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DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISEREN

Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben wij auto's gecreëerd 
die grenzen verleggen. Die eigenaren uitdagen om nieuwe gebieden te verkennen 
en moeilijk terrein te overwinnen. Onze auto's vormen de essentie van ons merk. 
Auto's met een toonaangevend design en uitzonderlijke technische capaciteiten. 
Dat is de reden waarom wij grenzen blijven verleggen, conventies in twijfel trekken 
en elkaar uitdagen om verder te gaan. Land Rover stelt u echt in staat meer van uw 
wereld te maken, om 'above and beyond' te gaan.
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DESIGN
Hoe vind je een icoon opnieuw uit? Door 'above and beyond' te gaan. De absolute essentie 
te vatten en deze opnieuw vorm te geven. Met talrijke uitvoeringen en personaliseringsopties 
straalt elke Defender een beheerst zelfvertrouwen uit, of u nu kiest voor de 90 of de 110. 
De Defender 90 is zowel offroad als op de weg absoluut toonaangevend. Hij ziet er niet alleen stoer 
uit, maar is ook nog eens uiterst robuust. De Defender 110 straalt op zijn beurt uit dat hij op alles is 
berekend en overal kan gaan en staan, met het extra voordeel van meer ruimte voor uw uitrusting. De afbeelding toont de Defender 90 HSE en de Defender 110 HSE in Pangea Green met Satin beschermfolie (optie), 

uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_nl/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-3


DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENDESIGN

EXTERIEURDESIGN
Indrukwekkende proporties en een vertrouwd, herkenbaar silhouet geven vorm aan het krachtige design 
van de Defender. Het compacte, verticale profiel van de voorzijde wordt gekenmerkt door de verhoogde 
motorkap, fraai gevormde grille en zorgvuldige afwerking. De achterzijde van de auto oogt niet alleen 
ultramodern, maar versterkt ook de indruk dat hij stevig op de weg staat. Krachtige schouders en robuuste, 
hoekige wielkasten geven de auto een doelbewuste houding, waarbij de korte overhangen en grote 
bodemvrijheid de capaciteiten van de auto vergroten. De markante kenmerken, zoals de zwevende 
dakstijlen, dakrandruiten, de zijwaarts openende achterdeur en het daarop gemonteerde, volwaardige 
reservewiel dragen allemaal bij aan de persoonlijkheid van de Defender.
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INTERIEURDESIGN
Innerlijke kracht en uiterst functioneel design behoren tot het DNA van de Defender. De duurzame 
rubber vloerbekleding is overal op berekend, terwijl de zichtbare structurele interieuroppervlakken, 
evenals details van het stuurwiel en de portieren1, zijn afgewerkt met een uiterst slijtvaste powder coat-
lak met karakteristieke textuur. De integrale dwarsbalk van het dashboard is robuust uitgevoerd en levert 
een belangrijke bijdrage aan de sterke constructie van de Defender. Het infotainmentsysteem wordt 
bediend via een groot, standaard 11,4" touchscreen. Verschillende stoelbekledingen en kleurenthema's, 
en de keuze tussen een uitklapbare middelste voorstoel (optie)2 3, middenconsole2 of walk-through 
interieur2, geven u de mogelijkheid om het interieur op uw wensen af te stemmen.

1I.c.m. Meridian™ audiosysteem.  2Afhankelijk van het model.  3Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting. 
De afbeeldingen tonen de interieurs van de Defender 110 V8 met stoelbekleding in Windsor leder, Dinamica® Suedecloth 
en Robustec in Ebony en van de Defender SE met stoelbekleding in Khaki/Ebony. De getoonde stoelbekleding van de 
Defender SE in Robust Woven Textile is niet langer beschikbaar. Controleer de actuele specificaties bij uw Land Rover dealer.
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ROBUUSTHEID
De sterkste auto die wij ooit hebben gecreëerd; ontworpen voor optimale robuustheid en 
getest tot het uiterste. 3,9 miljoen testkilometers op de weg en offroad, 73.000 individuele tests 
en duurtests onder extreme temperaturen – de Defender heeft alles probleemloos doorstaan. 
Van de woestijnduinen van Dubai tot de rechte stukken van de Nürburgring: wij hebben nog 

CONFIGUREREN

extremere omstandigheden opgezocht dan ooit tevoren om een auto te creëren die tot absoluut 
ongeëvenaarde prestaties in staat is. De monocoque-constructie heeft een drie keer zo grote 
torsiestijfheid dan een structuur met carrosserie en chassis, terwijl de Defender tegelijkertijd lichter 
en efficiënter is geworden en nog meer rijplezier biedt. Kom op. Trek erop uit.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_nl/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-6
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ROBUUSTE MATERIALEN 
IN HET INTERIEUR
Het interieur van de Defender is uitgevoerd met robuuste 
materialen op de plekken waar dit het meeste nodig is – zoals de 
rubber vloerbekleding, die ongelooflijk slijtvast en eenvoudig te 
reinigen is. Het chequered traanplaat-motief vormt een passende 
aanvulling op het aansprekende interieurdesign. Robustec*, 
ons sterkste materiaal tot nu toe, is indrukwekkend robuust 
en slijtvast. Tijdens tests doorstond dit materiaal het equivalent 
van een levensduur van 30 jaar – meer dan drie keer zo lang 
als de norm in de auto-industrie. Ons nieuwe, ledervrije 
bekledingsmateriaal Resist* heeft een lagere CO2-voetafdruk 
dan leder, is duurzaam, gemakkelijk schoon te vegen en 
voelt soepel aan. Voeg een finishing touch toe met een van 
de interieurafwerkingen, inclusief houtfineren als Rough-cut 
Walnut met open nerf-structuur of Natural Smoked Dark Oak. 
De Defender V8 heeft exclusieve kenmerken, zoals stoelbekleding 
in Windsor leder en Dinamica® Miko Suedecloth in Ebony, met 
accenten in Robustec. Dinamica® is gemaakt van gerecycled 
polyester in een proces zonder schadelijke chemicaliën.

*Afhankelijk van de uitvoering.



DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENCAPACITEITEN

CAPACITEITEN
Onze meest capabele auto tot nu toe onderscheidt zich door een reeks specifieke kenmerken. 
All Wheel Drive en een twin-speed tussenbak bieden u alle tractie die u nodig hebt op uitdagende 
ondergrond, terwijl Intelligent All Wheel Drive1 het aandrijfkoppel optimaal verdeelt voor 
dynamische prestaties op de weg. Met Hill Descent Control en All Terrain Progress Control2 
overwint u moeiteloos het zwaarste terrein. 

Met Configurable Terrain Response2 houdt u alles perfect onder controle en configureert u de 
instellingen van aandrijflijn, besturing, differentiëlen en tractieregeling om 'above and beyond' 
te gaan.

