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J

e tomu již 40 let, kdy se po silnicích začal pohybovat první
Range Rover od britské automobilky Land Rover. Tento model
vydržel ve výrobě s mnoha postupnými zlepšeními celých 25 let!
Roku 1994 se objevila druhá a roku
2001 třetí generace. Tyto SUV
(z anglického sport utility vehicle)
se velice rychle staly oblíbenými
auty nejen díky svým terénním
schopnostem, ale i díky svému
nebývalému luxusu. Oblíbenost
dokazují i některá jména majitelů
těchto vozů – Winston Churchill,
královna Alžběta II, princ Charles.

A

čím je zajímavý právě model Autobiography Black? Tím, že byl
stvořen speciálně ke 40. výročí Range
Roveru. Pár změn se tu odehrálo. Byl
představen nový turbodieselový motor TDV8, který pohání tyto kolem 2,7
tuny vážící mazlíčky. Dalšími velkými
změnami jsou zejména úpravy karoserie a interiéru, který je propracován do
nejjemnějších detailů.

N

ový motor, který se u Range Roveru objevuje, má objem 4,4 litrů
a 8 válců. Jeho výkon činí 313 koní při
4000 ot/min. Pozoruhodností u tohoto
motoru je použití dvou turbodmychadel. Za normálních okolností je v provozu pouze jedno. Pokud však překročí
motor 2400 ot/min., zapne se i druhé
turbodmychadlo.

S

edadla můžete nastavovat
snad do všech možných i nemožných poloh
:-). Nechybí na nich
vyhřívání ani chlazení. Mezi budíky má
řidič TFT displej,
který řidiče
informuje
o mnoha úkonech vozu
a jeho okolí.
Zajímavý je
středový
displej,
který má
tzv. duální
obraz. To

znamená, že řidič na tomto displeji sleduje
navigaci a spolujezdec ze svého úhlu pohledu
na stejném displeji může sledovat třeba film.
Range Rover má mnoho různých nastavení do
terénu i mimo terén. Uvnitř najdete vše nej-

lepší, co automobilka u svých aut nabízí. Prostě
velké, luxusní auto, se kterým se nemusíte bát
jezdit za humny po cestách i necestách.
A cena? 2 854 840 Kč.
Technické údaje:
Délka: 4972 mm
Šířka: 2034 mm
Výška: 1865 mm
Rozvor: 2880 mm
Hmotnost: 2744 kg
Objem nádrže: 97 l
Objem zavazadlového prostoru: 550–
2100 l
Zrychlení
0–100 km/h:
7,5 s
Maximální
rychlost:
210 km/h
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Vážení spoluministranti, v dnešním článku zabrousíme k SUV –
sportovnímu užitkovému vozidlu. Podíváme se na novinku, která
vznikla k výročí zahájení výroby aut pod názvem Range Rover.

