


RANGE ROVER



Desde que o primeiro Land Rover foi concebido, em 1947, 
temos construído veículos que desafiam o impossível. 
Desafiando seus proprietários a explorar novos lugares 
e a conquistar os terrenos mais difíceis. Nossos veículos 
transformam em realidade os valores dos designers 
e engenheiros que os criaram. Cada modelo traz embutidas 
as linhas icônicas do design britânico, oferecendo 
competência com tranquilidade. É assim que continuamos 
a desbravar novos terrenos, a desafiar as convenções 
e nos encorajamos a ir além. A Land Rover realmente dá 
a possibilidade de que se usufrua o melhor do seu mundo, 
a ir Above and Beyond.
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AVISO IMPORTANTE: a Jaguar Land Rover está sempre buscando maneiras de melhorar as especificações, o design 
e a produção dos seus veículos. Assim, mudanças ocorrem continuamente. Apesar de todo o esforço para produzir 
documentos atualizados, este catálogo não deve ser considerado um guia absoluto para as especificações atuais, nem 
constitui uma oferta para a venda de algum veículo em particular. Distribuidores e concessionárias não são agentes da 
Jaguar Land Rover Limited por nenhum empreendimento ou representação expressa ou implícita.

Todos os acessórios originais Land Rover e instalados por uma concessionária Land Rover em até um mês ou 1.600 km/1.000 
milhas (o que ocorrer primeiro), contados a partir da data de entrega de um novo veículo registrado, serão beneficiados 
com os mesmos termos de garantia e com o mesmo período de cobertura da garantia do veículo. Acessórios adquiridos 
fora desses parâmetros estarão sujeitos a uma garantia de 12 meses, com quilometragem ilimitada. Todos os acessórios 
aprovados pela Land Rover são rigorosamente testados com os mesmos e exigentes padrões aplicados em nossos veículos. 
Desempenho em temperaturas extremas de calor e frio, resistência à corrosão, impacto e implantação de airbag são alguns 
dos extensos testes de produto conduzidos para assegurar que os acessórios sejam duráveis e, mais importante, continuem 
em conformidade com a legislação atual.

Todos os nossos acessórios são criados para serem partes integrantes dos veículos Land Rover. Embora muitos itens, como 
racks, sejam de instalação fácil, alguns produtos exigem ferramentas especializadas e equipamentos de diagnóstico para 
assegurar a integração correta com a estrutura do veículo e com os sistemas elétricos. Esses produtos variam de mercado 
para mercado. Consulte a sua concessionária Land Rover, que terá prazer em aconselhá-lo sobre as especificações atuais e 
em qualquer dúvida que você tenha.

As cores reproduzidas aqui estão sujeitas a limitações do processo de impressão e podem, portanto, ser um pouco 
diferentes das cores do veículo real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer acabamento ou cor sem 
aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser obtidas no seu país. Verifique a disponibilidade de cores e 
especificações atuais na sua concessionária Land Rover. 

A Land Rover recomenda exclusivamente o óleo Castrol EDGE Profissional.

O veículo mostrado na folha de rosto, na contracapa e à esquerda é o Range Rover Vogue na cor Prata Indus. 





SOFISTICADO E MODERNO, 
ESSE É UM RANGE ROVER COM 
CARACTERÍSTICAS INCOMPARÁVEIS 
E DE UMA LINHAGEM ÚNICA

Gerry McGovern  
Diretor de Design da Land Rover e Diretor Criativo

Quando o Range Rover foi apresentado 
há 45 anos, ele mudou a maneira como o 
mundo dirigia estrada afora. Ele encarnava a 
capacidade. Exemplificava a performance. Ao 
longo dos anos, passou a representar o auge 
do requinte e do trabalho artístico britânico. 
A atual geração Range Rover tem esse legado 
como base. E vai muito além disso.

Veículo à direita: Autobiography Long Wheelbase na cor Azul Loire.
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DESIGN

EXTERIOR
Com suas três linhas clássicas, teto flutuante 
e linha horizontal contínua, o Range Rover 
é inconfundível.

A silhueta característica é levemente cônica e 
curivilínea, e o uso de vidros quase nivelados 
e colunas em Gloss Black acentuam o teto, 
intensificando sua forma única e elegante.

A aparência contemporânea do veículo é 
complementada por detalhes de design 
cuidadosamente elaborados que dão ao 
Range Rover suas características exclusivas.

A primeira coisa que chama a atenção é a 
interpretação moderna da barbatana lateral, 
construída na superfície das portas dianteiras.

Os faróis de xênon adaptativos opcionais 
que se ajustam para seguir a estrada durante 
a condução noturna dão maior valor 
à aparência do veículo.

Veículo acima e à direita: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.4



DESIGN 5



INTERIOR
O requinte é  a essência do Range Rover. 
O conforto do seu interior transmite 
a sensação de tranquilidade, sendo 
aconchegante e luxuoso. Cuidadosamente 
projetado, o console central amplo permite 
controles essenciais ao alcance das mãos.

Superfícies de qualidade e o uso de couro 
macio, folhas de madeira e acabamento 
de alto brilho ajudam a criar um ambiente 
contemporâneo e confortável.

Agradável ao toque, o tipo de couro é 
determinado pela escolha do modelo. 
Ele reforça o interior, cobrindo praticamente 
toda a superfície dos assentos e do painel 
de instrumentos, até as portas e o forro do 
teto. As versões Vogue SE e Autobiography 
apresentam couro semi anilina de alta 
qualidade, selecionado por sua maleabilidade 
excepcional e aparência natural, enquanto 
a versão SVAutobiography é revestida com o 
mais requintado couro italiano Poltrona Frau.

O acabamento é, naturalmente, do mais alto 
nível. A costura sob medida é feita à mão 
com agulha dupla, e todos os aspectos são 
considerados − desde o comprimento e 
direção da costura, até a rotação, espessura 
e material do fio. Mesmo o tamanho e o 
formato da agulha são definidos.

Interior à direita: Espresso/Ivory com bancos em Ivory e acabamento em madeira Figured Macassar.
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DESIGN

ATENÇÃO INCONTESTÁVEL 
AOS DETALHES
O trabalho artístico impecável é ilustrado 
pelos detalhes de metal, oferecendo um 
contraste elegante com as superfícies de 
couro e de folhas de madeira.

Exemplos notáveis incluem as colunas 
de alumínio escovado de cada lado 
do console central, o acabamento do seletor 
de marchas e as saídas de ar distintas com 
cada lâmina realçada por uma linha central 
em Satin Chrome.

Reforçando a atenção aos detalhes, o 
acabamento de alumínio no console central 
é criado usando uma abordagem única, que 
envolve o material de alumínio passando 
por mais de 20 processos distintos para 
proporcionar um acabamento excepcional.

