-mallin. 

“Discovery Sportin takana on joukko erittäin luovia suunnittelijoita ja insinöörejä. 
Minun näkökulmastani tämä auto näyttää upealta sekä sisältä että ulkoa. Se on 
suunniteltu kiireiseen moderniin elämäntyyliin. Runsas tavaratila, innovatiiviset 
säilytystilaratkaisut ja säädettävä 5+2-istuinjärjestely ovat luoneet ajoneuvon, jossa 
muoto ja toimivuus ovat täydellisessä tasapainossa”, toteaa Land Roverin 
muotoilujohtaja Gerry McGovern. 

Discovery Sportin sisätilat ovat vahvasti muokattavissa, mikä tekee autosta 
täydellisen valinnan perheiden vaativiin aikatauluihin ja aktiiviseen elämäntyyliin. 
Land Roverin suunnittelijat ovat korostaneet pään-, polvi- ja hartiatilaa. Sisätilat ovat 
erinomaiset kaikissa versioissa, mistä kiitos kuuluu 2741 mm:n akselivälille. 
Etuistuinten selkänojat on muotoiltu ergonomisesti, mikä vapauttaa entistä enemmän 
polvitilaa. 

Saatavilla on neljä varustetasoa: S, SE, HSE ja HSE Luxury. SE-tasosta alkaen 
toisen rivin istuimissa on kallistus- ja liukutoiminto, ja niitä voi säätää erikseen (60:40-
jako). Tämän ansiosta toisen rivin matkustajat voivat kallistaa istuimiaan tai liikuttaa 
niitä eteen- tai taaksepäin 160 mm, mikä on luokkansa johtava lukema. Ratkaisu 
tarjoaa myös jopa 112 mm polvitilaa ja 1011 mm jalkatilaa – mikä on lähes Range 
Roverin luokkaa. Tavaratila voidaan kasvattaa 829 litrasta 981 litraan, kun toisen rivin 
istuimet ovat käytössä. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty auton sähköarkkitehtuurin pakkaukseen. 
Sähkömoduulit ja johtosarjat on asennettu mahdollisimman tilaa säästävästi 
esimerkiksi tavaratilan sivupaneeleihin, jotta tilavuus ei kärsi. Uusi monivarsituettu 
taka-akseli myös varmistaa, että takajousituksen elementit eivät vie tavaratilaa. 

Nämä molemmat innovaatiot ovat olleet avainasemassa, kun Land Rover on voinut 
tarjota luokassaan ainutlaatuisen 5+2-istuinjärjestelyn. Tämä tuo taakse mukavat 
istuinpaikat, joihin on helppo astua ja jotka voidaan myös taittaa alas, jolloin 
tavaratila kasvaa viisipaikkaisen version tasolle. Sekä toisen että kolmannen rivin 



istuimet voi taittaa alas yhdellä kädellä, mikä kasvattaa tavaratilaa entisestään. 
Tavaratilan lattia on sijoitettu mahdollisimman alas, mikä lisää tilaa ja helpottaa 
tavaroiden kuormaamista ja purkamista. 

Toisen rivin istuimilla on luonnollisesti Isofix-kiinnityspisteet turvaistuimia varten. 
Kiinnityspisteitä on helppo käyttää irrottamalla kaksi suojusta ja ohjaamalla 
turvaistuimen kiinnityspisteet kahden ohjaimen välistä. Tämä tekee turvaistuinten 
asentamisesta ja vaihtamisesta autosta toiseen mahdollisimman kivutonta, mikä 
parantaa sekä turvallisuutta että mukavuutta. 

Ulkoasun ja sisätilojen suunnittelijat ovat tehneet paljon yhteistyötä, mikä on 
mahdollistanut monipuolisen kokonaisuuden. Toisen rivin matkustajat hyötyvät 50 
mm etuistuimia korkeammalle asennetuista istuimista. Matkustamo tuntuu 
avoimemmalta ja pääntilaa on silti riittävästi keskimääräistä pidemmille henkilöille. 

Maksimaalista mukavuutta jopa seitsemälle hengelle 

Discovery Sportiin on saatavilla jopa neljä 12 V:n virtapistoketta, ja jopa kuusi USB-
liitäntää voidaan asentaa kolmelle riville. Tämän ansiosta monia elektronisia laitteita 
voidaan ladata samanaikaisesti. 

Saatavilla on kaksi erilaista keskikonsolin säilytystilaratkaisua. S- ja SE-versiossa on 
tilaa kahdelle mukille erillisen säilytyslokeron ohella. HSE- ja HSE Luxury -versioissa 
on suurempi konsoli, joka sisältää liukuvan kyynärnojan ja säilytyslokeron kahdella 
irrotettavalla mukitelineellä. Tätä tilaa voi säätää nopeasti, jolloin siihen mahtuu 
turvallisesti esimerkiksi kahden litran juomapullo.  

Säilytyslokeroista on suunniteltu mahdollisimman syviä ja tilavia. Esimerkiksi 
ovikaiuttimen kotelo mukailee sisustuksen puhtaita linjoja ja varmistaa erinomaisen 
äänenlaadun, mutta se tarjoaa myös säilytystilaa. Discovery Sportin etu- ja 
takaovilokerot ovat tilavuudeltaan 13,8 litraa ja tarjoavat kaksi kertaa enemmän tilaa 
kuin eräät kilpailijat. 

Tyypilliseen Discovery-tapaan yksinkertainen mutta tehokas koukku pitää irtotavarat 
paikoillaan matkustajan jalkatilassa. Kolmannen rivin matkustajille on tavarahylly, ja 
myös tavaratilan kiskot ovat saatavilla. 

Discovery Sportin asiakkaat voivat valita kahdesta ilmastointijärjestelmästä: 
manuaalinen käyttöliittymä on asennettu lähtötason malleihin, ja kaksivyöhykkeinen 
ilmastointi kuljettajan ja etumatkustajan LCD-liittymällä on myös saatavilla. 
Kaksivyöhykkeisissä järjestelmissä toisen rivin ilmasuuttimet on asennettu ylös B-
pilariin, jotta viileän ilman jako olisi tehokkaampaa. Jos autossa on sekä 



kaksivyöhykkeinen ilmastointi että 5+2 istuinpaikkaa, saatavilla on erillinen 
ohjausyksikkö, jonka avulla kolmannen rivin matkustajat voivat säätää lämpötilaa ja 
puhaltimen nopeutta. Kolmannen rivin ilmasuuttimet sijaitsevat ylhäällä C-pilarissa. 

Muita mukavuustoimintoja ovat anturi, joka tunnistaa tuulilasin huurtumisen ja 
poistaa sen automaattisesti sekä ilmanlaatuanturi, joka kytkee ilmankierrätystilan, jos 
se havaitsee korkean saastetason. ECO-tila optimoi ilmastointijärjestelmän toiminnan 
yhdessä auton muiden asetusten kanssa. 

Siisti ja vaikuttava sisustus ilman kompromisseja 

“Discovery Sportin rohkeat muodot yhdessä premium-viimeistelyn kanssa luovat 
ympäristön, jossa on nautinto viettää aikaa. Erinomainen monikäyttöisyys vastaa 
asiakkaidemme tarkkoihin vaatimuksiin”, sanoo Land Roverin muotoilujohtaja Gerry 
McGovern. 

Yksi matkustamon upea kohta on keskikonsolin rohkeiden pystylinjojen ja kojetaulun 
ohuempien vaakaelementtien risteys. Korostettu keskikonsolin arkkitehtuuri 
varmistaa, että kaikki säätimet on ryhmitelty loogisesti. Kiertosäätimet ja painikkeet 
kiiltävän mustalla taustalla luovat helppokäyttöisen käyttöliittymän, ja kuljettajan on 
helppo löytää ne auringonvalon häikäisyn keskellä. 