1Alleen D200, D250 en D300 zescilinder dieselmotoren.  2Alleen beschikbaar als onderdeel van een Pack. 
Afhankelijk van de uitvoering.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_nl/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-8
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MOEITELOOS OFFROAD
De Defender is uitgerust met een uiterst doordacht vormgegeven wielophanging met schroefveren voor een 
wendbaar en alert onderstel. Met de elektronisch gestuurde luchtvering* kunt u kiezen uit een instaphoogte van 
40 mm onder de normale rijhoogte of een hoge stand die 75 mm extra bodemvrijheid biedt. Voor extreme offroad-
omstandigheden kan de rijhoogte met nog eens 70 mm worden verhoogd. Adaptive Dynamics*, beschikbaar in 
combinatie met elektronisch gestuurde luchtvering, evalueert de bewegingen van de auto. Het systeem reageert 
vrijwel onmiddellijk op commando's van de bestuurder of veranderingen in het wegoppervlak. Het zorgt voor een 
beheerst en vlak rijgedrag, waardoor autorijden nog aangenamer en minder inspannend wordt.

*Alleen beschikbaar als onderdeel van een Pack. Afhankelijk van de uitvoering.

+145 mm

+75 mm

0

-40 mm
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WADEN, TREKKEN, DRAGEN
De Defender heeft een doorwaaddiepte tot 900 mm1, zodat 
ook serieuze waterpartijen kunnen worden overgestoken. 
Het waadprogramma van Terrain Response verhoogt de 
rijhoogte van de auto met behulp van de elektronisch gestuurde 
luchtvering2. Dankzij Wade Sensing, dat gebruikmaakt van 
ultrasoon-sensoren in de buitenspiegels, wordt de bestuurder 
geïnformeerd met visuele waarschuwingen en geluidssignalen 
wanneer de waterhoogte in de buurt komt van de maximale 
doorwaaddiepte van de auto. Dankzij een trekvermogen van 
maximaal 3.500 kg3 kan de Defender gemakkelijk de zwaarste 
trailers trekken. Met Advanced Tow Assist2 rijdt u moeiteloos 
achteruit met een trailer, waarbij de auto zorgt voor de 
benodigde (tegen)stuurbewegingen. De dynamische daklast 
bedraagt maximaal 168 kg4, perfect voor het gebruik van 
Defender dakdrageraccessoires, zodat u uw uitrusting overal 
mee naartoe kunt nemen. Dankzij een statische daklast van 
300 kg en de Autohome x Land Rover daktent gaat uw avontuur 
door tot in de nacht. En met de optionele elektrische lier met 
afstandsbediening5 kunt u genieten van het no-nonsense 
gebruiksgemak van maximaal 4.536 kg trekkracht.

1Wielophanging met schroefveren 850 mm. Elektronisch gestuurde luchtvering 900 mm.  
2Alleen beschikbaar als onderdeel van een Pack. Afhankelijk van de uitvoering.  
3Afhankelijk van de motor.  4Defender 110 met offroad-banden. Voor Defender V8-
uitvoeringen is geen dynamische daklast toegestaan.  5Niet compatible met Front 
Expedition Protection System of 'A'-frame beschermbeugel.



DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENTECHNOLOGIE

INTERIEUR- 
TECHNOLOGIE
EENVOUD ALS STANDAARD
Weg met die eindeloze menu's. Weg met die ingewikkelde 
commando's. Pivi Pro* is Land Rover's indrukwekkende en 
naadloos geïntegreerde infotainmentsysteem, waarmee u zo'n 
80% van uw gebruikelijke functies met slechts een of twee tikken 
kunt bedienen. Allemaal vanuit het startscherm. Een groot 11,4" 
touchscreen met het bedieningsgemak van een smartphone 
dient als interface. Het grote scherm en de extra helderheid 
van het gebogen, glazen display laten u meer van de route zien. 
De spraakbediening wordt geactiveerd door het uitspreken 
van een eenvoudige zin, bijvoorbeeld 'Hallo Land Rover'. 
Bovendien kunt u uw smartphone koppelen en uw favoriete, 
compatible apps gebruiken.

*Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt 
na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. Alleen i.c.m. 
compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten 
die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbare 
functies in uw land. Zie apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor 
meer informatie. Uw auto is geschikt voor Android Auto. De diensten die worden 
aangeboden door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbare functies 
in uw land. Zie android.com/intl/en_uk/auto voor meer informatie. App Store 
is een handelsmerk van Apple Inc. Google Play Store is een handelsmerk van 
Google LLC. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer 
dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat 
zij de auto onder controle hebben. Pivi- en InControl-functies, opties, diensten 
van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw 
Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van 
mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. Getoonde informatie 
en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen 
of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere 
systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.

https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-apple-carplay-11
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-android-auto-11
https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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1Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt na 
de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Land Rover Remote 
omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Land Rover 
dealer geadviseerde aanloopperiode. De Land Rover Remote App moet worden 
gedownload uit de Apple App Store/Google Play Store.  3Afhankelijk van de uitvoering.  
4In bepaalde landen alleen i.c.m. warmtewerende voorruit. Pivi- en InControl-functies, 
opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. 
Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van 
mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. Getoonde informatie 
en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen 
of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere 
systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.

PREMIUM FUNCTIONALITEIT
Pivi Pro1 start sneller op en biedt u grotere connectivity. 
En omdat de Remote App2 ook standaard is geïnstalleerd, hebt 
u uw Land Rover Defender als het ware altijd binnen handbereik. 
Stel vooraf uw navigatiesysteem in, controleer waar uw auto zich 
bevindt, check het brandstofniveau en verwarm het interieur 
voor – nog voordat u het portier van de auto opent. Onderweg 
zoekt het slimme navigatiesysteem de beste route, en geeft het 
u informatie over beschikbare parkeerplaatsen, brandstofprijzen, 
restaurantlocaties en plekken met grote verkeersdrukte. 
Dit slimme en intuïtieve systeem leert tevens welke routes u 
regelmatig neemt, zodat Smart Voice Guidance uw muziek niet 
onderbreekt met overbodige navigatie-instructies. Een 12,3" 
Interactive Driver Display3 is als optie beschikbaar, evenals een 
Head-Up Display4 dat belangrijke informatie op de voorruit 
projecteert, direct in uw gezichtsveld, zodat u uw aandacht 
nog beter bij weg en verkeer kunt houden.
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EEN BETERE BELEVING
Een groot aantal functies is ontworpen om de rijbeleving voor u en uw passagiers te verbeteren. 
De ClearSight-achteruitkijkspiegel1 van de Defender maakt gebruik van een live videobeeld, zodat 
u de weg of het verkeer achter u kunt zien, ongeacht bagage of passagiers achter in de auto die 
uw zicht kunnen belemmeren. Luister naar muziek en audio van streamingdiensten zoals Spotify 
met het Pivi Pro Online Pack met data-abonnement2. Uw passagiers kunnen zich vermaken dankzij 
WiFi Enabled met data-abonnement (optie)3, en kunnen tijdens het rijden op internet surfen, games 
spelen of van een film genieten.

1Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of lenzen dragen, kunnen altijd de conventionele achteruitkijkspiegel gebruiken, 
als er aanpassingsproblemen worden ervaren met het beeld van de digitale ClearSight-achteruitkijkspiegel.  2Fair Use-beleid 
mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde 
aanloopperiode.  3Fair Use-beleid van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is verbruikt, is het mogelijk dat de 
datasnelheid en functionaliteit in de auto de rest van de maand afneemt. Voor meer informatie over het Fair Use-beleid dat van 
toepassing is, raadpleeg de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op landrover.com/pivi-pro-terms. Hoeveel streaming-tijd mogelijk 
is binnen de databundel is afhankelijk van de streamingprovider en de resolutie van bekeken video's. Bekijken van HD-video's 
zal het dataverbruik aanzienlijk verhogen. Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan 
verschillen per land. Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet 
overal worden gegarandeerd. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen 
of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de 
geselecteerde opties.
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VEILIGHEID EN BESTUURDERSONDERSTEUNING
De Defender is voorzien van Land Rover's geavanceerde technologieën en 
bestuurdersondersteunende functies die autorijden minder inspannend maken, 
zelfs in druk verkeer. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer:
Een uitgebreid systeem van zes airbags, inclusief front- en zij-airbags voor bestuurder 
en voorpassagier, en van voor naar achter doorlopende curtain-hoofdairbags, beschermt 
alle inzittenden.
Emergency Braking kan botsingen met andere voertuigen, voetgangers of fietsers 
helpen voorkomen. Het systeem waarschuwt voor een mogelijke botsing en activeert 
automatisch de remmen wanneer de bestuurder niet ingrijpt.
Cruise control met Speed Limiter maakt rijden van lange afstanden comfortabeler. 
Deze functie helpt om een constante snelheid te handhaven, zonder dat het gaspedaal 
continu hoeft te worden ingetrapt.
Lane Keeping Assist merkt wanneer uw auto onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt 
te komen en zorgt voor tegenstuur om u subtiel terug te leiden.
Driver Condition Monitoring detecteert, door het evalueren van uw stuurbewegingen 
en uw gebruik van gas- en rempedaal, wanneer u zich slaperig begint te voelen, 
en adviseert u bijtijds via een melding om een pauze te nemen.
Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter toont snelheidslimieten 
en inhaalverboden op het instrumentenpaneel of het Head-Up Display (optie)1. 
Als Adaptive Speed Limiter actief is, past het met behulp van Traffic Sign Recognition 
uw snelheid overeenkomstig aan.
Met de 3D Surround Camera ziet u zoveel meer. 3D-aanzichten van de omgeving, 
in combinatie met een 360°-bovenaanzicht van uw auto, helpen u met vertrouwen 
te manoeuvreren.
ClearSight Ground View2 laat u als het ware 'door' de motorkap heen kijken naar de 
grond onder de auto, zodat u vol zelfvertrouwen rond obstakels kunt manoeuvreren.

MEER INFORMATIE

1Deze optie is in bepaalde landen alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting.  2ClearSight Ground View alleen i.c.m. 
3D Surround Camera. Beeld is niet live. Controleer voor uw veiligheid de omgeving rondom de auto. De afbeelding 
toont de Defender 90 X-Dynamic HSE in Eiger Grey, uitgevoerd met opties.

https://www.landrover.nl/ownership/incontrol/driver-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findoutmore-14
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MOTOREN
De Defender is ontworpen voor het zwaarste terrein en biedt de keuze uit verschillende efficiënte motoren. 
Kies diesel voor een hoger koppel bij lagere snelheden – de ideale keuze voor grote kilometrages en offroad-rijden. 
Of kies voor benzine voor een directere rijbeleving. Bepaalde motoren zijn uitgerust met mild hybrid-technologie, 
die de energie die normaal verloren gaat tijdens het afremmen, terugwint, opslaat en opnieuw inzet. Voor de meest 
indrukwekkende rijbeleving ontwikkelt de Defender V8-benzinemotor 386 kW / 525 pk en een koppel van 625 Nm 
voor maximale prestaties op de weg en maximale controle offroad.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_nl/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-15
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*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties, accessoires, de daadwerkelijke route en 
de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over 
een standaardroute.

PLUG-IN HYBRID
Overwin de meest uitdagende omstandigheden en het 
zwaarste terrein. Op de meest efficiënte manier. De Land Rover 
plug-in hybrid-aandrijving is nauwkeurig, compromisloos en 
onder bepaalde omstandigheden zelfs beter dan voorheen. 
De auto is volledig berekend op offroad-situaties, zoals waden 
en rijden over rotsachtig terrein. De prestaties op de weg zijn al 
even indrukwekkend; de krachtbron levert extra vermogen en 
koppel wanneer u dat het meeste nodig hebt. De combinatie van 
een geavanceerde 2.0 liter 221 kW / 300 pk benzinemotor met 
een 76 kW / 104 pk elektromotor ontwikkelt een gecombineerd 
vermogen van 297 kW / 404 pk. De grote accu met een capaciteit 
van 19,2 kWh geeft de auto in volledig opgeladen toestand 
een actieradius tot 43 kilometer* bij rijden in de EV-modus 
(Electric Vehicle).

MEER INFORMATIE

https://www.landrover.nl/vehicles/phev/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findoutmore-16
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ONTDEK DEFENDER 90 ONTDEK DEFENDER 110

UW DEFENDER
Diverse lakkleuren. Een scala aan accessoires. Een Defender voor iedereen. 
Elk exemplaar is uniek – afgestemd op uw wereld.
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DEFENDER 90
Met de Defender 90 ligt avontuur altijd op rijafstand. De auto brengt u waar u naartoe wilt, 
of dat nu op de weg is of offroad. Dit is de Defender in zijn puurste vorm. Neem plaats 
achter het stuur en ontdek een nieuwe wereld.

DEFENDER 90 XS EDITIONDEFENDER 90 X-DYNAMIC

DEFENDER 90 V8 DEFENDER 90 V8 CARPATHIAN EDITION

DEFENDER 90

DEFENDER 90 X

BEKIJK UITVOERINGEN

https://www.landrover.nl/vehicles/defender/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-exploremodels-18


DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENUW DEFENDER

DEFENDER 110
Inpakken en wegwezen met de Defender 110. Er is extra ruimte, zowel voor passagiers op de tweede zitrij 
als in de bagageruimte, en met de optie van een derde zitrij voor 5 + 2 zitplaatsen* kunt u nog een paar 
vrienden meenemen. Of u nu een lange rit maakt of een weekend gaat kamperen, de Defender 110 brengt 
u naar elke bestemming. Ontdek een nieuwe vorm van avontuur.

*Alleen beschikbaar als onderdeel van een Pack. Afhankelijk van de uitvoering.

BEKIJK UITVOERINGEN

DEFENDER 110 XS EDITIONDEFENDER 110 X-DYNAMIC

DEFENDER 110 V8 DEFENDER 110 V8 CARPATHIAN EDITION

DEFENDER 110

DEFENDER 110 X

https://www.landrover.nl/vehicles/defender/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-exploremodels-19


DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENUW DEFENDER

DAKKLEUREN
Wanneer het stoffen vouwdak is geopend, worden uw zintuigen nog meer geprikkeld en geniet u extra van uw omgeving. 
Bij gesloten dak wordt u uitstekend beschermd tegen de elementen en geniet u van meer privacy. Het glazen panoramadak 
met schuif-/kanteldeel vóór vergroot het gevoel van licht en ruimte in het interieur, en biedt een nagenoeg naadloze 
overgang tussen interieur en omgeving.