Interior à esquerda e acima: Espresso/Ivory com bancos 
em Ivory e acabemento e madeira Figured Macassar.
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DESIGN

EXTERIOR
Você reconhece imediatamente o Range Rover 
Long Wheelbase, pois ele foi magnificamente 
planejado e incrivelmente decorado. O Long 
Wheelbase possui características únicas − como 
o emblema “L” distintivo montado atrás do arco 
de cada roda dianteira e tampas de espelho Preto 
Santorini como padrão. E, embora o comprimento 
exterior seja estendido em quase  200 mm esse 
aumento é imperceptível visualmente na silhueta.

LONG WHEELBASE

Veículo à esquerda: Autobiography Long Wheelbase na cor Azul Loire.

11



INTERIOR
Você também encontra mais do conforto 
inigualável do Range Rover Long nos 186 mm 
extras, o que possibilita a reclinação 
dos assentos traseiros.

A função Passenger Seat Away também pode 
deslizar o banco do passageiro dianteiro para 
a frente, proporcionando ainda mais conforto 
e espaço.

O Range Rover Long Wheelbase tem um 
compartimento de armazenamento adicional 
profundo e iluminado no console central, para 
os ocupantes do banco traseiro, e porta-mapas 
na porta traseira, que são encaixados nos 
bancos traseiros da classe executiva ou nos 
bancos inteiriços. Para sua maior comodidade, 
esse veículo está equipado com persianas 
eletrônicas nas portas laterais e teto solar 
panorâmico de série.Interior acima e à direita: Navy/Cirrus com bancos em Cirrus e folhas de madeira Grand Black.
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DESIGN

RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY RESUME O 
SIGNIFICADO DE DESIGN SOFISTICADO. ESSA 
NOSSA VERSÃO MAIS LUXUOSA FOI PRODUZIDA 
COM PRECISÃO E CUIDADO, CULMINANDO EM 
UMA ATENÇÃO PRIMOROSA AOS DETALHES.

John Edwards 
Diretor de Operações de Veículos Especiais

SVAUTOBIOGRAPHY
Projetado e construído pela Special 
Vehicle Operations (SVO) – a divisão 
de operações especiais da Land Rover 
para veículos personalizados, edições 
de luxo e performance −, o Range Rover 
SVAutobiography é o mais luxuoso e sedutor 
Range Rover de todos os tempos, oferecendo 
uma experiência única, elegante e sofisticada 
ao motorista e aos passageiros.

Tudo isso fica evidente no célebre design, 
na engenharia de precisão e nos níveis 
incomparáveis de refinamento, que se uniram 
para criar o ponto alto do Range Rover 
SVAutobiography.

Veículo à esquerda: SVAutobiography com Pintura Duo Tone nas cores Cinza Corris e Preto Santorini.
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EXTERIOR
Os 45 anos de expertise na criação 
do Range Rover se manifestam através 
do trabalho artístico em cada 
SVAutobiography.

Cada aspecto personalizado traz elegância 
e detalhes refinados. Cada veículo é 
produzido com o exclusivo Range Rover 
escrito com linhas de design nas partes 
dianteira e traseira, com acabamento 
serrilhado escuro em Bright Chrome.

Para refletir o seu gosto pessoal, a opção 
de Pintura Duo Tone exterior permite que 
você defina a cor do veículo abaixo da linha 
horizontal com umas das nove cores, e acima 
da linha horizontal com um acabamento Preto 
Santorini, produzindo uma aparência sofisticada.

A grade dianteira exclusiva com malha grafite 
Atlas e a inserção em Bright Chrome, rodas 
aro 21 e toques − como o emblema exclusivo 
do SVAutobiography na tampa do porta-malas 
− ajudam a definir o tom.

Veículo à direita: SVAutobiography com Pintura Duo Tone nas cores Cinza Corris e Preto Santorini.
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INTERIOR
O interior do Range Rover SVAutobiography 
é o ápice da sofisticação em cada detalhe.

Desde o console central traseiro − com 
compartimento resfriador de garrafas e 
mesas montáveis − até o design único dos 
bancos, com apoio para panturrilha, em tudo 
o Range Rover SVAutobiography transpira 
confiança e traz uma atmosfera tranquila em 
seu interior. 

DESIGN

Interior à esquerda e acima: Lunar/Cirrus com bancos em Cirrus e acabamento em madeira Figured Macassar.
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DESIGN

RECURSOS DO INTERIOR
Um acabamento serrilhado nos recursos 
do interior − com botão Stop/Start, câmbio 
rotativo, ajustadores de apoio de braços 
e porta-copos de alumínio Satin Brushed − 
contribui para a aparência refinada.

O assoalho do porta-malas é deslizante, 
em madeira laminada. O sistema de assentos 
no portamalas, disponível como opcional, 
é ideal para eventos ao ar livre, quando 
o veículo estiver parado.

Uma bolsa de luxo − com efeito de lona, 
forrada com tecido macio − está inclusa, 
também atuando como um tapete de proteção 
evitando que as roupas dos usuários entrem 
em contato com as superfícies exteriores 
do veículo durante o uso.
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DRIVING TECHNOLOGY

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

TERRAIN RESPONSE
Com um corpo todo de alumínio e a 
verdadeira capacidade da Land Rover, 
o Range Rover oferece uma incrível 
performance off-road.

Nosso exclusivo sistema Terrain Response 2 
foi projetado para monitorar as condições 
de condução e otimizar automaticamente 
a dirigibilidade e a tração, adaptando as 
respostas do motor, caixa de transmissão, 
diferencial central e sistemas de chassi 
do veículo para corresponder às exigências 
do terreno.

Mesmo quando não está no modo automático, 
o Terrain Response 2 proporciona ao motorista 
uma entrada adicional: o aconselhamento de 
quando selecionar o baixo alcance ou a altura 
de condução off-road. Há cinco configurações 
para o Terrain Response 2: Condução Geral; 
Grama/Cascalho/Neve; Lama/Buracos; Areia; 
e Escalada de Rochas.

Veículo à esquerda: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.
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ALL-TERRAIN PROGRESS 
CONTROL
O All-Terrain Progress Control (ATPC) é um 
gerenciador de tração que permite ajustar 
e manter uma velocidade constante em 
condições off-road. Operando como um 
sistema cruise control em baixas velocidades, o 
ATPC mantém a velocidade entre 2 km/h e 30 
km/h, permitindo a concentração do condutor 
totalmente na direção, descobrindo caminhos 
entre os possíveis obstáculos, enquanto o 
veículo controla o motor e os freios para 
manter uma velocidade confortável e estável. 

Além disso, o sistema apresenta uma 
funcionalidade que permite o veículo desviar 
de obstáculos facilmente e de forma suave, 
mesmo em superfícies difíceis de baixo atrito, 
como gelo, neve ou grama molhada.

Desenvolvido por especialistas da Land Rover 
e testado em todo tipo de terreno, o All-
Terrain Progress Control (ATPC) funciona 
perfeitamente junto com o Terrain Response 2 
e com os sistemas de acionamento, tração e de 
frenagem nas quatro rodas. 