Siisti ja elegantti kolmipuolainen monitoimiohjauspyörä kehystää nykyaikaista ja 
helppolukuista mittaristoa. Kompaktin kaaren alle sijoitetun mittariston analogiset 
mittarit ovat syvissä pyöreissä koteloissa. 5 tuuman TFT-värinäyttö on sijoitettu 
mittarien väliin, ja se näyttää avaintietoja, kuten polttoaineen määrän, vaihteen, 
lämpötilan ja Terrain Response® -tilan. 

Kaikissa versioissa, joissa on 9-vaihteinen automaattivaihteisto, on vaihdevivut 
ohjauspyörässä. Kuljettaja voi valita vaihteen manuaalisesti, mikä tuo lisää 
hallittavuutta hinaustilanteisiin tai haastaviin maasto- ja dynaamisiin 
maantieolosuhteisiin. 

Discovery Sportissa on korotettu ajoasento, jonka ansiosta kuljettajalla on hyvä 
näkyvyys eteenpäin. Sisätiloille ovat ominaista puhtaat, elegantit linjat. 

Kaikki Discovery Sportin matkustamossa käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia. 
HSE Luxury -versiossa on esimerkiksi kaksoistikattua nahkaa kojetaulun yläosassa 
ja ovipinnoissa. Tämä luo premium-tunnelmaa. Keskikonsolin pystyelementit ovat 
saatavilla aidon metalliviimeistelyn kera, mikä korostaa ylellisyyden tuntua 
vaikuttamatta kestävyyteen. 



Lähtötason S-malleihin on saatavilla Resolve- ja Tofino-kangasverhoilu, kun muut 
versiot taas sisältävät nahkaverhoilun SE-mallien puolinahasta HSE Luxury -version 
ylelliseen Windsor-nahkaan. Sisustusvärejä on kuusi: Ebony, Cirrus, Glacier, Ivory, 
Almond ja Tan.  

Sisätilojen tunnelmaa voi kohentaa hienovaraisella säädettävällä 
tunnelmavalaistuksella, jota ohjataan 8 tuuman kosketusnäytöllä. 

1.3 Personointimahdollisuudet lisäävät yksilöllisyyttä ja mukavuutta 

Land Rover Discovery Sportiin on tarjolla monipuolinen valikoima varusteita, joiden 
avulla omistajat voivat korostaa auton tiettyjä elementtejä tai lisätä sen 
monikäyttöisyyttä entisestään. Sisä- ja ulkovarusteita ovat: 

• Black Pack sisältää kiiltävän mustat ulkopeilien kuvut, säleikön, 
etulokasuojan ilma-aukot sekä konepellin ja takaluukun tunnukset ja 19 tai 20 
tuuman alumiinivanteet. 

• Kontrastikatto laajenee tuulilasin A-pilarin juureen ja luo vaikuttavan 
visuaalisen kokonaisuuden Santorini Black- tai Corris Grey -sävyssä. 

• Saatavilla on seitsemän alumiinivannesarjaa, mukaan lukien upea Aero 
Viper. Viimeistelyvaihtoehdot ovat Sparkle Silver, tummanharmaa, kiiltävä 
musta ja timantti. 

!
• Etu- ja takaosan alasuoja yhdessä ruostumattomasta teräksestä 
valmistettujen kiillotettujen sivuputkien kanssa alleviivaavat Discovery Sportin 
maasto-ominaisuuksia. Jalometallipäällystetyt sivupeilien kehykset 
viimeistelevät ulkoasun. 

• Panoraamakatto tummalla sävytyksellä ja erityinen auringolta suojaava 
pintakäsittely tuovat matkustamoon lisää tilan tuntua. Sähköisesti vedettävä 
verho auringolta suojaavalta pinnoitteella tarjoaa lisävarjoa. 

• Saatavilla on kaksi vaihtoehtoista versiota Land Rover -merkityistä etuovien 
alumiinikynnyslistoista – joko harjattu metalliviimeistely tai valaistus, kun ovet 
avataan. 

• Ruostumattomasta teräksestä valmistetut urheilulliset polkimet ja jalkatuki 
ovat saatavilla, kuten myös alumiiniset anodisoidut vaihdevivut, jotka kestävät 
paljon kulutusta. 



• Saatavilla on valikoima hinausvarusteita, kuten irrotettava ja 
kiinteäkorkeuksinen vetokoukku. 

• Tavaratilan kiskot luovat erittäin monipuolisesti säädettävän tavaratilan, ja 
ne voidaan tilata yhdessä kiinnityssarjan kanssa, joka sisältää 
teleskooppipoikkivarren ja hihnan, jolla voidaan kiinnittää irrallisia tavaroita. 

!
Lisää mukavuutta tarjoavia lisävarusteita ovat: 

!
• Pääntukeen asennetut iPad-telineet viihdyttävät takamatkustajia ja 
sisältävät pikairroituskiinnikkeet. 

• Keskikyynärnojan viileä- ja lämpölokeron kansi on päällystetty nahalla ja 
tarjoaa kätevän tavan säilyttää ruokaa ja juomia halutussa lämpötilassa.  

• Laaja valikoima kumimattoja ja suojia varmistaa, että lattiaverhoilu ja 
tavaratila voidaan suojata mudalta ja vaativalta käytöltä. 

2. HUIPPUTEKNIIKKAA 

Erinomainen suorituskyky on ollut jokaisen Land Rover -auton ydin vuodesta 1948 
lähtien. Discovery Sport jatkaa ylpeänä tätä perinnettä. Se on suunniteltu tarjoamaan 
luokkansa parhaita maasto-ominaisuuksia, maantieajodynamiikkaa, 
turvallisuusinnovaatioita ja älykkäitä kevyitä materiaaleja. Lopputulos on 
markkinoiden monikäyttöisin premium-luokan kompakti SUV-malli. 

Teknisiä innovaatioita ovat: kevyt korirakenne, jossa on sekoitus terästä ja alumiinia, 
täysin uusi monivarsitaka-akseli, suorituskykyinen 9-vaihteinen automaattivaihteisto 
ja tuleva ED4-turbodieselmoottori, jonka CO2-päästöt ovat vain 119 g/km*. 

Land Rover on voinut uusimman simulaatiotekniikan avulla arvioida kokonaisuutta jo 
varhaisessa vaiheessa, minkä jälkeen autosta rakennettiin lähes 200 prototyyppiä. 
Nämä prototyypit kävivät läpi yhteensä 6800 testiviikkoa raskaassa aikataulussa, 
jotta voitiin varmistaa poikkeuksellinen luotettavuus, maasto-ominaisuudet ja 
ajodynamiikka. Testiohjelmaan kuuluivat äärimmäiset olot korkealla, kuumassa, 
kylmässä ja maastossa. Ohjelma kiersi eri puolilla maapalloa USA:ssa, Dubaissa, 
Espanjassa, Marokossa, Saksassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. 

Asiakasklinikoiden avulla Land Rover pystyi kuuntelemaan potentiaalisia ostajia ja 
katsomaan, kuinka perheet laittoivat prototyypit koetukselle. Palaute oli erittäin 



arvokasta luotaessa kompaktia premium-luokan SUV-autoa, joka olisi 
monikäyttöisyydeltään vertaansa vailla. 

Lopputulos on ajoneuvo, johon mahtuu mukavasti seitsemän ihmistä ja joka tarjoaa 
poikkeuksellisen yhdistelmän suorituskykyä, hienostuneisuutta, taloudellisuutta ja 
terävää ajodynamiikkaa. Auto pystyy hinaamaan jopa 2,5 tonnia ja selviytyy 
haastavista maastoista rauhallisesti. 