*Afhankelijk van de uitvoering.

VAST METALEN DAKGLAZEN PANORAMADAK MET SCHUIF-/KANTELDEEL VÓÓR*STOFFEN VOUWDAK*



DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENPERSONALISEREN

ULTIEME PERSONALISATIE
Een wereld aan accessoires. Op uw manier.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_nl/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-21


DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENPERSONALISEREN

ACCESSOIRE PACKS
De vier accessoire packs zijn ontwikkeld om aan te sluiten op uw wensen. Afgestemd op uw lifestyle. 
Ze verbeteren de capaciteiten en robuustheid van de auto nog verder. Dus of u nu de ruige wildernis 
doorkruist of het dagelijkse woon-werkverkeer trotseert, u kiest uw eigen weg.

COUNTRY PACK

EXPLORER PACK

URBAN PACK

ADVENTURE PACK

HELP MIJ KIEZEN

https://www.landrover.nl/vehicles/defender/ultimate-personalisation/help-me-choose.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-helpmechoose-22


DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENPERSONALISEREN

ACCESSOIRES
Personaliseer de Defender voor uw soort avonturen. Van de opblaasbare waterdichte luifel 
en de externe, tegen de zijkant gemonteerde uitrustingdrager1 tot het Expedition imperiaal1 2, 
ons uitgebreide accessoiresprogramma biedt u alles wat u nodig hebt, waar het avontuur 
u ook brengt. Personaliseer uw auto.

ZOEK ACCESSOIRES

1Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting.  2Niet beschikbaar op V8-uitvoeringen.

https://www.landrover.nl/vehicles/defender/options-and-accessories/accessories.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findaccessories-23


DESIGN ROBUUSTHEID CAPACITEITEN TECHNOLOGIE MOTOREN UW DEFENDER PERSONALISERENPERSONALISEREN

ABOVE & BEYOND COLLECTION
Onze Above & Beyond Collection met kleding en technische 
artikelen is een afspiegeling van de enorme kracht van de 
Land Rover Defender. Elk item vertegenwoordigt met trots het 
karakter van de auto. U vindt artikelen uit de Above & Beyond 
Collection op verschillende plaatsen in deze brochure.
Land Rover Musto Logo Hybrid Jack – Dit waterdichte en 
veelzijdige softshell jack biedt bescherming tegen de elementen. 
Dankzij de QuickBurst-ritstechnologie verandert het jack snel in 
een bodywarmer. Ontworpen om overal mee naartoe te nemen 
en alles aan te kunnen.
Land Rover Musto Primaloft geïsoleerd jack – Dit jack is 
geïnspireerd door het design van Land Rover's iconische 
Defender en combineert een karakteristiek design met 
uitzonderlijk hoogwaardige materialen.
Omkeerbare onderkleding – De onderkleding is ontworpen 
om u warm of koel te houden en past zich aan uw omgeving aan. 
Gemaakt van merinowol en hoogwaardige, ademende en 
vochtafvoerende materialen.
Mirovia rugzak met gesealde naden – Sterk en beschermend. 
De ruime, waterbestendige rolsluiting aan de bovenzijde en de 
met hoge temperatuur gesealde naden helpen de inhoud tegen 
de elementen te beschermen.
Above & Beyond-veldfles – Essentieel voor elke reis, vervaardigd 
uit dubbelwandig roestvaststaal, met een inhoud van 500 ml. 
Robuuste constructie voor elk klimaat en elke bestemming. 
Met parachutekoord voor groter draaggemak.

BEKIJK ONZE LIFESTYLE COLLECTION

https://www.landrover.nl/vehicles/defender/ultimate-personalisation/lifestyle-collection.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-explorelifestylecollection-24


HOUD MIJ OP DE HOOGTE
Meld u aan voor het laatste 
Land Rover nieuws

VERGELIJK ONZE MODELLEN
Kies maximaal drie Land Rover modellen 
om met elkaar te vergelijken

CONFIGUREREN
Gebruik de configurator om uw perfecte 
Land Rover Defender te creëren

DEALER ZOEKEN
Vind uw dichtstbijzijnde 
Land Rover dealer

Jaguar Land Rover Limited. Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF United Kingdom 
Registered in England: Number 1672070  landrover.com  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2022.

Castrol EDGE Professional wordt exclusief 
aanbevolen door Land Rover.

Android™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Google LLC.

Apple® is een geregistreerd 
handelsmerk van Apple Inc.

Meridian™ is een geregistreerd handelsmerk 
van Meridian™ Audio Ltd.

Trifield™ en het 'three fields' logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Trifield™ Productions Ltd.

Belangrijke mededeling: wij leven in uitzonderlijke tijden. Door de Covid-pandemie hebben wij vertraging opgelopen of zijn wij niet in staat geweest nieuwe afbeeldingen te maken van huidige modeljaren. Daarnaast heeft de wereldwijde impact van microchip-tekorten ook invloed op bouwspecificaties, opties en de timing van introducties. 
Totdat deze unieke situatie voorbij is, kunnen veel afbeeldingen niet worden bijgewerkt naar de specificaties voor modeljaar 2023. Functies, opties, afwerking en kleurenthema's op veel afbeeldingen kunnen afwijken. Klanten wordt aangeraden contact op te nemen met hun dealer voor gedetailleerde specificaties voor modeljaar 2023, en hun 
bestelling niet te baseren op uitsluitend de afbeeldingen in deze brochure of op onze website, alsmede op de hier vermelde specificaties.

Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Afhankelijk van het modeljaar kunnen 
sommige functies standaard of optioneel zijn. De informatie, specificaties, motoren en kleuren op deze website zijn gebaseerd op Europese specificaties, kunnen per land verschillen en kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Sommige auto's worden getoond met opties en accessoires tegen meerprijs, die mogelijk niet beschikbaar 
zijn in elk land. Uw dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid en prijzen. Kleuren: De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. Op een beeldscherm getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren en 
bekledingen zijn opgenomen in het huidige programma. Uw dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan 
te gaan. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen, app-schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Opties en de beschikbaarheid hiervan kunnen verschillen per 
uitvoering (model en aandrijflijn), of kunnen alleen i.c.m. andere opties worden geselecteerd. Raadpleeg een dealer voor meer informatie of configureer uw auto online. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
Bepaalde functies vereisen een geschikte SIM-kaart en een geschikt datacontract dat ook nog doorloopt na de door uw dealer geadviseerde aanloopperiode. CO2-emissie – en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. De afbeelding toont de Defender 110 V8 in Carpathian Grey.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_nl/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-25
https://www.landrover.nl/dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findaretailer-25
https://www.landrover.nl/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-compareourvehicles-25
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=cQHcKwPbjYo6%2BZj4f3O_vOZcV4Qsr7JKT90sObbZh4NXOXbsZwa8XOVuIIUdt594oF6QoluUnYhkVY1beL&modelCode_url_dx_dws=defender&formCode=lr-kmi-nl-nl&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-keepmeinformed-25