Quando o All-Terrain Progress Control (ATPC) 
é ativado, os botões padrão de cruise control 
+/− da direção são usados para definir a 
velocidade. Os pedais de freio e acelerador 
ainda podem cancelar as configurações 
escolhidas, com a frenagem suave alcançando 
uma redução na velocidade desejada.

Veículo à direita: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.24
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HILL DESCENT 
CONTROL
Para complementar o sistema Terrain 
Response 2, o Range Rover também pode 
recorrer a um conjunto único de tecnologias 
All-Terrain para ajudar a maximizar 
a performance e a segurança, incluindo 
o Hill Descent Control (HDC).

O Hill Descent Control auxilia com descidas 
controladas de pistas difíceis, mantendo uma 
velocidade constante e aplicando a frenagem 
separadamente para cada roda.

O Hill Start Assist garante que não deslize 
para trás em um declive enquanto você solta 
o pé do freio para dar a partida. O veículo 
também utiliza o Gradient Release Control, 
que é projetado para impedir que o veículo 
“fuja” em um declive íngreme quando o 
motorista inadvertidamente libera o freio.

WADE 
SENSING
O Wade Sensing de série auxilia você ao 
atravessar riachos, vaus e estradas inundadas 
por meio de sensores nos espelhos retrovisores, 
que irão alertá-lo sobre a profundidade. Esse 
recurso fornece informações ilustradas em 
tempo real, por meio da tela touch screen, 
incluindo a da água em relação ao veículo, assim 
como a capacidade máxima de passagem.

O Range Rover proporciona uma profundidade 
de passagem impressionante de 900 mm, 
parcialmente possibilitada por um sistema 
de admissão de ar. Além disso, o ângulo 
do veículo é exibido pela tela touch screen 
para mostrar quando ele está entrando em 
águas mais profundas ou mais rasas − esse 
aspecto do recurso é particularmente funcional 
no escuro, quando é difícil de se prever 
a profundidade da água, ao sair da água, 
você percebe que os ângulos de saída são 
inigualáveis.

Veículo à direita: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.
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DRIVING TECHNOLOGY

ADAPTIVE 
DYNAMICS
O Adaptive Dynamics faz os quilômetros 
passarem praticamente despercebidos. 
O sistema monitora os movimentos do 
veículo, pelo menos, 500 vezes por segundo, 
reagindo aos comandos do motorista 
ou às informações da estrada quase que 
instantaneamente, oferecendo maior controle 
e minimizando o balanço, garantindo 
tranquilidade e conforto.

O sistema ainda detecta as condições off-road 
e otimiza o amortecimento de acordo com 
os fatores externos, evitando o cansaço do 
motorista e passageiros durante o trajeto.

DYNAMIC 
RESPONSE
O sistema Dynamic Response* melhora 
a dirigibilidade do veículo e o conforto 
dos ocupantes, reduzindo a quantidade 
de inclinação da carroceria nas curvas 
ou em estradas irregulares.

O sistema de dois canais é capaz de controlar 
os eixos dianteiro e traseiro de forma 
independente, permitindo que eles sejam 
ajustados para proporcionar um aumento 
da agilidade em baixa velocidade, 
junto com um maior controle 
e estabilidade em alta velocidade.

Esse recurso, ao detectar essa condição, os 
controles reduzem o nível de compensação 
de rolamento, maior articulação da roda e 
aumentando a área de contato com o terreno.

*Disponível apenas para os motores SDV8 e V8 Supercharged.
Veículo à esquerda: Range Rover Autobiography Long Wheelbase na cor Azul Loire.
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SUSPENSÃO 
ELETRÔNICA
A suspensão pneumática, nos quatro cantos, 
fornece uma articulação excepcional da roda, 
trazendo equilíbrio e uma condução tranquila 
e sem derrapagens.

Capaz de operar nas situações mais 
difíceis, esse sistema é projetado para 
manter o Range Rover constante e estável, 
independentemente da irregularidade 
do terreno. Alternando as alturas sem 
interrupções, quando necessário.

AUTOMATIC 
ACCESS HEIGHT
A sofisticação do Range Rover foi pensada 
para deixar sua vida mais simples. O novo 
recurso Automatic Access Height rebaixa 
o veículo em até 50 mm, para facilitar 
a entrada e a saída de passageiros. Chegar 
com estilo nunca foi tão simples.

DRIVING TECHNOLOGY

Veículo à esquerda: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.
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ASSISTENTES DE REBOQUE E CONDUÇÃO
Com capacidade de reboque de até 3.500 kg* 
e incorporando tecnologias personalizadas, 
o Range Rover pode lidar com as mais 
exigentes tarefas.

TRAILER STABILITY ASSIST
O Trailer Stability Assist (TSA) monitora o veículo 
para detectar movimentos no trailer e, em 
seguida, usa a frenagem seletiva para ajudar 
a corrigir situações potencialmente perigosas.

TOW HITCH ASSIST
O Tow Hitch Assist faz o engate de um 
reboque ao veículo de maneira muito mais 
fácil, ajudando você a visualizar o processo 
de engate; ele exibe o caminho previsto do 
veículo em direção à barra de reboque na tela 
touch-screen. Na estrada, o recurso Tow Assist 
ajuda com a inversão ao prever a direção do 
trailer. Você pode escolher a largura do seu 
trailer para orientações precisas exibidas na 
tela.

SISTEMA DE CÂMERAS 
SURROUND
Para uma visão completa de todo ambiente 
ao redor, o Sistema de Câmeras Surround 
− disponível a partir da versão Vogue SE e 
incorporado ao T-Junction View − ajuda a ver 
com nitidez, na tela touch screen colorida de 
alta resolução. Usando quatro câmeras digitais 
discretamente distribuídas ao redor do veículo, 
o sistema fornece uma visão quase completa de 
360°, incluindo uma vista aérea em perspectiva. 
Ele ajuda a estacionar e é perfeito para tarefas 
de condução mais complexas, como um 
reboque de iate.

Junto com a capacidade de exibir várias visões 
diferentes ao mesmo tempo, essa tecnologia 
também pode aplicar zoom e visão panorâmica, 
garantindo que objetos e ângulos, normalmente 
abaixo da linha de visão, possam ser vistos.

DRIVING TECHNOLOGY

*Limite de 3.000 kg na versão SVAutobiography. 
Veículo à esquerda: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.
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TOQUES FINAIS

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™
Os produtos Meridian oferecem o melhor em 
engenharia britânica, tecnologia e design. 
Assim como a Land Rover. É uma experiência 
intuitiva e pessoal. Os mestres de som da 
Meridian empregaram em seus projetos anos 
de pesquisa psicoacústica para que você 
possa experimentar a música em uma nova 
dimensão.

SISTEMA MERIDIAN 
SIGNATURE REFERENCE 
(1.700 W)
A qualidade excepcional do sistema Meridian 
Signature Reference traz uma experiência 
de sala de concertos para o Range Rover.