“Tekniset innovaatiot ovat Discovery Sportin monikäyttöisyyden salaisuus. Erityisesti 
täysin uusi monivarsituennan ratkaisu taka-akselilla on osoittautunut tärkeäksi ja 
antanut Land Roverin tuoda autoon 5+2 istuinpaikkaa. Samalla maasto-ominaisuudet 
ovat luokkansa parhaimmistoa ja ketteryys erinomainen”, toteaa Land Rover 
-ohjelmien johtaja Murray Dietsch. 

* Valmistajan arvio 

2.1 Kevyt monokokki ja täysin uusi monivarsitaka-akseli 

Land Roverin insinöörien tehtävä oli haasteellinen: valmistaa premium-luokan SUV, 
joka on pienempi kuin kilpailijat, mutta johon silti mahtuu jopa seitsemän henkilöä 
mukavasti ja joka tarjoaa poikkeuksellista tehokkuutta ja monikäyttöisyyttä. 

Discovery Sportin kevyt monokokki ja täysin uusi taka-akseliston ratkaisu olivat 
keskeisessä roolissa tässä haasteessa. 

Vahva, jäykkä ja kevyt: esittelyssä Discovery Sportin korirakenne 

Auton korirakenne on optimoitu käyttämällä uusinta tietokonesimulaatiota, ja se 
sisältää innovatiivisen yhdistelmän metalleja: lujaa terästä, erittäin lujaa booriterästä 
ja kevyttä alumiinia. Kuumastanssattua booriterästä esimerkiksi käytetään 
turvakehikon avainosissa, kuten A- ja B-pilareissa – jotta ne voivat olla ohuita ja 
tarjota näin hyvää näkyvyyttä ja esteettisyyttä – ja ovihelmoissa, jotka vastustavat 
muodonmuutoksia onnettomuustilanteessa. Alumiinia käytetään konepellissä, 
etulokasuojissa, katossa ja takaluukussa painon pienentämiseksi. 

Etuarkkitehtuuri on yhteinen suurilta osin palkitun Range Rover Evoquen kanssa ja 
sisältää magnesiumpoikkipalkin, joka parantaa vääntöjäykkyyttä ja vähentää painoa. 
Alusta on kuitenkin täysin uusi B-pilarista taaksepäin, ja jokaisen komponentin 
pakkaukseen on käytetty tuhansia tunteja, jotta lopputulos olisi mahdollisimman 
kompakti. Tämän seurauksena sisätilat ovat runsaat, autossa on 5+2 istuinpaikkaa ja 
maasto-ominaisuudet ovat vertaansa vailla yllättävän kompakteissa kuorissa. 



Itse asiassa on kehitetty kaksi erillistä taka-arkkitehtuuria, jotta sekä 5- että 7-
paikkaisiin versioihin on voitu tarjota vararengas ilman kompromisseja tavaratilan 
suhteen. Discovery Sport on 80 mm pidempi kuin Range Rover Evoque, ja kaikki 
tämä kasvu on akselivälin sisällä. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty auton sisäänkäyntiin, ja tavaratilan lattia on 
mahdollisimman alhaalla, jotta tilaa olisi mahdollisimman paljon ja kuormaaminen ja 
purkaminen sujuisivat vaivattomasti. 

Innovatiivinen monivarsiakseli takaa poikkeuksellisen dynamiikan, 
hienostuneisuuden ja tilankäytön 

Erillisjousituksella varustettu Discovery Sport tarjoaa dynaamista ja hienostunutta 
ajettavuutta maantiellä sekä loistavia maasto-ominaisuuksia. Kevyet alumiiniset 
alustakomponentit tuovat vahvuutta ja vähentävät jousittamatonta painoa. Uusi 
alusta auttaa myös vähentämään sisämelua ja kasvattamaan sisätiloja. 

Etujousituksessa käytetään kierrejousia, ja alemmat etutukivarret ovat terästä. 
Joustintuissa ovat kehittynyt hydraulinen pohjaamissuojaus. Tämä vaimentaa 
tehokkaasti matkustamoon pääseviä ääniä esimerkiksi jousituksen palautuessa 
kuoppaan osumisen jälkeen. 

Uudella kompaktilla monivarsitaka-akselilla on useita etuja. Näitä ovat 
poikkeuksellinen ketteryys maantieajossa. luokkansa johtava pyörän liikevara ja 
joustavuus – 340 mm, jopa 60 mm enemmän kuin kilpailijoilla – ja erittäin tasainen 
käyttäytyminen maantie- ja maasto-olosuhteissa. Uusi taka-akseli myös vaimentaa 
matkustamoon tulevia ääniä, ja koska jousituksen elementit sijaitsevat vain vähän 
tavaratilan puolella, toisen rivin istuimia voi kallistaa ja liu’uttaa niiden ohi, jolloin 
saadaan suurempi jalkatila. Samaan tapaan täysin uusi taka-akselisto on 
avainasemassa 5+2-istuinjärjestelyssä ja runsaassa tavaratilassa muutoin 
kompaktissa autossa. 

Alempi tukivarsi ja takajousituksen olkatuki on valmistettu alumiinivaluista, mikä on 
innovatiivinen kevyt ratkaisu, joka lisää myös vahvuutta. Takajousitus on asennettu 
optimoituun teräksiseen apurunkoon, joka on kevyt ja jäykkä ja tarjoaa erinomaisen 
ohjausvasteen, palkitsevan dynaamisen ajettavuuden ja hienostuneen matkustamon. 

Adaptive Dynamics MagneRide™ -mukautuva iskunvaimennus on saatavilla 5-
paikkaisiin SD4- ja Si4-versioihin, ja ne tuottavat tarkan ohjattavuuden ja 
erinomaisen matkustusmukavuuden. 

2.2 Erittäin tehokas voimansiirto 



Discovery Sport tarjoaa loistavaa suorituskykyä, hienostuneisuutta ja taloudellisuutta 
turboahdettujen nelisylinteristen bensiini- ja dieselmoottorien ansiosta. Kehittyneitä 
tekniikoita ovat mm. jarrutusenergian talteenotto, joka lataa akkua, kun auton vauhtia 
hidastetaan, ja vähentää merkittävästi sähköjärjestelmän moottorivaatimuksia. Pian 
lanseerauksen jälkeen esitellään ED4-versio, jonka CO2 -päästöt ovat vain 119 g/
km*. 

Saatavilla on huipputekninen 9-vaihteinen automaattivaihteisto ja 6-vaihteinen 
käsivalintainen vaihteisto. Asiakkaat voivat valita autoonsa myös etu- tai nelivedon. 
Nelivetojärjestelmiä on kaksi: Efficient Driveline, joka takaa varman ajettavuuden 
maantiellä ja loistavat maasto-ominaisuudet, ja Active Driveline, joka vaihtaa etu- ja 
takavedon välillä tarjoten parempaa taloudellisuutta, ketteryyttä ja 
maastoajettavuutta. 

* Valmistajan arvio 

Hienostunut ja tehokas 2,2-litrainen turbodieselmoottori  

2,2-litrainen turbodieselmoottori on saatavilla kahtena eri versiona. TD4 kehittää 
tehoa 150 hv ja sen CO2-päästöt alkavat lukemasta 149 g/km. SD4 nostaa 
teholukemiksi 190 hv, ja päästöt ovat 159 g/km. Yhdistettynä 9-vaihteiseen 
automaattivaihteistoon SD4 kiihtyy 0-100 km/h 8,9 sekunnissa ja yltää 188 km/h 
nopeuteen olosuhteiden salliessa. 

Molemmat versiot tuottavat vääntöä 420 Nm /1700 r/min, mikä varmistaa laajan 
vääntökäyrän ja vaivattomat ohitukset sekä hyvät maasto- ja hinausominaisuudet. 

