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HIGHLIGHTY A FAKTA
Motory:
Diesel 6 válců
Diesel 8 válců
Benzin 8 válců

3.0L TDV6 ( 190 KW / 258 PS)
4.4L SDV8 ( 250 KW / 339 PS)
5.0L SUPERCHARGED ( 375 KW / 510 PS)

Komfort:
HSE
VOGUE
AUTOBIOGRAPHY

od 1.911 400 bez DPH
od 2.121 900 bez DPH
od 2.411 000 bez DPH

Ikona komfortu „štíhlejší“ a výkonnější. Při vylepšení komfortu odlehčeno a vylepšeno. „Mise splněna“…

Dosavadní vývoj

Vydejte se po stopách evoluce průkopnické značky během uplynulých 65 let : VIDEO Adobe Flash Player

EVOLUCE KULTOVNÍHO DESIGNU
Každá generace modelové řady Range Rover stanovuje nová měřítka a čtvrtá generace
přináší odvážnou evoluci kultovního designu
Pří pohledu na auto, kterým nepohrdne ani anglická královna je úchvatný. Vydat se s tímhle nablýskaným
aristokratickým monstrem mimo asfalt přijde neznalému stejně zvrácené jako vyrazit ve smokingu na
brambory.
Novinka je po stránce stylu více evolucí než revolucí. Oblejší hrany a přikrčenější silueta jí ubraly na
vzhledu zemědělského stroje a výrazně posunuly její estetiku směrem k eleganci. Krabicovité tvary,
majestátnost a aura, která se vznáší ještě metr nad kapotou, tu naštěstí zůstaly. Nový Range Rover je tedy i
nadále nezaměnitelným autem s výjimečným vzhledem i naturelem.

BEZKONKURENČNÍ SCHOPNOSTI
Nová generace systému Terrain Response®, jehož srdcem jsou legendární terénní
schopnosti vozů Land Rover, analyzuje aktuální jízdní podmínky a automaticky zvolí
nejvhodnější nastavení vozidla pro daný terén.
Pomineme-li stavitelnou světlou výšku, hodnoty nájezdových a přechodových úhlů, schopnost propružit
kolo až o 60 cm a skoro metrovou brodivost, pak je tu ještě moderní elektronika. Druhá generace systému
Terrain Response nově zahrnuje automatický program, ve kterém systém samočinně volí jeden z pěti
jízdních režimů. Řidič pak může na displeji sledovat, jak se uzamykají jednotlivé diferenciály, nebo se více
koncentrovat na jízdu samotnou. V praxi systém funguje velmi spolehlivě, manuální volba je zapotřebí jen v
případě extrémního terénu.
Range Rover projel v Maroku písečnými dunami, hlubokým i mělkým blátem, po lesních i horských
cestách, potokem i terénem, do kterého by se člověk zdráhal vyrazit po svých.
Ovšem díky kvalitám vzduchového podvozku, který výtečně filtruje jakékoliv rázy směrující do karoserie, je
posádka v pohodlí i na necestách, které osobní auto ani neprojede.

SUVERÉNNÍ VÝKON
Revoluční lehká konstrukce přináší zcela novou úroveň výkonu, kultivovanosti a
ovladatelnosti.

Díky výrazné mezigenerační dietě (v základní verzi až 420 kg), plynoucí z celohliníkové konstrukce,
není důvod tomu nevěřit. A už první kilometry to potvrzují. Přeplňovaný vznětový šestiválec pod
kapotou odvádí solidní práci, je nečekaně kultivovaný a skvěle odhlučněný. Kratší zpřevodování
účinně maskuje jeho pomyslný výkonový deficit a zajišťuje překvapivou hbitost.

Základ je ideál,
Základní motorizace TDV6 bude vzhledem k cenové politice modelu asi nejčastější volbou zákazníků.
O třílitrovém vznětovém agregátu s výkonem 258 koní navíc výrobce tvrdí, že nové generaci uděluje
srovnatelnou dynamiku, jakou předváděl předchůdce s naftovým osmiválcem.

NEW Range Rover v číslech
Motorizace

3,0 V6

4,4 V8

5,0 Supercharged

Palivo

nafta

nafta

benzin

Válců/ventilů

6/24

8/32

8/32

Zdvihový objem (cm³)

2 993

4 367

4 999

190/258

250/339

375/510

Točivý moment (Nm)

600

700

625

Zrychlení 0–100 km/h (s)

7,9

6,9

5,4

Maximální rychlost (km/h)

209

217

225 / 250**

Průměrná spotřeba (l/100 km)

7,5

8,7

13,8

Výkon( kW/koní)

Délka/šířka/výška/rozvor (mm)
Objem nádrže (l)

4 999 / 2073 / 1835/2 922
85

Zavazadlový prostor (l)
Pohotovostní hmotnost (kg)

2 160

2 330

26,0–34,7* / 24,6–29,6*

Přechodový úhel (°)

Poznámka: Údaje uváděné výrobcem.