Vinte e nove alto-falantes, incluindo um 
subwoofer dual channel no sistema de 1.700 W, 
garantem que se ouça tudo − desde o som 
grave do baixo até o sussurro de um clarinete − 
com sons amplamente claros.

A tecnologia Meridian Trifield 3D* oferece 
maior controle sobre o conteúdo dos canais 
surround e laterais, bem como alimentações 
adicionais de sinal para alto-falantes de 
altura, proporcionando uma experiência 
auditiva pessoal realista tridimensional 
em todos os lugares.

SISTEMA MERIDIAN 
SURROUND SOUND (825 W)
O sistema de 825 W tem 19 alto-falantes e 16 
canais, incluindo um subwoofer dual channel, 
que são colocados em posições ideais ao 
redor do veículo.

O sistema também incorpora a tecnologia 
Meridian Trifield para criar uma experiência de 
concerto para todos os ocupantes.

SISTEMA MERIDIAN SOUND 
(380 W)
O sistema de 380 W tem 13 alto-falantes 
e 12 canais, incluindo um subwoofer dual 
channel, para uma qualidade de som 
altamente otimizada.

*Trifield e o dispositivo three fields são marcas registradas 
da Trifield Productions Ltd.
Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.



FINISHING TOUCHES

SISTEMA MERIDIAN SIGNATURE REFERENCE. SUBWOOFER.ALTO-FALANTES.1.700 W.
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ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

POSIÇÃO COMMAND DRIVING
Conduzir um Range Rover traz a sensação de confiança. A Posição de direção Command 
Driving coloca você em uma posição de assento vertical elevado. Isso oferece uma 
visão ampla do veículo e dos arredores. A sensação de controle oferecida pela posição 
elevada de condução é reforçada pela localização dos assentos traseiros do veículo, com 
uma visibilidade clara ao lado, e excelente visibilidade à frente, sobre o perfil afundado 
característico do capô.

Veículo acima: Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase com Pintura Duo Tone 
nas cores Cinza Corris e Preto Santorini.
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FINISHING TOUCHES

TOUCH SCREEN DUAL VIEW
A central de comando do veículo é a tela touch screen de 8” de alta resolução que está 
disponível com o sistema Dual View a partir da versão  Vogue SE*. Isso permite que o motorista 
e o passageiro visualizem conteúdos completamente diferentes um do outro de maneira 
independente. Por exemplo, o motorista pode usar o sistema de navegação por satélite, 
enquanto o passageiro da frente pode assistir a um DVD ou à TV*. Um conjunto de fones de 
ouvido digitais sem fio WhiteFire® está incluso.

HEAD UP DISPLAY
O Head-Up Display, opcional, apresenta os principais dados do veículo − como: velocidade, 
posição da marcha e instruções do sistema de navegação diretamente no para-brisa − sem 
distrações e sem a necessidade de se tirar o olho da estrada. Pela primeira vez, o sistema 
Land Rover apresenta técnicas holográficas a laser, resultando em melhor saturação de cor, 
brilho e contraste.

O inovador sistema a laser é mais robusto contra problemas como “washout” – o efeito que 
o brilho do sol tem em sistemas inferiores baseados em LED.

WhiteFire® é uma marca registrada da Unwired Technology LLC e qualquer utilização dessas marcas pela Land Rover está sob licença.
*A tecnologia Dual View é um opcional na versão Vogue SE. Entre em contato com a sua concessionária Land Rover para 
mais informações.
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CONFORTO PARA TODOS
CONFORTO DOS BANCOS
Os assentos de massagem, opcionais, 
apresentam cinco programas e estão 
disponíveis para o motorista e passageiro. Os 
bancos dianteiros e traseiros têm a opção de 
encosto de cabeça anexo, e a função para 
reclinar o banco traseiro é padrão em todos os 
veículos.

A Articulação Superior do Banco do Motorista 
e Passageiro Dianteiro é um recurso opcional 
que permite que o motorista e o passageiro 
dianteiro ajustem a parte superior de seus 
bancos, proporcionando um nível extra de 
conforto e funcionalidade. Outras opções 
de funcionalidade dos bancos incluem 
configurações de memória, assentos 
aquecidos ou climatizados.

PASSENGER SEAT AWAY
Com a tecnologia Passenger Seat Away*, 
os passageiros traseiros podem controlar o 
movimento de seu próprio banco e do banco 
do passageiro dianteiro com o toque de um 
botão. Isso permite que o banco dianteiro se 
movimente para frente e para trás.

Enhanced Passenger Seat Away dá controle 
total a partir do console central traseiro, 
incluindo inclinação, e apenas está disponível 
em bancos traseiros de classe executiva.

BANCOS TRASEIROS DE 
CLASSE EXECUTIVA
Puro conforto e requinte em um SUV − nada 
chega perto.

De série na versão SVAutobiography, os 
bancos traseiros de classe executiva oferecem 
a última palavra em conforto. Esses dois 
assentos individuais apresentam memória, 
encosto de cabeça eletrônico, apoio para 
braços no console central traseiro, ajustes de 
almofada, bancos com massagem e reclinação 
elétrica.

Os bancos individuais são separados por um 
console elegante que abriga os controles e 
um compartimento refrigerador opcional.

*Disponível apenas na versão SVAutobiography. 
Interior à esquerda: Espresso/Ivory com bancos em Ivory e folhas de madeira Figured Macassar.
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CONFORTO PARA TODOS

CONTROLE DE TEMPERATURA
Para garantir que o interior seja mantido 
na temperatura ideal, o Range Rover possui 
um sistema de controle de temperatura multi 
zonas com tecnologia top de linha. Resultado 
de um programa de desenvolvimento 
extremamente rigoroso, o sistema foi testado 
em condições reais, em temperaturas variando 
de 50°C a 30°C. 

Seja na versão de três zonas da versão Vogue, 
com controles de temperatura separados para 
o motorista, passageiro dianteiro e bancos 
traseiros, ou no inteligente sistema de quatro 
zonas, com controles de temperatura separados 
para o motorista, passageiro dianteiro e cada 
lado da cabine traseira, a temperatura do 
interior está nas mãos de cada passageiro.

ILUMINAÇÃO AMBIENTE 
CONFIGURÁVEL
A partir da versão Vogue SE, os passageiros 
podem alterar a iluminação interior para se 
adequar a cada gosto. Há uma paleta com dez 
cores de opção, controles variáveis de brilho 
operados de maneira simples podem ajudar 
a criar o clima desejado. As linhas elegantes e 
os materiais de alta qualidade do interior são 
destacados pela iluminação ambiente de LED 
cuidadosamente detalhada.

TETO PANORÂMICO
Inundando o interior com luz, o teto 
panorâmico fixo ou deslizante opcional 
aumenta a sensação de espaço e conexão 
com o mundo exterior. No entanto, com 
o toque de um botão, o motorista e os 
passageiros podem se sentir ainda mais 
protegidos quando a persiana elétrica 
desliza, cobrindo toda a extensão do teto.
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CONFORTO PARA TODOS
ENTRETENIMENTO PARA 
O BANCO TRASEIRO
O Sistema de Entretenimento para o Banco 
Traseiro, disponível a partir da versão Vogue 
SE*, fornece telas de 8” embutidas no encosto 
de cabeça ou telas de 10,2” montadas 
no banco traseiro.