Uusi versio kehittyneestä nelisylinterisestä moottorista käyttää korkeapaineista 
yhteispaineruiskutusta ja pietsosähköisiä suuttimia, joiden ansiosta polttoaineen 
syöttö on tarkkaa ja tehokasta, uutta pakokaasujen kierrätysjärjestelmää (EGR), 
nopeampaa hehkutulppatoimintoa, muuttuvageometrista (VNT) vesijäähdytteistä 
turboahdinta, muuttuvaa pyörrejärjestelmää ja päivitettyä 
moottorinhallintajärjestelmää, joka optimoi suorituskyvyn ja taloudellisuuden.  

Edistyksellinen pinnoitetekniikka minimoi männän kitkan, ja kevyemmät sisäiset 
komponentit vähentävät CO2-päästöjä ja parantavat suorituskykyä. Kaksiseinäinen 
sylinterilohko, vaimennetut ruiskutussuuttimet ja tasapainotusakselit muodostavat 
hienostuneen kokonaisuuden. 

Molemmat mallit on varustettu kehittyneellä stop-start-järjestelmällä, joka sammuttaa 
moottorin automaattisesti 300 millisekunnissa, kun auto pysähtyy. Moottori 
käynnistyy uudelleen, ennen kuin kuljettaja ehtii siirtää jalkansa jarrupolkimelta 



kaasupolkimelle automaattiversioissa, tai kun hän painaa kytkintä 
manuaaliversioissa. Stop/start -tekniikka vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2–
päästöjä 5 -7 prosenttia. 

Taloudellinen ja tehokas turboahdettu 2,0 litran bensiinimoottori 

2,0-litrainen Si4-bensiinimoottori sisältää vähäisen inertian turboahtimen, 
korkeapaineisen suorasuihkutuksen ja muuttuvan venttiilien ajoituksen ja tarjoaa 
loistavaa ajettavuutta koko käyntinopeusalueella. Tasapainotusakselit varmistavat 
hienostuneen kokonaisuuden. 

Moottori kehittää tehoa 240 hv /5500 r/min ja vääntöä 340Nm /1800 – 4000 r/min. 
Polttoaineen kulutus on 8,0 l/100 km ja CO2,-päästöt 191 g/km. Voimanlähde tarjoaa 
kuusisylinterisen suorituskykytason huomattavasti kompaktimmassa ja 
kevyemmässä pakkauksessa. Mikä tärkeintä, Si4-moottori on tavallisesti 20 
prosenttia taloudellisempi kuin suuremmat yhtä tehokkaat moottorit.  

Moottori tarjoaa monia polttoainetta säästäviä innovaatioita: metallilevyinen 
pakosarja lämmittää moottorin nopeammin, mikä vähentää päästöjä lyhyillä 
matkoilla. Erityiskäsitellyt männänrenkaat ja venttiilinnostimet minimoivat kitkan, ja 
kehittynyt elektroninen hallintajärjestelmä tarjoaa tarkkuutta palamisessa. 

Edistyksellinen 9-vaihteinen automaattivaihteisto 

Kaikki Si4-bensiinimoottorilla varustetut Discovery Sport -autot käyttävät 
huipputeknistä 9-vaihteista ZF 9HP48 -automaattivaihteistoa. TD4- ja SD4-versioihin 
on tarjolla 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto ja 9-vaihteinen automaattivaihteisto. 
Molemmat versiot käyttävät matalan viskositeetin vaihteistoöljyjä. 

ZF:n kehittämä 9-vaihteinen automaattivaihteisto on vain 6 mm pidempi ja painaa 7,5 
kg vähemmän kuin Land Roverin aikaisempi 6-vaihteinen automaattivaihteisto, 
kolmesta lisävaihteesta huolimatta. 

Vaihteenvalitsin nousee äänettä keskikonsolista, kun virta kytketään. Ohjauspyörään 
asennetut vaihdevivut antavat mahdollisuuden todella dynaamiseen ajoon, tarkkoihin 
maastoliikkeisiin ja manuaaliseen vaihtamiseen hinaustilanteissa. 

Yhdeksän lähekkäin säädettyä välityssuhdetta tarjoavat erinomaisen vastineen ja 
erittäin lyhyen ensimmäisen vaihteen, paremman keskialueen kiihtyvyyden ja pitkän 
yhdeksännen vaihteen, mikä laskee moottorin kierroksia suurissa matkanopeuksissa. 
Tämä vähentää polttoaineen kulutusta, päästöjä ja moottorin ääniä. 



Momentinmuunnin sisältää monivaiheisen vaimenninjärjestelmän, jonka ansiosta 
kuljettaja voi lähteä liikkeelle sulavasti. Toinen vaihde, joka vastaa ensimmäistä 
vaihdetta tavallisissa vaihteistoissa, on käytössä liikkeelle lähdöissä tehokkuuden ja 
hienostuneisuuden maksimoimiseksi. 

Kuljettajat voivat kuitenkin manuaalisesti valita ensimmäisen vaihteen, kun tarvitaan 
erittäin dynaamista kiihtyvyyttä tai lisähallintaa vaativissa maastotilanteissa. 

Vaihteiston erittäin nopeat vaihdot tapahtuvat huomaamatta, ja vaihteisto voi vaihtaa 
halutulle vaihteelle suoraan sen sijaan, että se kävisi läpi jokaisen vaihteen. Näin 
haluttu vaihde voidaan valita nopeammin voimakkaassa kiihdytyksessä ja 
jarrutuksessa. Jos kuljettaja vaatii liian pientä vaihdetta, vaihteisto muistaa pyynnön 
ja valitsee sen, kun moottorin käyntinopeus putoaa riittävän matalalle. 

Innovatiivinen mukautuva vaihtojärjestelmä sovittaa vaihteiston reaktiot kuljettajan 
ajotapaan. Se valitsee esimerkiksi pidemmät vaihteet nopeammin ja pitää ne 
pidempään rennon ajon aikana. Se osaa myös vastata dynaamisempaan ajotyyliin 
pitämällä pienemmän vaihteen kytkettynä pidempään ja vaihtamalla pienemmälle 
aikaisemmin. 

Uudistettu 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto 

TD4 ja SD4 Discovery Sport -versioihin on saatavilla 6-vaihteinen käsivalintainen 
vaihteisto ja 9-vaihteinen automaattivaihteisto. 6-vaihteinen käsivalintainen Getrag 
M66 -vaihteisto sisältää uudistetut sisäosat, jotka pienentävät kitkaa ja lisäävät 
tehokkuutta. 

Land Roverin insinöörit ovat optimoineet vaihteenvalitsimen sijainnin, jotta sen käyttö 
on helppoa. Aikaisempi keskinivelrakenne on korvattu uudella alanivelrakenteella ja 
uusitulla vivustolla. Nämä muutokset parantavat kuljettajan vuorovaikutusta.  

Valinnainen etuveto takaa taloudellisuuden 

Pian lanseerauksen jälkeen Discovery Sport on saatavilla myös etuvetoisena 
versiona. Tämä vähentää painoa ja CO2-päästöjä ja on täydellinen ratkaisu 
asiakkaille, jotka ajavat harvemmin maastossa. Tulevalla ED4-turbodieselmoottorilla 
ja 6-vaihteisella käsivalintaisella vaihteistolla varustettu etuvetoversio synnyttää CO2-
päästöjä vain 119 g/km *. 

Etuvetoinen Discovery Sport on sekin erittäin pätevä ajoneuvo maastossa suuren 
maavaran, joustavuuden ja erinomaisten lähestymis-, jättö- ja ylityskulmien ansiosta. 



Asiakkaille, jotka vaativat parempaa maastosuorituskykyä ja vieläkin varmempaa ja 
ketterämpää ajettavuutta maantiellä, on tarjolla kaksi älykästä nelivetojärjestelmää. 
Näistä järjestelmistä on kerrottu tarkemmin alla. 