2 360
900

Nájezdový / sjezdový úhel (°)

* v režimu off-road
** s koly o rozměru 22"

105

550–2 030

Brodivost (mm)

Cena (Kč) včetně DPH

105

20,1–28,3*
2 293 680

2 757 360

2 925 000

V nízkých otáčkách se musí trochu více pobízet a při prudké akceleraci si nechává chvíli na
rozmyšlenou, takže vyznavače dynamické jízdy asi příliš neoslní. Nároky na luxusní převoz pasažérů
nebo funkci osobního tahače však splní nad očekávání dobře.
Navíc dokáže být překvapivě úsporný. V kombinovaném cyklu a při větší zátěži počítač hlásil
spotřebu těsně pod 11 litry. Třílitrové manko na výrobcem udávanou spotřebu určitě půjde částečně
odbourat plynulejší jízdou.
Ve srovnání s šestiválcem naftový osmiválec na první dojem nenabízí mnoho navíc a ještě se zdá být
nepatrně hlučnější. Ten pravý koncert rozehraje až ve chvíli, kdy mu začnete šlapat po krku, to se
pak probouzí k životu o poznání ochotněji. Je však otázkou, jestli je Range Rover zrovna autem pro
ostrou jízdu.

VRCHOL KULTIVOVANOSTI
Čisté a elegantní povrchy v interiéru se dokonale prezentují nejkvalitnější kůží a
dřevěným obložením.
Jachta na kolech
Bez ohledu na motor budete na Range Roveru milovat interiér. Ostatně, právě kabina je místem, odkud si
tento poctivý kus britské techniky budete užívat a právě tady proběhlo nejvíce viditelných změn.
V interiéru předchůdce byla všude rozeseta hromada ovládacích tlačítek a spínačů. To v novince už
nenajdete. Litovat toho budete jen do chvíle, než si osvojíte ovládání prvků přes menu. Tím, že se zhruba
polovina ovladačů přesunula do menu multimediálního centra, se návrhářům otevřely nové možnosti.
Čtvrtá generace hýčká posádku vytříbeným stylem a luxusem podobně, jak to dělají ty nejdražší limuzíny.
Uvnitř si zachovala svérázné rysy předchůdce, ale zároveň nezapře inspiraci menším stylovým modelem
evoque.
Tvary, kterým dominují hlavně pravoúhlé linky, tu jsou i nadále, ale v podstatně stylovějším provedení.
Naprostý přepych tu dýchá z materiálů, vesměs přírodních. Jejich špičková kvalita je nejen vidět, ale i cítit
hmatem i čichem. Velká auta zkrátka dělají malé detaily.

VYDEJTE SE NA CESTU

Pojízdná poslechová komora pro audiofily
Pokud by Land Rover musel nějak ospravedlňovat nepatrný nárůst ceny, proměna interiéru by byla pádným
argumentem. Zabývat se výčtem prvků standardní či příplatkové výbavy, barevnými kombinacemi nebo
dekory interiéru, to by vydalo na samostatný článek.
Dva prvky však je potřeba zmínit. Předně je to špičková audiosoustava značky Meridian. Jejích 29
reproduktorů s celkovým sinusovým výkonem 1 700 Wattů strčí do kapsy kdejaké hi-end domácí kino. Ne
však razancí s výbušnou basovou složkou, ale navozeným prostorem a čistotou reprodukce. Dokonalou iluzi
luxusního obýváku pomáhá vytvořit i velké střešní okno, které uvnitř rozehraje fantastickou hru světel a
stínů a podtrhuje celkovou vzdušnost.

Plavba i jistota
Schopnost izolovat posádku od okolního světa byla parádní disciplínou Range Roverů v celé její 42leté
historii a bude i nadále. Čtvrtá generace však umí i spoustu nových kousků.
Už první kilometry po vlnité okresce naznačují, že se v chování leccos změnilo. Předně je to řízení. Jízda, s
ohledem na komfort spíše plavba, byla u předchůdce vždy vykoupena tupým řízením a pomalejšími
reakcemi. Tahle negativní vlastnost je teď pryč. Není to ostré přímé řízení jako ve sporťáku, to ani
nemůžeme čekat, ale řidič už má alespoň představu, co se s předními koly děje.
Díky významnému odlehčení nové generace se o poznání zlepšily i reakce na pokyny ke změně směru jízdy.
Nejsou rychlé, ale rozhodně rychlejší a ochotnější než kdy dříve. Změny se pozitivně dotkly i stability. Nižší
setrvačnost způsobuje, že se vůz v zatáčkách méně naklání, jeho příď se méně boří při brzdění a ubylo i na
houpání. To vše už v základním balení se šestiválcem.

3.0L TDV6 ( 190 KW / 258 PS)

HSE

1.911 400 kč bez DPH

2.312 8794

VOGUE

2.121 900 kč bez DPH

2.566 410

AUTOBIOGRAPHY

2.411 000 kč bez DPH

2.917 310

4.4L SDV8 ( 250 KW / 339 PS)

VOGUE

2.297 800 kč bez DPH

2.780 338

AUTOBIOGRAPHY

2.587 400 kč bez DPH

3.130 754

5.0L SUPERCHARGED ( 375 KW / 510 PS)

VOGUE

2.437 500 kč bez DPH

2.949 375

AUTOBIOGRAPHY

2.727 000 kč bez DPH

3.299 670