A função Journey Status abre uma tela de 
resumo da navegação, em uma janela pop-up 
para o ocupante do banco traseiro, detalhando 
o tempo e a distância até o destino. Os dois 
sistemas vêm com um par de fones de ouvido 
digitais sem fio WhiteFire® e um conector USB.

ACIONAMENTO ELÉTRICO 
DA TAMPA DO PORTA MALAS
A tampa do porta-malas dividida é uma 
característica inconfundível do Range Rover. 
As tampas superior e inferior acionadas 
eletricamente ajudam a fornecer uma 
plataforma para eventos sociais e esportivos, 
juntamente com uma maior proteção contra as 
condições atmosféricas.

O recurso do controle de abertura e 
fechamento da tampa do porta-malas 
está agora também disponível com a nova 
tecnologia Gesture Tailgate a partir da versão 
Vogue SE*. O Gesture Tailgate permite ao 
motorista operar a tampa do porta-malas (tanto 
para abrir como para fechar as tampas superior 
e inferior), sem precisar tocar fisicamente o 
veículo ou o controle remoto.

*Opcional na versão Vogue SE.
WhiteFire® é marca registrada da Unwired Technology LLC e qualquer utilização dessas marcas pela Land Rover está sob licença. 
Interior: Ebony/Ivory com bancos em Ivory com folhas de madeira Grand Black.
Veículo à direita: Range Rover Vogue na cor Prata Indus
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INCONTROL 
TOUCH PLUS
InControl Touch Plus é o centro de comando 
para uma riqueza de funcionalidades 
projetadas para tornar a experiência 
de condução mais divertida e segura. 
O sistema apresenta uma interface 
contemporânea e atualizada exibida 
em uma touch screen de 8”.

Ele é o ponto central de onde você pode 
conectar e controlar o entretenimento e mídia 
escolhidos. Portanto, você pode desfrutar 
uma quantidade inimaginável de músicas − 
tudo dentro de um sistema simples de usar. 
A função de conectar o smartphone 
via Bluetooth® também está disponível.

É uma interface em que se pode controlar 
a iluminação ambiente para se adequar ao 
seu humor e à sua preferência, variando 
a cor e o nível de brilho. O sistema também 
controla a distribuição do fluxo de ar 
no interior do veículo e permite operar 
os bancos climatizados. 

InControl Touch Plus fornece todos 
os recursos de que você precisa, como 
o sistema de navegação, conexão 
Bluetooth® no telefone, funcionalidade 
Dados ECO e função 4x4i da Land Rover.

INCONTROL  
CONNECT
InControl Connect garante conectividade 
dentro do veículo, onde você e seus 
passageiros possam desfrutar a viagem de 
forma conectada.

INCONTROL APPS
Conectar seu smartphone com a tela 
touchscreen de seu veículo significa que você 
estará conectado de forma segura. InControl 
Apps permite que você controle aplicativos 
compatíveis através da tela touchscreen, 
garantindo a segurança e conveniência.

INCONTROL APPS disponível como opcional.
iPhone® é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.
Os recursos e sua disponibilidade podem ser diferentes de acordo com as especificações dos veículos e mercado. Entre em contato com a sua concessionária Land Rover para obter mais informações.
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MOTORES

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 
COM OITO VELOCIDADES
Todos os motores a gasolina e a diesel do 
Range Rover são combinados com uma 
avançada transmissão ZF de oito velocidades, 
automática e controlada eletronicamente, que 
foi ajustada pelos engenheiros da Land Rover 
para combinar mudanças de marcha de uma 
forma suave, com resposta excepcionalmente 
rápida. Com oito relações muito próximas, 
as mudanças de marcha são quase 
imperceptíveis, sendo cada mudança concluída 
em apenas 200 ms – quatro vezes mais rápido 
do que o batimento cardíaco médio 
em repouso de um ser humano.

Os controles incluem PaddleShifts no 
volante como padrão, permitindo que você 
tome o controle da mudança de marchas 
manualmente.

A transmissão aceita várias reduções 
de marcha, mantendo uma transição 
absolutamente suave entre as marchas. 
A transmissão de oito velocidades, leve 
e otimizada, é a parceira perfeita para os 
motores a gasolina e a diesel, contribui para a 
uma notável economia de combustível.

A transmissão é ajustada para selecionar a 
trava do conversor de torque o mais rápido 
possível, para reduzir o deslizamento e a 
perda de energia. Transmission Idle Control 
desengata 70% da unidade quando o veículo 
está parado e o motor está em marcha 
lenta no modo de condução, reduzindo 
significativamente o consumo de combustível 
em condições urbanas.

Em condições de tempo frio, a transmissão 
seleciona uma velocidade mais baixa para 
promover o aquecimento rápido e levar o 
motor até sua temperatura de funcionamento 
eficiente o mais rápido possível.

Veículo à esquerda: Range Rover Autobiography Long Wheelbase na cor Azul Loire.
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MOTORES 
GASOLINA
V8 SUPERCHARGED 510 CV
Com enormes reservas de potência e torque, a 
escala de performance disponível se reflete no 
tempo de 5,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h, 
com alcance refinado.

O V8 tem um design todo de alumínio 
compacto e leve, com baixos níveis de atrito 
interno. O motor de última geração da 
Bosch é otimizado em torno de um sistema 
de gerenciamento. Ele apresenta a injeção 
direta de alta pressão com um sistema 
central, com múltiplos furos.

O motor 510 cv está equipado com um 
supercompressor de sexta geração do Twin 
Vortex System (TVS), que oferece eficiência 
termodinâmica superior e níveis de ruído 
extremamente refinados.

V8 SUPERCHARGED 550 CV
Exclusivo para SVAutobiography e novo para 
o line-up de motores do Range Rover. O motor 
V8 Supercharged 550 cv – visto pela primeira 
vez no Range Rover Sport SVR – oferece 550 cv 
e 680 Nm de torque, um aumento de 40 cv e 
55 Nm quando comparado com a potência do 
motor V8 Supercharged de 510 cv e 625 Nm.

Esse aumento de tirar o fôlego na performance 
foi possibilitado por uma recalibração do motor 
e de seu sistema de gestão para aumentar 
a pressão de superalimentação máxima 
disponível. O torque máximo é entregue 
em 3.500 – 4.000 rpm.

MOTORES 
DIESEL
TDV6 DIESEL 258 CV
Com torque máximo substancial 
de 600 Nm, o TDV6 tem capacidade para 
uma performance refinada e de respostas 
suaves, acelerando de 0 a 100 km/h 
em apenas 7,9 segundos.