* Valmistajan arvio 

3. Loistava suorituskyky maantiellä ja maastossa 

Discovery Sport kävi läpi ankaran testiohjelman, jotta se vastaisi Land Roverin 
DNA:n edellyttämiä luokkansa johtavia maasto- ja maantieominaisuuksia. 
Lähestymis-, jättö- ja ylityskulmat on optimoitu, jousitus on suunniteltu 
mahdollisimman joustavaksi, ja sähköinen ohjaustehostin (EPAS) on viritetty 
vähentämään kuljettajan kuormitusta. Land Roverin insinöörit jopa paransivat ABS-
modulaattorin hienostuneisuutta, mikä vähentää melua, kun Hill Descent Control® 
(HDC) -alamäkihidastin on aktiivinen. 

Land Rover käytti tuhansia tunteja haastavilla Dubain hiekkadyyneillä, Ruotsin 
lumisissa maisemissa ja jäisillä järvillä ja Eastnor Castlen maastokeskuksen syvässä 
mudassa ja savessa ja jyrkissä rinteissä. Lopputulos on luokkansa kyvykkäin 
ajoneuvo. 

Discovery Sport on optimoitu myös tarjoamaan erinomaista hienostuneisuutta, 
mukavuutta ja ajettavuutta maanteillä. Autoa on testattu perusteellisesti monissa 
olosuhteissa brittiteiltä Nürburgringin Nordschleife-rataan. Uusi monivarsitaka-akseli 
varmistaa poikkeuksellisen hienostuneisuuden ja ketteryyden, ja joustava jousitus 
tekee myös maantieajosta nautinnollista ja palkitsevaa. 

“Land Rover Discoveryn monikäyttöisyys on laaja-alaista. Se tarjoaa 5+2 
istuinpaikkaa, on hämmästyttävän kyvykäs maastossa, voi hinata jopa 2,5 tonnia ja 
käyttäytyy erittäin ketterästi. Yksikään toinen kompakti premium-SUV ei vedä sille 
vertoja”, toteaa D8-ajoneuvotekniikan pääinsinööri Nick Veale. 

Optimoitu maavara sekä lähestymis-, jättö- ja ylityskulmat 

Discovery Sportin kori on optimoitu selviytymään maaston haasteista. Sen maavara 
on 212 mm ja luokkansa johtavat lähestymis-, jättö- ja ylityskulmat 25, 31 ja 21 
astetta. Tämä tarkoittaa, että auton etu-, keski- ja takaosa voivat kiivetä vaikeidenkin 
esteiden yli hitaissa nopeuksissa. Kaikki nelivetoversiot voivat myös kiivetä erittäin 
jyrkkiä 45 asteen rinteitä, mikä on jopa 14 astetta enemmän kuin useimmissa SUV-
kilpailijoissa. Ääritilanteissa etupuskurin alareunan voi poistaa, mikä kasvattaa 
lähestymiskulmaa entisestään. 



Jousituksen erinomaisten joustovarojen, vahvan pidon ja oikeiden renkaiden kanssa 
Discovery Sport tarjoaa verratonta suorituskykyä maastossa. 

Kehittynyt Efficient Driveline -nelivetojärjestelmä 

Kaikkiin Discovery Sport -versioihin on saatavilla Land Roverin Efficient Driveline 
-nelivetojärjestelmä. Tämä älykäs jatkuva nelivetojärjestelmä tarjoaa loistavaa 
suorituskykyä ja pitoa kaikilla pinnoilla ja säätää jatkuvasti eteen ja taakse 
välitettävän tehon määrää. Uusin Haldex -monilevykytkin on 4 kg kevyempi ja 
elektronisesti ohjattu, jolloin se voi reagoida pyörien luistoon ja kuljettajan 
vaatimuksiin huomattavasti mekaanista kytkintä nopeammin. Tämä tarjoaa 
erinomaista maastosuorituskykyä ja parempaa ketteryyttä maantiellä. 

Active Driveline -neliveto varmistaa loistavat maantie- ja maasto-ominaisuudet 

Active Driveline - aktiivinen jatkuva nelivetojärjestelmä on saatavilla 5-paikkaisiin 
Discovery Sport SD4- ja TD4-autoihin. Mullistavan voimansiirtotekniikan ansiosta 
Active Driveline osaa älykkäästi vaihtaa etu- ja nelivedon välillä olosuhteiden 
mukaan. Näin se yhdistää etuvedon polttoainetaloudellisuuden nelivedon maasto-
ominaisuuksiin. Myös maantieketteryys paranee Active Drivelinen kanssa. 

Neliveto on jatkuvasti kytkettynä, jotta pitoa on enemmän liikkeelle lähdettäessä, 
mutta kytkin kytkee nelivetokomponentit – nivelakselin, takavetoakselit, 
takatauspyörästön jne. – irti normaalissa vakaassa ajossa yli 35 km/h nopeudessa. 
Tämä vähentää huomattavasti kitkahävikkiä ja näin ollen myös polttoaineen kulutusta 
ja CO2-päästöjä. Jos järjestelmä havaitsee pyörien luistoa tai dynaamisemman 
ajotyylin, neliveto kytketään takaisin 350 millisekunnissa. 

Kaksi elektronisesti ohjattua kytkintä takatasauspyörästön kummallakin puolella 
jakavat tehoa pitävämmille pyörille tarpeen mukaan. Tämä parantaa ketteryyttä 
maantieajossa, ja taka-akseli voidaan taas “lukita” kokonaan maksimaalista vetopitoa 
varten erittäin liukkaissa olosuhteissa. 

Active Drivelinen siirto etuvedosta nelivetoon tapahtuu saumattomasti, mutta 
kuljettajat voivat tarkkailla sen toimintaa 4x4i-ruudusta 8 tuuman kosketusnäytöllä. 

Terrain Response® vaivattomaan maastoajoon 

Terrain Response® maksimoi Discovery Sportin suorituskyvyn ja turvallisuuden, 
olivatpa olosuhteet kuinka haastavat tahansa. Helposti keskikonsolin intuitiivisen 
liittymän kautta ohjattava Terrain Response® -järjestelmä mahdollistaa Discovery 
Sportin ohjauksen, kaasun vastineen, vaihteiston, keskikytkimen ja jarru-/



vakausjärjestelmien räätälöinnin maaston vaatimusten mukaan. Terrain Response® 
sisältää neljä asetusta: yleinen, ruoho/sora/lumi (liukkaat olosuhteet tiellä ja 
maastossa), muta ja urat ja hiekka. 

Maantieajoon optimoitu Dynamic-tila on saatavana lisävarusteena, kun autossa on 
Adaptive Dynamics MagneRide™ -mukautuva iskuinvaimennus. 

Wade Sensing™ poistaa epävarmuuden syviä vesiä ylitettäessä 

Discovery Sport voi kahlata 600 mm syvässä vedessä, mikä on erittäin arvokas etu 
maastotilanteissa tai kun tiet tulvivat. Wade Sensing™ -kahluusyvyyden tunnistus 
välittää tietoja sivupeilien antureilta ja ilmoittaa kuljettajalle veden syvyyden auton 8-
tuumaisella kosketusnäytöllä ja äänimerkillä, joka voimistuu, kun vesi syvenee. 
Kuljettaja voi nähdä sekä veden nykyisen syvyyden sekä sen, kuinka syvälle auto voi 
turvallisesti edetä. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun näkyvyys on huono tai ajetaan 
pimeällä. 

Ilmanottoaukko on sijoitettu korkealle pyöräkotelon yläpuolelle, jotta vettä ei pääse 
moottoriin. Huolellinen testaus on varmistanut, että kaikki ovet ovat vesitiiviit. 
Erityisen haastavassa testissä Discovery Sport pysäköitiin syvään veteen, ovet 
avattiin ja sisätilojen annettiin tulvia. 30 minuutin jälkeen Land Roverin insinöörit 
pystyivät jatkamaan autolla matkaa. 