TECHNISCHE GEGEVENS 2022

LAND ROVER DEFENDER



DIESEL MHEV
MOTOR D200 D250
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 147 (200) @ 4.000 183 (249) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 500 @ 1.250-2.500 570 @ 1.250-2.500
Cilinderinhoud (cm3) 2.997 2.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4 6 / 4
Configuratie Langs–voorin geplaatste lijnmotor Langs–voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,31 83,0 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 15,5 15,5
Bruikbare tankinhoud (l) 89 89
Bruikbare AdBlue–tankinhoud (l) 20,7 20,7
Diesel partikelfilter ■ ■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 9,4 9,6 9,4 9,6
Buitenweg l/100 km 6,5 6,7 6,5 6,7
Gecombineerd l/100 km 7,6 7,7 7,6 7,7

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 247 252 247 252
Buitenweg g/km 172 176 172 176
Gecombineerd g/km 199 204 199 204

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 11,8 - 12,3 / 11,8 - 12,3 11,8 - 12,3 / 11,8 - 12,3
Middelhoog l/100 km 8,3 - 8,8 / 8,4 - 8,8 8,3 - 8,8 / 8,4 - 8,8 
Hoog l/100 km 6,9 - 7,6 / 7,0 - 7,6 6,9 - 7,6 / 7,0 - 7,6
Extra hoog l/100 km 9,0 - 9,8 / 9,1 - 9,8 9,0 - 9,8 / 9,1 - 9,8
Gecombineerd l/100 km 8,6 - 9,2 / 8,7 - 9,3 8,6 - 9,2 / 8,7 - 9,3

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 309 - 323 / 311 - 324 309 - 323 / 311 - 324
Middelhoog g/km 219 - 230 / 220 - 231 219 - 230 / 220 - 231
Hoog g/km 182 - 200 / 183 - 200 182 - 200 / 183 - 200
Extra hoog g/km 237 - 258 / 238 - 258 237 - 258 / 238 - 258
Gecombineerd g/km 226 - 243 / 227 - 243 226 - 243 / 227 - 243

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

■ Standaard
Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.
Sommige kenmerken op afbeeldingen 
kunnen variëren tussen optioneel en 
standaard, afhankelijk van het modeljaar. 
Vanwege de impact van COVID-19 is het ons 
niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te 
updaten om de specificaties van modeljaar 
2023 goed weer te geven. Raadpleeg de 
configurator en neem daarnaast contact 
op met uw dealer voor gedetailleerde 
informatie over specificaties voor modeljaar 
2023. Baseer uw keuze en eventuele 
bestelling niet alleen op afbeeldingen op 
de website. Jaguar Land Rover Limited streeft 
er voortdurend naar om de specificaties, 
het design en de productie van haar auto's, 
onderdelen en accessoires te verbeteren, en 
er vinden derhalve voortdurend wijzigingen 
plaats. Wij behouden ons het recht voor 
om wijzigingen door te voeren zonder 
kennisgeving vooraf.



DIESEL MHEV
PRESTATIES D200 D250
Acceleratie 0-100 km/h (s) 9,8 8,0
Topsnelheid (km/h) 175 188

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauwen met twee zuigers* Zwevende remklauwen met twee zuigers*
Diameter remschijven vóór (mm) 349** 349**

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger 
met iEPB en geventileerde remschijven

Zwevende remklauwen met één zuiger 
met iEPB en geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 325† 325†

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB) Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN††

Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6
Ledig gewicht‡ (kg) 2.303 / 2.326 2.303 / 2.326
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.970 / 3.050 2.970 / 3.050
Max. laadvermogen‡‡ (kg) Tot 700 Tot 700

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 80 / 100∆ 80 / 100∆

Maximum dynamische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 80 / 118∆∆ 80 / 118∆∆

Maximum statische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300 300

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

*Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
†365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
††Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
‡‡Afhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie.
∆Maximum daklast 100 kg wanneer 
de auto is uitgerust met offroad-banden.
∆∆Maximum dynamische daklast 118 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.



DIESEL MHEV
MOTOR D300
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 221 (300) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 650 @ 1.500-2.500
Cilinderinhoud (cm3) 2.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4
Configuratie Langs–voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 15,5
Bruikbare tankinhoud (l) 89
Bruikbare AdBlue–tankinhoud (l) 20,7
Diesel partikelfilter ■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 9,4 9,6
Buitenweg l/100 km 6,5 6,7
Gecombineerd l/100 km 7,6 7,7

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 247 252
Buitenweg g/km 172 176
Gecombineerd g/km 199 204

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 6

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 11,8 - 12,3 / 11,9 - 12,4 
Middelhoog l/100 km 8,3 - 8,8 / 8,4 - 8,8 
Hoog l/100 km 7,0 - 7,6 / 7,0 - 7,7 
Extra hoog l/100 km 9,1 - 9,8 / 9,1 - 9,8 
Gecombineerd l/100 km 8,6 - 9,3 / 8,7 - 9,3

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 310 - 324 / 311 - 325
Middelhoog g/km 219 - 230 / 220 - 231
Hoog g/km 183 - 200 / 184 - 201
Extra hoog g/km 238 - 258 / 238 - 258
Gecombineerd g/km 226 - 243/ 228 - 244

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

■ Standaard
Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.



DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL MHEV
PRESTATIES D300
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,7
Topsnelheid (km/h) 191*

REMSYSTEEM
Remmen vóór Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers**
Diameter remschijven vóór (mm) 363†

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 350††

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN‡

Zitplaatsen 5 / 6
Ledig gewicht‡‡ (kg) 2.303 / 2.326
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.970 / 3.050
Max. laadvermogenΔ (kg) Tot 700

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 6
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 80 / 100ΔΔ

Maximum dynamische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 80 / 118◊

Maximum statische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300

*De topsnelheid bedraagt 209 km/h 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen. 
**Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
†380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen. 
††365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen. 
‡Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
ΔAfhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie. 
ΔΔMaximum daklast 100 kg wanneer 
de auto is uitgerust met offroad-banden.
◊Maximum dynamische daklast 118 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.



BENZINE MHEV
MOTOR P400
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 294 (400) @ 5.500-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 550 @ 2.000-5.000
Cilinderinhoud (cm3) 2.996
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4
Configuratie Langs–voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5
Bruikbare tankinhoud (l) 90

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 12,1 / 12,2 12,4
Buitenweg l/100 km 8,1 8,4
Gecombineerd l/100 km 9,6 9,9

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 278 284
Buitenweg g/km 185 192
Gecombineerd g/km 219 225 / 226

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 6

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 14,6 - 15,5 / 14,7 - 15,5
Middelhoog l/100 km 10,4 - 11,1 / 10,5 - 11,2
Hoog l/100 km 9,3 - 10,1 / 9,3 - 10,1
Extra hoog l/100 km 11,5 - 12,7 / 11,6 - 12,7
Gecombineerd l/100 km 11,0 - 11,9 / 11,1 - 12,0

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 333 - 352 / 334 - 352
Middelhoog g/km 237 - 253 / 238 - 253
Hoog g/km 211 - 230 / 212 - 230
Extra hoog g/km 262 - 288 / 263 - 288
Gecombineerd g/km 251 - 271 / 252 - 272

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.