O motor utiliza um injetor de baixo fluxo 
de oito bicos, projetado para a injeção 
mais precisa e para a melhor atomização 
do combustível. O sistema de entrada com 
intercoolers duplos garante o resfriamento 
de carga, e o motor apresenta o mais 
recente sistema inteligente Stop/Start, com 
solenoides em linha para reduzir o consumo 
de combustível e emissões.

SDV8 DIESEL 339 CV
O impressionante motor diesel SDV8 foi 
projetado exclusivamente para o Range Rover 
com uma potência de 339 cv. O motor de 4,4 
litros combina enormes reservas de energia 
com impressionantes taxas de baixa emissão 
e níveis inigualáveis de refinamento.

Com inacreditáveis 740 Nm de torque 
produzidos entre 1.750 e 2.250rpm, 
o SDV8 proporciona um desempenho 
completamente descomplicado, correndo 
de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos.

O SDV8 alcança sua mistura incomparável 
de condução suprema e de refinamento 
por meio de tecnologias avançadas de 
aproveitamento do diesel, mais notadamente 
o conceito inovador de turboalimentação 
sequencial paralela que oferece excelente 
performance e capacidade de resposta em 
toda a gama de rotações.

Veículo à direita: Range Rover Vogue em Prata Indus.
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CARROCERIA E CHASSI

CARROCERIA DE ALUMÍNIO

PRIMEIRO SUV DO MUNDO 
COM CONSTRUÇÃO DE 
ALUMÍNIO LEVE
Range Rover é o primeiro SUV do mundo a 
contar com uma estrutura de chassi todo de 
alumínio, tornando o veículo mais econômico, 
mais leve e sustentável da categoria.

A estrutura de alumínio incrivelmente forte 
possibilita suportar os impactos off-road, 
como todo Land Rover.

As articulações na estrutura são rebitadas 
e unidas, utilizando técnicas originalmente 
desenvolvidas na indústria aeroespacial 
e adaptadas para o uso automotivo pela 
Land Rover. Essa estrutura significa que os 
métodos tradicionais de construção que 
consomem muita energia, como soldagem 
por pontos, não são necessários.

ARQUITETURA 
DE SUSPENSÃO LEVE 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Outro importante fator para a capacidade 
de condução do Range Rover é a arquitetura 
da suspensão leve. Os sistemas de suspensão 
utilizam um “design limpo” que promete 
oferecer a melhor dinâmica ao veículo.

O conceito da suspensão − primeiramente 
construída a partir de componentes 
de alumínio leve − é totalmente 
independente, com design espaçado tipo 
double-wishbone na dianteira e layout 
avançado multi-link na traseira.

A arquitetura do chassi leve é combinada 
com a suspensão a ar nos quatro cantos para 
otimizar a versatilidade do veículo, dentro 
e fora de estrada. As molas de ar oferecem 
altura de condução variável, e têm ligação 
cruzada para a máxima articulação por eixo.

Para obter uma performance superior, tanto 
em termos de qualidade de condução e a 
capacidade de mudar rapidamente entre as 
diferentes alturas de condução, o hardware 
da suspensão a ar foi completamente 
reprojetado. A qualidade de condução 
característica do Range Rover é refinada 
devido a sua suspensão, capaz de absorver 
pequenas irregularidades de forma mais 
eficaz. As molas utilizam um material mais 
fino e flexível, que é protegido por um 
invólucro de metal.

Veículo à direita: Range Rover Autobiography na cor Prata Indus.
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ASSISTENTES PARA A 
SEGURANÇA DO MOTORISTA

SEGURANÇA

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO LAND ROVER
O Range Rover é projetado para alcançar durabilidade e confiabilidade excepcionais. 
Enquanto a engenharia inicial e otimização são realizadas quase que exclusivamente utilizando-
se da simulação por computador. No lançamento, bem mais de 20.000 testes físicos foram 
concluídos em todos os componentes e sistemas, durante 18 meses de árduos testes em mais 
de 20 países, resistindo a climas e estradas extremas.

PROJETADO PARA PROTEÇÃO MÁXIMA DOS OCUPANTES
O Range Rover cumpre e supera os mais rigorosos padrões mundiais de segurança e foi 
premiado com a classificação de segurança máxima de cinco estrelas do Euro NCAP. Sua 
estrutura de corpo de alumínio otimizada protege os ocupantes usando uma célula de 
segurança incrivelmente forte e estável, que é complementada por um sistema abrangente 
de airbags e apoios. A estrutura contra acidentes é amplamente otimizada, utilizando 
ferramentas de simulação por computador, que permitem que os engenheiros realizem um 
número significativo de testes de colisão “virtuais” muito antes que protótipos físicos estejam 
disponíveis. A performance de colisão do veículo foi verificada por meio de um rigoroso 
programa de 70 testes de colisão de veículos completos e mais de 20 testes de armação.

ADAPTATIVE CRUISE CONTROL COM 
QUEUE ASSIST
O Adaptative Cruise Control (ACC), disponível a partir da 
versão Vogue SE*, ajuda a manter uma distância predefinida 
do veículo da frente, mesmo se ele mudar de velocidade. 
O Queue Assist estende a funcionalidade do ACC: é 
projetado para permitir que o veículo pare quando atingir 
um congestionamento.

*Opcional na versão Vogue SE

MONITOR DE PONTOS-CEGOS 
COM SENSOR DE APROXIMAÇÃO 
DE VEÍCULOS
Usando sensores montados nas laterais e para-choque 
traseiro, esses sistemas são projetados para visualizar o 
que não se pode enxergar. Quando um veículo entra em 
um ponto-cego, uma luz de advertência, na cor âmbar, 
aparece no retrovisor do lado correspondente. O Sensor de 
Aproximação de Veículos monitora uma zona muito maior 
atrás do Range Rover para ajudar a detectar os veículos que 
estão se aproximando rapidamente, e que podem causar uma 
ameaça durante a manobra de mudança de faixa.

DETECÇÃO DE TRÁFEGO EM RÉ
Usando detectores na parte traseira do veículo, esse sistema, 
disponível a partir da versão Vogue SE, foi projetado para 
avisá-lo sobre possíveis colisões durante manobras em 
marcha à ré. O sistema pode ajudar a detectar um veículo se 
aproximando de ambos os lados. Quando um veículo-alvo 
com um “tempo de colisão” confiável é detectado (uma 
colisão dentro de três segundos ou menos), o retrovisor 
do lado correspondente, um alerta sonoro é emitido e um 
símbolo de aviso é exibido na tela da câmera.
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O pacote de segurança dos ocupantes inclui um sistema completo de airbags e sistemas 
de apoios, incluindo airbags do motorista e do passageiro, cortina lateral e airbags de tórax 
e cintos de segurança dianteiros ativos que estão conectados às funções de frenagem de 
emergência do veículo. Foi dada uma prioridade muito alta à segurança dos pedestres, com 
um design cuidadosamente otimizado para o para-choque dianteiro, capô e área da capota 
para minimizar possíveis lesões. As principais medidas incluem uma superfície em A no capô 
elevado, capô e perfis de para-choque otimizados para absorção de energia, juntamente com 
a otimização cuidadosa do acoplamento de peças da superfície com estruturas da carroceria 
para maximizar a absorção de energia.