Monipuolinen valikoima maastotekniikoita 

Terrain Response®- ja Wade Sensing™ -tekniikoiden lisäksi Discovery Sport sisältää 
muita maastoajoteknologioita. Näitä ovat: 

• Hill Descent Control® (HDC) -alamäkihidastin, joka ylläpitää asetettua 
nopeutta jyrkkiä rinteitä laskeuduttaessa 

• Gradient Release Control® (GRC) -progressiivinen jarrujen vapautus, joka 
vapauttaa jarrut asteittain lähdettäessä liikkeelle rinteessä 

• Roll Stability Control (RSC) -kierähtämissuojajärjestelmä tunnistaa 
uhkaavan kaatumisen ja jarruttaa ulompia pyöriä saadakseen ajoneuvon 
hallintaan 

• Dynamic Stability Control (DSC) -ajovakaudenhallintajärjestelmä korjaa yli- 
ja aliohjautuvuutta vähentämällä moottorin tehoa ja/tai jarruttamalla yksittäisiä 
pyöriä 



• Electronic Traction Control (ETC) -elektroninen luistonesto rajoittaa tehoa ja/
tai jarruttaa yksittäisiä pyöriä torjuakseen sutimista 

• Engine Drag torque Control (EDC) – luistonhallinta 
moottorijarrutustilanteessa, moottorin vääntövoiman säätö estää 
lukkiutumista voimakkaissa moottorijarrutuksissa liukkaissa olosuhteissa 
lisäämällä moottorin vääntöä pyörille 

Ketterä ja palkitseva ajettavuus maantiellä 

Discovery Sportin huippuluokan alusta, kevyt jousitusarkkitehtuuri ja kehittyneet 
alustatekniikat on optimoitu dynaamiseen ajettavuuteen ja hallintaan maantiellä. Auto 
on sekä hauska ajaa että todella mukava kaikille matkustajille. Kevyt korirakenne 
erinomaisella vääntöjäykkyydellä, pitkällä akselivälillä ja voimakkaalla asennolla 
muodostaa täydellisen perustan, josta hyötyvät ohjaus, ajomukavuus ja ketteryys. 

Pitkän liikevaran jousitus on liitetty erittäin jäykkiin eristettyihin apurunkoihin. Edessä 
ovat halkaisijaltaan suuret kaasuiskuinvaimentimet ja joustintuet ja takana uusi 
kehittynyt monivarsijousitus, jotka tarjoavat ketteryyttä ja hienostuneisuutta. Korin 
kallistukset ovat hyvin kontrollissa, ja korin hallinta on erinomaista vaikeimmillakin 
tienpinnoilla. Runsaasti joustava jousitus varmistaa, että renkaiden kosketuspinta 
pysyy tiessä, mikä lisää kuljettajan itsevarmuutta ja turvallisuutta. 

“Ominaisuudet, jotka tekevät Discovery Sportista niin monipuolisen maastossa, 
tekevät siitä kyvykkään auton myös maantiellä. Uusi monivarsitaka-akseli tarjoaa 
erinomaista ketteryyttä, ja ajoneuvon hillitty käytös auttaa niin vaikeassa maastossa 
kuin tavallisilla maanteillä. Se antaa kuljettajalle enemmän itsevarmuutta, ja 
matkustajat voivat nauttia korkeasta mukavuustasosta”, toteaa Land Roverin 
pääinsinööri Mike Cross. 

Autoon voidaan asentaa Adaptive Dynamics MagneRide™ -mukautuva 
iskunvaimennus, joka parantaa mukavuutta ja ajettavuutta entisestään. 
MagneRide™-iskunvaimentimet tarjoavat monia säätömahdollisuuksia ja mukautuvat 
tieolosuhteisiin ja kuljettajan käskyihin lähes välittömästi. Tästä kiitos kuuluu 
erityiselle vaimennusnesteelle, joka sisältää magneettisia hiukkasia. Kun hiukkasiin 
kohdistuu magneettikenttä, vaimennusnesteen viskositeetti joko kasvaa tai vähenee 
ja tekee jousituksesta jäykemmän tai pehmeämmän. 

MagneRide™-iskunvaimentimet tarjoavat monia eri mahdollisuuksia minimaalisesta 
korin kallistelusta ja paremmasta ketteryydestä runsaampaan joustavuuteen ja 
hallintaan maasto-olosuhteissa. 



Adaptive Dynamics esittelee kuljettajan valitseman Dynamic-tilan Terrain Response® 
-järjestelmässä. Se parantaa kaasun, vaihteiston ja tasauspyörästön vastetta ja 
tekee jousituksesta ja ohjauksesta jämäkämmän. 

Dynaaminen kaarreajon hallintajärjestelmä (Torque Vectoring by Braking, TVB) 
-tekniikka tarkkailee dynaamista käyttäytymistä ja toimii jokaisella pyörällä. Jos TVB 
havaitsee aliohjautuvuutta, se jarruttaa ulommaisia pyöriä kiristäen hieman auton 
ajolinjaa, mikä parantaa ketteryyttä ja turvallisuutta. 

Sähköinen ohjaustehostinjärjestelmä (EPAS) on viritetty antamaan erinomaista 
palautetta kuljettajalle maantiellä. Ohjauksen hammastanko on asennettu 
etuapurunkoon, mikä lisää tarkkuutta. 

Discovery Sport käyttää muuttuvan välityssuhteen ohjausta. Hitaampi välityssuhde 
on käytössä keskiasennon ympärillä, mikä parantaa ajovakautta suuremmissa 
nopeuksissa. Nopeampaa suhdetta käytetään ketteryyden parantamiseksi 
mutkikkailla teillä. Siirto hitaammasta nopeampaan välityssuhteeseen on täysin 
lineaarinen. Kuljettaja havaitsee vain erittäin hyvin reagoivan ohjausjärjestelmän. 

Ohjaus on kevyt ja reaktiivinen ja tarjoaa lisätehostusta matalissa nopeuksissa ja 
jäykemmän ja varman tuntuman suuremmissa nopeuksissa. 

EPAS poistaa myös moottorikäyttöisen hydraulisen ohjaustehostimen tarpeen, mikä 
vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä. Lisäetu on Park Assist 
-pysäköintiavustin, joka auttaa etsimään sopivan pysäköintiruudun ja ohjaa auton 
siihen automaattisesti. 

Discovery Sport on varustettu tuuletetuilla 325 mm:n etu- ja 300 mm:n 
takalevyjarruilla, jotka tuottavat varman jarrutusvoiman kaikissa olosuhteissa, myös 
hinattaessa jopa 2,5 tonnin kuormaa. Etujarrut ovat rakenteeltaan uudet, ja niissä on 
jäykempi jarrusatula ja uuden sukupolven jarrupalat. Niihin kertyy myös vähemmän 
jarrupölyä. 

Turvallisuutta parantaa myös Emergency Brake Assist (EBA) -hätäjarrutusavustin, 
joka automaattisesti lisää jarrupainetta, kun järjestelmä havaitsee hätätilanteen. 
Electronic Brake-force Distribution (EBD) -elektroninen jarruvoiman jako auttaa 
varmistamaan täydellisen jarrutustasapainon etu- ja takapyörien välillä 
ääritilanteissa. Kaarrejarrutuksen hallinta Corner Brake Control (CBC) -pienentää 
todennäköisyyttä menettää auton hallinta voimakkaassa jarrutuksessa kaarteessa. 