BENZINE MHEV
PRESTATIES P400
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,0
Topsnelheid (km/h) 191*

REMSYSTEEM
Remmen vóór Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers**
Diameter remschijven vóór (mm) 363†

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 350††

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN‡

Zitplaatsen 5 / 6
Ledig gewicht‡‡ (kg) 2.245 / 2.268 (2.351 / 2.362)
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.970 / 3.000
Max. laadvermogen∆ (kg) Tot 750

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 6
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 80 / 100ΔΔ

Maximum dynamische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 80 / 118◊

Maximum statische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

*De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien 
de auto is uitgerust met 22" velgen.
**Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
†380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
††365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
‡Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
∆Afhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie.
∆∆Maximum daklast 100 kg wanneer 
de auto is uitgerust met offroad-banden.
◊Maximum dynamische daklast 118 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.



BENZINE
MOTOR V8 P525
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 386 (525) @ 6.000-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 625 @ 2.500-5.500
Cilinderinhoud (cm3) 5.000
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring / slag (mm) 92,5 / 93,0
Compressieverhouding 9,5
Bruikbare tankinhoud (l) 90

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 5

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 17,0 17,0
Buitenweg l/100 km 10,3 10,3
Gecombineerd l/100 km 12,8 12,8

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 386 386
Buitenweg g/km 234 234
Gecombineerd g/km 290 290

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 21,4 - 21,6
Middelhoog l/100 km 14,1 - 14,4
Hoog l/100 km 12,3 - 12,7 
Extra hoog l/100 km 14,1 - 14,5 
Gecombineerd l/100 km 14,5 - 14,9

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 484 - 488 
Middelhoog g/km 318 - 324 
Hoog g/km 279 - 286 
Extra hoog g/km 319 - 327 
Gecombineerd g/km 328 - 335

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.



BENZINE
PRESTATIES V8 P525
Acceleratie 0-100 km/h (s) 5,2
Topsnelheid (km/h) 240*

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende monobloc zes zuiger-remklauwen met geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm) 380
Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 365
Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN**
Zitplaatsen 5
Ledig gewicht† (kg) 2.546
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.040
Max. laadvermogen†† (kg) Tot 550

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum dynamische daklast (kg) 0‡

Maximum statische daklast (kg) 300

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

*Topsnelheid bedraagt 191 km/h indien 
de auto is uitgerust met 20" velgen.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde opties 
kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle 
vloeistoffen en 90% brandstof.
††Afhankelijk van specificaties en 
interieurconfiguratie.
‡Voor Defender V8-modellen is geen 
dynamische daklast toegestaan.



DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL MHEV
MOTOR D200 D250
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 147 (200) @ 4.000 183 (249) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 500 @ 1.250-2.500 570 @ 1.250-2.500
Cilinderinhoud (cm3) 2.997 2.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4 6 / 4
Configuratie Langs–voorin geplaatste lijnmotor Langs–voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,31 83,0 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 15,5 15,5
Bruikbare tankinhoud (l) 89 89
Bruikbare AdBlue–tankinhoud (l) 20,7 20,7
Diesel partikelfilter ■ ■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 9,4 9,6 9,4 9,6
Buitenweg l/100 km 6,5 6,7 6,5 6,7
Gecombineerd l/100 km 7,6 7,8 7,6 7,8

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 248 253 248 253
Buitenweg g/km 172 176 / 177 172 176 / 177
Gecombineerd g/km 200 204 / 205 200 204 / 205

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 12,0 - 12,6 / 12,1 - 12,6 12,0 - 12,6 / 12,1 - 12,6
Middelhoog l/100 km 8,5 - 8,9 / 8,6 - 9,0 8,5 - 8,9 / 8,6 - 9,0
Hoog l/100 km 7,1 - 7,8 / 7,2 - 7,9 7,1 - 7,8 / 7,2 - 7,9
Extra hoog l/100 km 9,2 - 9,9 / 9,2 - 10,0 9,2 - 9,9 / 9,2 - 10,0
Gecombineerd l/100 km 8,8 - 9,4 / 8,8 - 9,5 8,8 - 9,4 / 8,8 - 9,5

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 315 - 330 / 318 - 332 315 - 330 / 318 - 332
Middelhoog g/km 223 - 235 / 224 - 236 223 - 235 / 224 - 236
Hoog g/km 186 - 205 / 188 - 206 186 - 205 / 188 - 206
Extra hoog g/km 240 - 261 / 242 - 262 240 - 261 / 242 - 262
Gecombineerd g/km 230 - 247 / 232 - 249 230 - 247 / 232 - 249

■ Standaard
Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.



DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

*Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
†365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
††Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
‡‡Afhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie.
∆Maximum dynamische daklast 168 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.

DIESEL MHEV
PRESTATIES D200 D250
Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,2 8,3
Topsnelheid (km/h) 175 188

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauwen met twee zuigers* Zwevende remklauwen met twee zuigers*
Diameter remschijven vóór (mm) 349** 349**

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger 
met iEPB en geventileerde remschijven

Zwevende remklauwen met één zuiger 
met iEPB en geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 325† 325†

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB) Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN††

Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Ledig gewicht‡ (kg) 2.415 / 2.471 2.415 / 2.471
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.200 / 3.280 3.200 / 3.280
Max. laadvermogen‡‡ (kg) Tot 800 Tot 800

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 / 3.495 3.500 / 3.495
Maximum kogeldruk (kg) 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100
Maximum dynamische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 100 / 168∆ 100 / 168∆

Maximum statische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300 300



DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL MHEV
MOTOR D300
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 221 (300) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm) 650 @ 1.500-2.500
Cilinderinhoud (cm3) 2.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4
Configuratie Langs–voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 15,5
Bruikbare tankinhoud (l) 89
Bruikbare AdBlue–tankinhoud (l) 20,7
Diesel partikelfilter ■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 9,4 9,6
Buitenweg l/100 km 6,5 6,7
Gecombineerd l/100 km 7,6 7,8

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 248 253
Buitenweg g/km 172 176 / 177
Gecombineerd g/km 200 204 / 205

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 5 + 2

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 12,0 - 12,6 / 12,1 - 12,7
Middelhoog l/100 km 8,5 - 9,0 / 8,6 - 9,0
Hoog l/100 km 7,1 - 7,8 / 7,2 - 7,9
Extra hoog l/100 km 9,2 - 10,0 / 9,2 - 10,0
Gecombineerd l/100 km 8,8 - 9,4 / 8,9 - 9,5

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 316 - 330 / 318 - 332 
Middelhoog g/km 223 - 235 / 225 - 237
Hoog g/km 186 - 205 / 188 - 207
Extra hoog g/km 240 - 261 / 242 - 262
Gecombineerd g/km 230 - 248 / 232 - 249

■ Standaard
Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.



DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

*De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien 
de auto is uitgerust met 22" velgen.
**Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
†380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
††365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
‡Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
∆Afhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie.
∆∆Maximum dynamische daklast 168 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.