SAFETY

PARK ASSIST − PARALLEL PARKING
Usando sensores, o Park Assist Disponível a partir da versão 
Vogue SE* identifica vagas de estacionamento e ajuda 
a estacionar em paralelo em lugares apertados. A tela 
pede para selecionar a ré e, em seguida, o Range Rover 
automaticamente dirige para a vaga. O controle é mantido 
usando-se o freio, e os gráficos guiam a cada manobra. Esse 
recurso pode ser aprimorado com a adição das funções 
Parking Exit, Perpendicular Parking e 360° Park Distance 
Control.

360° PARK DISTANCE CONTROL
Disponível juntamente com o sistema Park Assist nas versões 
Autobiography* e SVAutobiography, o 360º Park Distance 
Control monitora objetos ao longo das laterias do veículo, este 
recurso opcional oferece confiança ao estacionar em situações 
extrememamente difíceis.

*Opcional na versão Autobiography

FARÓIS DE XÊNON ADAPTATIVOS
Os Faróis de Xênon Adaptativos, disponíveis a partir da versão 
Vogue SE*, giram para seguir a estrada, enquanto as lâmpadas 
de flexão estáticas iluminam a área da calçada em curvas 
apertadas para dar ao motorista uma maior sensação 
de confiança durante a condução noturna. O sistema identifica 
os faróis ou luzes traseiras de outros veículos para que a luz 
de cruzamento possa ser ativada quando necessário. Níveis 
de iluminação ambiente também são monitorados para que 
o farol alto não seja usado em áreas urbanas.

*Opcional na versão Vogue SE*Opcional na versão Vogue SE
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AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
A SUSTENTABILIDADE 
IMPULSIONA A EFICIÊNCIA
O Range Rover demonstra o compromisso 
da Land Rover de aumentar a sustentabilidade 
de seus produtos e operações, e sua 
determinação em entregar veículos que sejam 
relevantes e altamente desejáveis. Com sua 
estrutura de alumínio leve e conjuntos de 
motores avançados – incluindo o motor diesel 
híbrido –, o Range Rover aborda a crescente 
necessidade dos consumidores por veículos 
aceitáveis em um mundo consciente quanto 
à emissão de carbono.

Suas credenciais mais ecológicas decorrem 
de uma abordagem abrangente para 
a redução do impacto ambiental ao longo 
do ciclo de vida do veículo, desde 
o desenvolvimento e fabricação, até o uso 
do cliente e do fim de vida útil.

DESIGN SUSTENTÁVEL COM 
ABORDAGEM CENTRADA NO 
CICLO DE VIDA
A fim de minimizar o impacto ecológico 
geral do veículo, o Range Rover é projetado 
com uma abordagem centrada no ciclo de 
vida, com o objetivo de minimizar o impacto 
ambiental, considerando-se todo o ciclo de 
vida do veículo: desde o desenvolvimento e 
fabricação, até o uso do cliente, reciclagem 
e reutilização no fim de vida. Cada elemento 
do ciclo de vida foi analisado tendo em vista 
o consumo de menos recursos naturais, 
utilizando materiais mais sustentáveis 
e minimizando a geração de resíduos. 
O processo de desenvolvimento incluiu uma 
avaliação do ciclo de vida completo em linha 
com a ISO 14040/14044.

A construção de alumínio do Range Rover 
contribui muito para a sua pegada de carbono 
reduzida. Até 75% do material de alumínio 
é proveniente de materiais reciclados, 
resultando em uma economia significativa 
de energia e emissões de CO2. Materiais 
reciclados e renováveis são usados sempre 
que possível no Range Rover. Veículos de alta 
especificação utilizam até 31,5 kg de plásticos 
reciclados, desviando mais de 8.820 toneladas 
de plástico dos aterros sanitários durante a 
vida de uma linha de veículos. 
Os materiais naturais e renováveis, tais como 
os couros e revestimentos, representam 44,5 
kg de cada veículo.

Couro Bridge of Weir, produzido por meio 
de processos de fabricação exclusivos com 
baixa emissão de carbono, acrescenta ainda 
mais valor para as credenciais ambientais do 
veículo, enquanto as folhas de madeira reais 
são provenientes de florestas sustentáveis.

SISTEMA STOP/START 
INTELIGENTE
Para garantir a maior economia de 
combustível possível, todos os motores do 
Range Rover incorporam tecnologias de 
baixas emissões de CO2, como o sistema 
inteligente Stop/Start avançado, que melhora 
o consumo de combustível entre 5% e 7%. 
O sistema desliga automaticamente o motor 
em repouso e o inicia novamente assim que 
você tira o pé do freio. Ele contém Tandem 
Solenoid Starter com uma bateria secundária 
dedicada para reinício imediato.

AMBIENTAL

Veículo à esquerda: Range Rover Vogue na cor Prata Indus.
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1 2
PASSO 1: 
ESCOLHA O MOTOR

Você pode escolher a partir de uma 
variedade de motores a diesel da mais 
alta tecnologia.

58-59 60-61

PASSO 2: 
ESCOLHA O MODELO

Compare os recursos padrão 
e opcionais de cada modelo.

As próximas páginas levam você a uma série de passos para dar vida 
à sua individualidade.

Você pode também experimentar o nosso configurador on-line 
em landrover.com.br.

O RANGE ROVER OFERECE UMA 
EXCLUSIVA GAMA DE OPÇÕES QUE 
PERMITE QUE VOCÊ PERSONALIZE 
SEU VEÍCULO
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3 4 5 6
62-65 66-67 68-77 78-83

PASSO 3: 
ESCOLHA A COR

Existe uma ampla variedade disponível 
para que seja possível você se expressar.

PASSO 4: 
ESCOLHA AS RODAS

Há uma variedade de estilos, cada 
um projetado para você complementar 
o exterior de forma refinada.

PASSO 5: 
ESCOLHA O INTERIOR

Cores cuidadosamente escolhidas 
complementadas por folhas de madeira: 
você pode personalizar o espaço interior.

94-95

84-93

DETALHES TÉCNICOS

Tudo do que você precisa saber sobre dimensões, especificações de performance 
e dados-chave.

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Escolha opções adicionais e customize.

PASSO 6: 
ESCOLHA OS ACESSÓRIOS

Acessórios adicionais podem aperfeiçoar 
os seus requisitos pessoais.
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Visite landrover.com.br para mais informações.