4. Kehittyneet turvallisuustekniikat 



Discovery Sport on suunniteltu uusimpien aktiivisten ja passiivisten 
turvallisuusratkaisujen kanssa. Perusteellinen turvallisuuspaketti sisältää kuljettajan 
ja etumatkustajan turvatyynyt, polviturvatyynyt ja turvaverhot sekä 
rintakehäturvatyynyt. Innovaatioita ovat luokkansa ensimmäinen jalankulkijan 
turvatyyny ja automaattijarrutus, joka auttaa välttämään tai lieventämään 
yhteentörmäyksiä alle 80 km/h nopeudessa. 

Edistyksellinen jalankulkijan suojajärjestelmä 

Jalankulkijan turvatyynyn laukaisevat kehittyneet paineputkianturit, jotka on 
asennettu puskurin suojan ja puskuripalkin väliin. Ne tunnistavat yhteentörmäykset 
aikuisen jalankulkijan kanssa. Jos tällainen törmäys havaitaan nopeudessa 24-48 
km/h, tuulilasin alareunassa pienen paneelin takana oleva turvatyyny laukea 60 
millisekunnissa pienentäen merkittävästi vakavan loukkaantumisen riskiä. 

Paneelin kansi on kiinnitetty turvatyynyyn kahdella vaijerilla, ja se muodostaa osan 
turvatyynyjärjestelmästä jakaen kuormitusta tasaisesti turvatyynylle. Näin kuljettajan 
näkökenttä ei rajoitu turvatyynyn lauetessa, ja turvatyynyn tilavuus voidaan 
pienentää 110 litraan. Perusteellisessa testauksessa on varmistettu, että turvatyyny 
ei laukea maasto-olosuhteissa. 

“Innovatiivinen jalankulkijan suojajärjestelmä on ainutlaatuinen SUV-luokassa ja 
harvinaisuus myös monissa muissa segmenteissä. Se varmistaa, että Discovery 
Sport on yksi turvallisimmista autoista kuljettajalle ja matkustajille ja myös 
jalankulkijoille. Mikä vaikuttavinta, insinööri- ja muotoilutyöryhmämme ovat 
onnistuneet sijoittamaan tämän henkiä säästävän varusteen autoon virtaviivaisen 
muotoilun siitä kärsimättä”, kertoo Discovery Sport -ajoneuvo-ohjelman johtaja Paul 
Cleaver. 

Jalankulkijan suojajärjestelmää täydentävät Discovery Sportin keula, puskurit ja 
konepelti, jotka on optimoitu minimoimaan potentiaaliset loukkaantumiset. 

Innovatiivinen automaattinen hätäjarrutus välittää onnettomuudet tai minimoi 
niiden seuraukset 

Discovery Sport on maailman ensimmäinen auto, jossa on automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä, joka käyttää innovatiivista stereodigikamerajärjestelmää. Se 
toimii 5 -80 km/h nopeuksissa ja auttaa välttämään yhteentörmäyksen alle 50 km/h 
nopeudessa ja lieventää törmäyksen seurauksia alle 80 km/h nopeudessa. 

Järjestelmä käyttää stereokameroita, jotka on asennettu taustapeilin viereen. Se 
havaitsee kohteet, jotka voivat muodostaa onnettomuusvaaran, kuten ruuhkautuneen 



liikenteen. Jos järjestelmä pitää yhteentörmäystä todennäköisenä, se ilmoittaa 
kuljettajalle siitä visuaalisella varoituksella ja äänimerkillä. Jos kuljettaja ei reagoi 
varoitukseen ja törmäys vaikuttaa väistämättömältä, järjestelmä antaa uuden 
varoituksen ja pysäyttää auton käyttämällä täyttä jarrupainetta. 

Muita kuljettajan tukijärjestelmiä ovat: 

• Park Assist -pysäköintiavustin tunnistaa pysäköintiruudut ja ohjaa auton 
niihin automaattisesti kuljettajan hallitessa kaasupoljinta, jarrua ja vaihteita. 
Taskuparkkitilanteissa auto osaa ajaa myös ruudusta pois. Pysäköintitutkat 
tarjoavat lisätukea. 

• Automatic High-Beam Assist -automaattiset kaukovalot tarkkailevat toisten 
ajoneuvojen ajo- ja takavaloja ja ympäristön valoja. Tekniikka ohjaa sitten 
tilanteen mukaan auton kaukovalojen toimintaa. 

• Lane Departure Warning -kaistavahti tärisyttää ohjauspyörää ja varoittaa 
kuljettajaa, joka voi tahattomasti olla ajautumassa pois oikealta ajokaistalta 

• Traffic Sign Recognition -liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä tunnistaa 
liikennemerkit ja näyttää nopeusrajoituksen tai ohituskiellot 
satelliittinavigointinäytöllä. 

• Trailer Stability Assist -perävaunun vakautusjärjestelmä tunnistaa 
perävaunun epävakauden ja jarruttaa yksittäisiä pyöriä auttaakseen 
kuljettajaa korjaamaan potentiaalisesti vaarallisen tilanteen. 

• Hinausta helpottavat Tow Assist- ja Tow Hitch Assist -järjestelmät käyttävät 
kamerajärjestelmää ja auttavat kuljettajaa vetämään perävaunua ja 
ennakoimaan sen liikerataa peruutettaessa. 

• Blind-Spot Monitor ja Closing Vehicle Sensing, kuollutta kulmaa ja takaa 
lähestyviä ajoneuvoja tarkkailevat järjestelmät, tarkkailevat ajoneuvoja, jotka 
ovat joko kuolleessa kulmassa tai lähestyvät nopeasti takaapäin ja saattavat 
aiheuttaa vaaratilanteen kaistanvaihdon aikana. Oranssi varoitusvalo syttyy 
sivupeiliin varoittamaan kuljettajaa. 

• Automaattiset ajovalot ja sateen tunnistavat pyyhkimet käynnistyvät 
automaattisesti olosuhteiden mukaan. 

!
5. Kehittyneet tieto-, viihde- ja mukavuustoiminnot 



Tekniset innovaatiot laajenevat myös Discovery Sportin täysin uuteen tieto- ja 
viihdejärjestelmään, jossa on ääniohjattu satelliittinavigointi, WiFi-yhteys ja 
maastotilat. Asiakkaat voivat valita autoon Land Roverin InControl™-tekniikkaa, joka 
sisältää InControl Apps -toiminnon. Tämä asettaa Land Roverin autojen 
yhteystekniikan kärkeen tuomalla älypuhelinsovellusten kätevyyden ja ulkoasun 
auton 8-tuumaiselle kosketusnäytölle. Myös tuulilasinäyttö (HUD) saa ensiesittelyn. 

Täysin uusi tieto- ja viihdejärjestelmä 

Discovery Sport sisältää täysin uuden premium-tason tieto- ja viihdejärjestelmän, 
joka käyttää 8 tuuman kosketusnäyttöä ja 800x480 pikselin tarkkuutta. Tämä tarjoaa 
helpon ja intuitiivisen käyttökokemuksen. Kuljettajat voivat tarkkailla ja ohjata monia 
eri toimintoja vetämällä, vierittämällä tai pyyhkäisemällä sisältöä aivan kuten 
älypuhelimessa 

Aloitusnäytöstä on helppo pääsy audio-, ilmastointi- puhelin- ja navigointitoimintoihin. 
Käyttäjät voivat lisäksi pyyhkäistä kahteen lisänäyttöön ja päästä näin käyttämään 
monia muita toimintoja. Näitä ovat mm. WiFi-hotspotit, 4x4i- ja Wade Sensing™ 
-maastonäytöt, Eco Data ja valojen säätö. 

SD-kortilla toimitettava navigoinnin aineisto sisältää edistykselliset 3D-kaupunkimallit, 
korkealaatuiset 2D-kartat ja 3D-näkymät tulevista risteyksistä. Luettavuus on hyvä ja 
suunnistus helppoa. 