DIESEL MHEV
PRESTATIES D300
Acceleratie 0-100 km/h (s) 7,0
Topsnelheid (km/h) 191*

REMSYSTEEM
Remmen vóór Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers**
Diameter remschijven vóór (mm) 363†

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 350††

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN‡

Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Ledig gewicht‡‡ (kg) 2.415 / 2.471
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.200 / 3.280
Max. laadvermogen∆ (kg) Tot 800

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 / 3.495
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100
Maximum dynamische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 100 / 168∆∆

Maximum statische daklast 
(inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300



DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

BENZINE MHEV
MOTOR P400
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 294 (400) @ 5.500-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 550 @ 2.000-5.000
Cilinderinhoud (cm3) 2.996
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 6 / 4
Configuratie Langs–voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5
Bruikbare tankinhoud (l) 90

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 12,2 12,5
Buitenweg l/100 km 8,1 8,4 / 8,5
Gecombineerd l/100 km 9,6 9,9

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 279 285 / 286
Buitenweg g/km 186 193 / 194
Gecombineerd g/km 220 226 / 227

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 5 + 2

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 15,0 - 15,8 / 15,1 - 16,0
Middelhoog l/100 km 10,7 - 11,4 / 10,8 - 11,5
Hoog l/100 km 9,5 - 10,3 / 9,6 - 10,4
Extra hoog l/100 km 11,7 - 12,9 / 11,8 - 12,9
Gecombineerd l/100 km 11,2 - 12,2 / 11,3 - 12,3

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 340 - 360 / 344 - 362
Middelhoog g/km 242 - 259 / 245 - 261
Hoog g/km 215 - 234 / 217 - 236
Extra hoog g/km 266 - 292 / 268 - 294
Gecombineerd g/km 255 - 276 / 258 - 278

Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.



DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

*De topsnelheid bedraagt 209 km/h 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
†380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
††365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen.
‡Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
∆Afhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie.
∆∆Maximum dynamische daklast 168 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.

BENZINE MHEV
PRESTATIES P400
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,1
Topsnelheid (km/h) 191*

REMSYSTEEM
Remmen vóór Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers**
Diameter remschijven vóór (mm) 363†

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 350††

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN‡

Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Ledig gewicht‡‡ (kg) 2.361 / 2.418
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.165 / 3.250
Max. laadvermogen∆ (kg) Tot 800

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 100 / 168∆∆

Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300
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BENZINE PHEV
MOTOR P400e
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 297* (404)* @ 5.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 640* @ 1.500-4.400
Cilinderinhoud (cm3) 1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 4 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83,0 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 9,5
Bruikbare tankinhoud (l) 90

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 / 6 5 / 6
NEDC 
Brandstofverbruik Gecombineerd l/100 km 2,8 2,9

NEDC 
CO2-emissies Gecombineerd g/km 64 66

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP†

Zitplaatsen 5 / 6
WLTP 
Brandstofverbruik Gecombineerd l/100 km 3,3 - 3,9 / 3,3 - 3,9

WLTP 
CO2-emissies Gecombineerd g/km 74 - 88 / 75 - 88

ACCU EN LAADTIJDEN
Thuislader 7 kW 2,5 uur tot 100%
DC-snellader 50 kW 30 minuten tot 80%
230V-stopcontact 9 uur 12 min tot 100%
Totale accucapaciteit (bruikbaar) kWh 15,4
Lengte laadkabel (m) 5

Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*In combinatie met elektromotor.
**De hier vermelde waarden zijn 
berekend volgens NEDC op basis van 
officiële WLTP-fabrieksmetingen conform 
de EU-wetgeving, met een volledig 
opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/
energieverbruikscijfers en actieradius 
kunnen variëren al naargelang factoren 
als rijstijl, omgevingsomstandigheden, 
belading, gemonteerde velgen, banden, 
opties en accessoires. NEDC-cijfers worden 
berekend met een wettelijk bepaalde formule 
op basis van WLTP-cijfers en geven een 
equivalent van wat die cijfers zouden zijn 
geweest met de vorige NEDC-test. De juiste 
belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.
†De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving, met een 
volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/
energieverbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, accessoires, 
de daadwerkelijke route en de staat van 
de accu. De actieradius is bepaald met een 
productiemodel over een standaardroute.
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*De topsnelheid bedraagt 209 km/h 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**De hier vermelde waarden zijn 
berekend volgens NEDC op basis van 
officiële WLTP-fabrieksmetingen conform 
de EU-wetgeving, met een volledig 
opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/
energieverbruikscijfers en actieradius 
kunnen variëren al naargelang factoren 
als rijstijl, omgevingsomstandigheden, 
belading, gemonteerde velgen, banden, 
opties en accessoires. NEDC-cijfers worden 
berekend met een wettelijk bepaalde formule 
op basis van WLTP-cijfers en geven een 
equivalent van wat die cijfers zouden zijn 
geweest met de vorige NEDC-test. De juiste 
belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.
†De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving, met een 
volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/
energieverbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, accessoires, 
de daadwerkelijke route en de staat van 
de accu. De actieradius is bepaald met een 
productiemodel over een standaardroute.
††Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, 
indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
‡380 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen. 
‡‡365 mm indien de auto is uitgerust 
met 22" velgen. 
∆Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen. 
∆∆Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
◊Afhankelijk van specificaties 
en interieurconfiguratie. 
◊◊Maximum dynamische daklast 168 kg 
wanneer de auto is uitgerust met 
offroad-banden.

BENZINE PHEV
PRESTATIES P400e
Acceleratie 0-100 km/h (s) 5,6
Topsnelheid (km/h) 191*

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Topsnelheid (km/h) 140
EV-actieradius gecombineerd, Klasse A (NEDC**) (km) 53
EV-actieradius gecombineerd (WLTP†) (km) 43 - 40

REMSYSTEEM
Remmen vóór Vaste monobloc vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers††

Diameter remschijven vóór (mm) 363‡

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 365‡‡

Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN∆

Zitplaatsen 5 / 6
Ledig gewicht∆∆ (kg) 2.600 / 2.623
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.300 / 3.320
Max. laadvermogen◊ (kg) Tot 700

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 6
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.000
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 100 / 168◊◊

Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg) 300
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BENZINE
MOTOR V8 P525
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 386 (525) @ 6.000-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 625 @ 2.500-5.500
Cilinderinhoud (cm3) 5.000
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring / slag (mm) 92,5 / 93,0
Compressieverhouding 9,5
Bruikbare tankinhoud (l) 90

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC–EQUIVALENT* Klasse A Klasse C
Zitplaatsen 5 5

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 17,0 17,0
Buitenweg l/100 km 10,3 10,3
Gecombineerd l/100 km 12,8 12,8

NEDC 
CO2–emissies

Stad g/km 386 386
Buitenweg g/km 234 234
Gecombineerd g/km 290 290

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 21,7 - 21,9
Middelhoog l/100 km 14,4 - 14,6
Hoog l/100 km 12,5 - 12,9
Extra hoog l/100 km 14,2 - 14,6
Gecombineerd l/100 km 14,7 - 15,1

WLTP 
CO2–emissies

Laag g/km 490 - 494
Middelhoog g/km 324 - 331
Hoog g/km 282 - 290
Extra hoog g/km 321 - 330
Gecombineerd g/km 332 - 340

Klasse A (alle velgen met all-season-banden).
Klasse C (alle velgen met offroad-banden).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie-
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.
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*Topsnelheid bedraagt 191 km/h indien 
de auto is uitgerust met 20" velgen.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde opties 
kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
††Afhankelijk van specificaties en 
interieurconfiguratie.
‡Voor Defender V8-modellen is geen 
dynamische daklast toegestaan.