Intuitiivinen käyttöliittymä antaa käyttäjän syöttää nopeasti postinumeron tai koko 
osoitteen järjestelmään, tai vaihtoehtoisesti hän voi käyttää ääniohjausta. Kuljettajan 
tarvitsee vain sanoa määränpään nimi, jolloin se syötetään 
satelliittinavigointijärjestelmään. Puhekomennoilla voidaan myös valita radioasemia, 
soittaa puheluita tai valita yhteystietoja puhelinmuistiosta. 

Muita kehittyneitä satelliittinavigoinnin ominaisuuksia ovat: 

• Liikenneruuhkanäkymä 

• Reaaliaikaiset liikennetiedotukset 

• Historialliset liikennetiedot 

• Kaistaopastuskuvakkeet 

• Asiakkaan päivitettävät kartat 

• Liikennemerkkien näyttö moottoritien liittymissä 



Innovatiivinen satelliittinavigointijärjestelmä on myös optimoitu täydentämään 
Discovery Sportin loistavia maasto-ominaisuuksia. Edistyksellisiä ominaisuuksia 
ovat: 

• Reittipisteet, jotka merkitsevät auton reitin kartalle ja antavat kuljettajalle 
mahdollisuuden jäljittää kulkuaan 

• Pisteestä pisteeseen -navigointi, joka näyttää suorimman reitin kahden 
pisteen välillä maastossa 

• Leveys- ja pituuskoordinaatit, joilla auto voidaan paikallistaa ja navigoida 
määränpäähän maastossa 

“Kehittynyt kosketusnäyttötekniikka ja intuitiivinen käyttöliittymä varmistavat, että 
Discovery Sportin tieto- ja viihdejärjestelmä tarjoaa kaiken sen monipuolisuuden ja 
yhteystekniikan, jota asiakkaat odottavat. Jokainen Discovery Sport on varustettu 8 
tuuman kosketusnäytöllä, joten kaikki asiakkaat pääsevät hyötymään tästä 
innovaatiosta”, kertoo Discovery Sport -ajoneuvo-ohjelman johtaja Paul Cleaver. 

Bluetooth®-tekniikan ansiosta tieto- ja viihdejärjestelmään voidaan liittää kaksi 
puhelinta samanaikaisesti. Toisella voi soittaa ja vastata handsfree-puheluihin 
monitoimiohjauspyörän säätimiä käyttämällä, ja toisella voi toistaa musiikkia, mukaan 
lukien suoratoistettavaa musiikkia sovelluspohjaisista palveluista, kuten Spotify. 
Vaihtoehtoisesti älypuhelimia ja kannettavia MP3-soittimia voi synkronoida ja ladata 
USB- tai AUX-liitäntöjen kautta. 

Valittavana kolme audiojärjestelmää, mukaan lukien 17 kaiuttimen Meridian-
järjestelmä, joka tuottaa ylivertaista ääntä 

Saatavilla on kolme erilaista stereojärjestelmää: lähtötason järjestelmä kuudella 
kaiuttimella, 10 kaiuttimen järjestelmä vahvistimella sekä huipputason järjestelmä, 
joka sisältää 17 kaiutinta, vahvistimen ja subwooferin ja takaa loistavan 
äänentoiston. 

Kehittynyt valinnainen tieto- ja viihdejärjestelmä sisältää HDD-navigaatiojärjestelmä, 
kaksoisnäkymätoiminnon – jonka avulla kuljettaja voi nähdä esimerkiksi 
satelliittinavigointitiedot matkustajan katsoessa samalta näytöltä DVD:tä – sekä 
takamatkustajien viihdejärjestelmän. 

Huipputason audiojärjestelmä on kehitetty yhteistyössä Meridianin kanssa, joka on 
johtava tekijä audiotekniikan ja digitaalisen äänenkäsittelyn saralla. Kehittynyt 825 
W:n ja 17 kaiuttimen Meridian Surround Sound -järjestelmä sisältää subwooferin, 



joka takaa virheettömän äänenlaadun, ja huippuluokan vahvistimen, joka käyttää 
viimeisintä digitaalista äänenkäsittelytekniikkaa ja varmistaa täysin optimoidun 
äänenlaadun kaikille autossa olijoille. !
Land Rover InControlTM Apps – viimeisin ratkaisu autojen yhteystekniikassa 
Yhteistyössä Bosch SoftTecin kanssa kehitetty InControl Apps nostaa Land Roverin 
eturintamaan autojen yhteystekniikan saralla. Järjestelmä on yhteensopiva 
uusimpien Apple- ja Android-älypuhelinten kanssa. !
Liittämällä älypuhelimen USB-porttiin tunnetut älypuhelinsovellukset toimivat 
Discovery Sportin kosketusnäytöllä alkuperäisen näköisinä. Viimeisin sisältö tulee 
saataville joka kerta, kun sovellukset päivittyvät. !
Järjestelmän avulla pääsee helposti käyttämään älypuhelimen yhteystietoja, 
kalenteria ja musiikkikirjastoa, ja karttasovellus sisältää karttoja ja satelliittinäkymiä. !
Land Rover ja Bosch SoftTec ovat työskennelleet yhdessä maailman johtavien 
älypuhelinsovellusten kehittäjien kanssa luodessaan autokäyttöön sopivia 
sovelluksia, kuten satelliittinavigointi, musiikin suoratoisto, Internet-radio ja 
paikannuspalvelut. Yhteensopivia sovelluksia ovat mm. iHeartRadio, Stitcher, 
Glympse, Sygic, Parkopedia, Hotelseeker, Cityseeker, Eventseeker, Airmotion News, 
Winston ja MobileDay, ja valikoima kasvaa koko ajan. !
Kun InControl Apps on valittu lisävarusteeksi, omistajan on ladattava Land Rover 
InControlTM Apps älypuhelimeensa joko Applen App Storesta (iPhone 5/5S/5C ja 
uudempi) tai Google Playsta (Android). Kun puhelin on liitetty auton USB-porttiin, 
omistaja voi vain näpäyttää InControl Apps -kuvaketta kosketusnäytöllä ja valita 
haluamansa sovelluksen valikosta. !
Land Rover InControlTM Apps on viimeisin lisäys Land Roverin InControl-
yhteystekniikoiden valikoimaan. InControl Remote antaa omistajan kutsua tie- tai 
hätäapua paikan päälle. SOS-signaali annetaan automaattisesti, jos turvatyynyt 
laukeavat onnettomuudessa. InControl Remote -älypuhelinsovellus antaa omistajien 
valmistautua matkaan tarkistamalla polttoaineen määrän ja toimintasäteen etäältä. 
Lisäksi he voivat etsiä autonsa pysäköintialueelta ja tarkistaa, ovatko ikkunat tai ovet 
jääneet auki. He voivat myös ladata matkan tietoja liikematkavähennyksiä varten. !



InControl Secure jäljittää auton. Secure ominaisuus saatavilla vain joillakin markkina-
alueilla. InControl Wi-Fi tarjoaa käyttöön 3G-hotspotin, johon voi liittää jopa 
kahdeksan elektronista laitetta yhtä aikaa. !
Tuulilasinäytön ansiosta katse ei koskaan irtoa maantiestä 
Tuulilasinäyttö (HUD) esitellään Land Rover Discovery Sportissa. Tämä 
edistyksellinen lasertekniikka heijastaa tärkeimmät ajotiedot tuulilasiin kuljettajan 
näkökenttään, minkä ansiosta kuljettaja voi turvallisesti käsitellä tietoja ja pitää 
samalla katseensa koko ajan maantiessä. !
Tietoja ovat ajonopeus, valittu vaihde (kun kuljettaja on valinnut Commandshift®-
manuaalitilan), satelliittinavigointiohjeet ja liikennemerkkien tunnistus.  !
!
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