BENZINE
PRESTATIES V8 P525
Acceleratie 0-100 km/h (s) 5,4
Topsnelheid (km/h) 240*

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende monobloc zes zuiger-remklauwen met geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm) 380
Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 365
Parkeerrem Integrated Electric Parking Brake (iEPB)

GEWICHTEN**
Zitplaatsen 5
Ledig gewicht† (kg) 2.678
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.230
Max. laadvermogen†† (kg) Tot 620

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150

DAKLAST
Maximum dynamische daklast (kg) 0‡

Maximum statische daklast (kg) 300
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STANDAARD RIJHOOGTE
Met dakantenne (schroefvering / luchtvering)
1.974 / 1.969 mm

HOOFDRUIMTE
Maximum hoofdruimte vóór / achter
met standaard dak 1.030 / 980 mm
met panoramadak 1.030 / 946 mm
met stoffen vouwdak 1.030 / 946 mm

BEENRUIMTE
Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij 929 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE
Hoogte 904 mm, breedte 1.183 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.124 mm
Maximum inhoud bagageruimte
achter eerste zitrij: VDA norm* 1.263 liter, bruto* 1.563 liter
achter tweede zitrij: VDA-norm* 297 liter, bruto* 397 liter

BODEMVRIJHEID
Offroad (schroefvering / luchtvering) 226 / 290 mm
Standaard (schroefvering / luchtvering) 225 / 216 mm

DRAAICIRKEL
Tussen stoepranden 11,3 m
Tussen muren 12,0 m
Stuuromwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE
Maximum doorwaaddiepte (schroefvering / luchtvering) 
850 / 900 mm

Spoorbreedte achter 
Met luchtvering: 1.702 mm‡ 

Met schroefvering: 1.700 mm‡‡

Breedte 2.008 mm – spiegels ingeklapt 
Breedte 2.105 mm – spiegels uitgeklapt

Lengte achter tweede 
zitrij 460 mm

Lengte achter eerste 
zitrij 1.313 mm

Breedte 
bagageruimte 

1.183 mm
A B C

Offroad-geometrie Aanloophoek Overloophoek Afloophoek
Offroad** – 
schroefvering (luchtvering) 31,5° (37,5°) 24,2° (30,7°) 37,5° (40,0°)
Standaard – 
schroefvering (luchtvering) 31,0° (30,1°) 25,0° (24,2°) 37,9° (37,6°∆)

Spoorbreedte vóór 

Met luchtvering: 1.706 mm† 
Met schroefvering: 1.704 mm††

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform 
VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door 
laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.  **In offroad-rijhoogte 
en met afdekking sleepoog verwijderd.  †1.703 mm met 22" velgen. 
††1.701 mm met 22" velgen.  ‡1.700 mm met 20" velgen. 1.699 mm met 
22" velgen.  ‡‡1.697 mm met 22" velgen.  ∆Afloophoek van Defender 
V8-modellen bedraagt 33,5°. Montage van dorpelbeschermers of 
treeplanken is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto. 
Voor uitdagende offroad-omstandigheden is speciale training en 
ervaring vereist.

Lengte 4.583 mm (4.323 mm zonder reservewiel)

45º
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Breedte 2.008 mm – spiegels ingeklapt 
Breedte 2.105 mm – spiegels uitgeklaptSTANDAARD RIJHOOGTE

Met dakantenne (schroefvering / luchtvering) 1.972 / 1.967 mm

HOOFDRUIMTE
Maximum hoofdruimte vóór / achter 
met standaard dak 1.032 / 1.025 mm 
met panoramadak 1.032 / 1.025 mm 
met stoffen vouwdak 1.032 / 1.025 mm

BEENRUIMTE
Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij 
(5 / 5+2 zitplaatsen) 992 / 975 mm
INHOUD BAGAGERUIMTE
Hoogte 904 mm, breedte (5 / 5+2 zitplaatsen*) 1.211 / 1.188 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.160 mm
Maximum inhoud bagageruimte
achter eerste zitrij (5 / 5+2 zitplaatsen*):
VDA-norm** 1.875 / 1.826 liter, bruto** 2.277 / 2.233 liter 
achter tweede zitrij (5 / 5+2 zitplaatsen*):
VDA-norm** 786 / 743 liter, bruto** 972 / 916 liter 
achter derde zitrij: VDA-norm** 160 liter, bruto** 231 liter

BODEMVRIJHEID
Offroad (schroefvering / luchtvering) 226 / 290 mm 
Standaard (schroefvering / luchtvering) 227,6 / 218 mm

DRAAICIRKEL
Tussen stoepranden 12,84 m
Tussen muren 13,1 m
Stuuromwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE
Maximale doorwaaddiepte (schroefvering / luchtvering) 
850 / 900 mm

Spoorbreedte achter 
Met luchtvering: 1.702 mm‡ 

Met schroefvering: 1.700 mm‡‡

Spoorbreedte vóór 
Met luchtvering: 1.706 mm† 

Met schroefvering: 1.704 mm††

Lengte achter tweede zitrij 
(5 / 5+2 zitplaatsen) 919 / 900 mm

Lengte achter eerste zitrij 
(5 / 5+2 zitplaatsen) 1.763 / 1.789 mm

Breedte 
bagageruimte 

(5 / 5+2 
zitplaatsen) 

1.211 / 1.188 mm

Lengte 5.018 mm (4.758 mm zonder reservewiel)

*Niet beschikbaar op P400e en P525. Bij P400e-varianten is de bagageruimte tot 
116 liter kleiner en ligt de bagageruimtevloer 36 mm hoger. Uw Land Rover dealer 
geeft u graag meer informatie.  **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve 
blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten 
door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.  †1.703 mm met 22" velgen.  
††1.701 mm met 22" velgen.  ‡1.699 mm met 22" velgen.  ‡‡1.697 mm met 22" velgen.  
∆In offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd.  ∆∆Overloophoek van 
Defender V8-modellen bedraagt 27,9°.  ◊Afloophoek van Defender V8-modellen 
bedraagt 33,5°.
Montage van dorpelbeschermers of treeplanken is van invloed 
op de offroad-capaciteiten van de auto. Voor uitdagende offroad-
omstandigheden is speciale training en ervaring vereist.

45º

A B C
Offroad-geometrie Aanloophoek Overloophoek Afloophoek
Offroad∆ – 
schroefvering (luchtvering) 31,5° (37,5°) 22,2° (27,8°∆∆) 37,5° (40,0°)
Standaard – 
schroefvering (luchtvering) 31,2° (30,1°) 22,6° (22,0°) 37,8° (37,7°◊)