PASSO 1
ESCOLHA SEU MOTOR

DIESEL GASOLINA

3.0L TDV6 4.4L SDV8 5.0L V8 SUPERCHARGED 5.0L V8 SUPERCHARGED 
(SVAUTOBIOGRAPHY)

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTÊNCIA (CV) 258 339 510 550

Transmissão Tração nas 4 rodas (4WD) Tração nas 4 rodas (4WD) Tração nas 4 rodas (4WD) Tração nas 4 rodas (4WD)

Potência máxima cv/rpm 258/3.500 339/3.500 510/6.000 − 6.500 550/6.000 − 6.500

Torque máximo (Nm/rpm) 600/2.000 740/1.750 – 2.250 625/2.500 – 5.500 680/3.500 − 4.000

Capacidade (cc) 2.993 4.367 5.000 5.000

Nº de cilindros 6 8 8 8

Layout do cilindro V6 Longitudinal V8 Longitudinal V8 Longitudinal V8 Longitudinal 

Entre em contato com a sua concessionária Land Rover para obter mais detalhes. 
Veículo à esquerda: Range Rover Vogue na cor Aruba.

MODELOS POR MOTOR E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

MOTOR

TDV6 DIESEL (258 CV) 4

SDV8 DIESEL (339 CV) 4 4

V8 SUPERCHARGED PETROL (510 CV) 4

V8 SUPERCHARGED PETROL (550 CV) 4

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

Padrão (SWB) 4 4 4  

Longo (LWB) 4

TRANSMISSÃO, PERFORMANCE DO MOTOR E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL:
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CADA MODELO TEM UMA 
SELEÇÃO DE MOTORES 
E RECURSOS DISTINTIVOS

Este guia vai ajudar você na escolha do Range Rover 
ideal. Nas próximas páginas, serão apresentados 
os recursos padrão de cada modelo.

2
VOGUE:

• Lâminas do respiro e maçanetas da cor do veículo.

• Para-choque dianteiro na cor Atlas.

• Bancos de couro Oxford.

VOGUE SE:

• Contorno da grade em Dark Atlas, malha da grade e aletas em Atlas.

• Lâminas do respiro e para-choque dianteiro em Atlas.

• Maçanetas das portas superiores e inferiores com acabamento Noble.

• Bancos de couro semi anilina com costura contrastante.
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Visite landrover.com.br para mais informações.

PASSO 2
ESCOLHA SEU MODELO

AUTOBIOGRAPHY: SVAUTOBIOGRAPHY:

• Contorno da grade em Dark Atlas, malha em Atlas e aletas em Bright Chrome.

• Lâminas do respiro e para-choque dianteiro em Atlas.

• Maçanetas das portas superiores e inferiores com acabamento Noble.

• Capas do espelho em Preto Santorini.

• Emblema Autobiography na tampa do porta-malas.

• Inscrição Autobiography nas soleiras do porta-malas.

• Bancos de couro de semianilina com costura contrastante.

• Autobiography gravado no encosto do banco traseiro central.

• Forro do teto e volante de couro.

• PaddleShifts com acabamento Noble.

•  Grade dianteira exclusiva, contorno 
da grade em Preto Santorini, interior 
do contorno da grade em Bright 
Chrome, malha da grade com 
inserções em Bright Chrome, malha 
de grade interna em Graphite Atlas.

•  Lâminas do respiro e acabamento 
da tampa superior do porta-malas 
em Atlas.

•  Maçanetas superior e inferior 
em Bright Chrome.

•  Gráficos laterais e inserções do para-
choque em Bright Atlas ou opcional 
em Graphite Atlas.

•  Inscrição Range Rover exclusiva com 
acabamento serrilhado e contorno 
em Bright Chrome.

•  Capas do espelho 
em Preto Santorini.

•  Detalhes da tampa inferior do porta-
malas de aço inoxidável escovado 
(entre a tampa superior e a inferior).

•  Lâmpadas traseiras 
de LED exclusivas.

•  Design exclusivo do banco e 
revestimento de couro Poltrona Frau.

•  Mesa elétrica com acabamento 
de couro Ebony.

6161



3
ACABAMENTO PADRÃO (com base no modelo Vogue)*

– Contorno da grade em Dark Atlas, malha da grade e aletas em Atlas

– Lâminas do respiro e maçanetas da cor do veículo

– Para-choque dianteiro em Atlas

– Acabamento da parte inferior do para-choque em Atlas

*O modelo apresentado com rodas de liga leve “Estilo 504” com cinco raios divididos de 22 polegadas vendidas separadamente como acessório.
**Há restrições na pintura exterior e cores do teto com determinados pacotes de tonalidades.
†Teto de contrastante em Prata Indus não disponível.

PERSONALIZANDO O 
EXTERIOR – PACOTES 
DE DESIGN

Há muitas oportunidades de customização para que 
o exterior se adeque ao seu gosto pessoal. Além do 
acabamento padrão você pode alterar o acabamento do 
gráfico do respiro lateral para a cor Atlas ou escolher o 
acabamento em Dark Atlas como parte de um Exterior 
Accent Pack Estes também estão disponíveis como um 
acessório de montagem.
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PASSO 3
ESCOLHA SUA COR

Visite landrover.com.br para mais informações. 

PACOTE DE DESIGN EXTERIOR DARK ATLAS*†

– Contorno da grade em Dark Atlas, malha da grade e aletas em Atlas

– Lâminas do respiro e maçanetas da cor do veículo

– Para-choque dianteiro em Atlas

– Parte inferior do para-choque dianteiro em Dark Atlas

– Respiro lateral em Atlas.
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Yulong White*
(Metálica)

Prata Aleutian*
(Metálica)

Branco Fuji
(sólida)

Indus Silver*
(Metálica)

COR DA CARROCERIA E TETO 

Cinza Scotia
(Metálica)

Cinza Corris†

(Metálica)
Kaikoura Stone*
(Metálica)

Vermelho Firenze
(Metálica)

Aruba*
(Premium Metálico)

Contraste em Preto Santorini

Cor opcional do teto

Contraste em Prata Indus**

Não disponívelNão disponívelNão disponível Não disponível Não disponível Não disponível

*Disponível como Pintura Duo Tone em SVAutobiography, com o top em Preto Santorini. **Teto contrastante em Prata Indus não disponível para as versões Autobiography.

Agora que o modelo foi escolhido, você pode selecionar 
a cor exterior. Para sua escolha final, a paleta de cores do 
Range Rover SVAutobiography inclui opções adicionais 

de Pintura Duo Tone. Para mais informações, 
acesse landrover.com.br ou entre em contato 
com a sua concessionária Land Rover.
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Visit landrover.com.br for more information.

Vermelho Montalcino*
(metálica)

PASSO 3
ESCOLHA SUA COR

Preto Mariana
(metálica Premium)

Preto Santorini
(metálica)

Cinza Waitomo*
(metálica Premium)

Preto Barolo
(metálica Premium)

Cinza Carpathian
(metálica Premium)

Verde Aintree*
(metálica)

Azul Loire*
(metálica)

Contrast Santorini Black

Cor opcional do teto

Contraste em Prata Indus**

Para mais detalhes sobre as opções de cores disponíveis nos modelos Autobiography e SVAutobiography, entre em contato com a sua concessionária Land Rover.

Não disponívelNão disponível Não disponível
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CÓDIGO DA OPÇÃO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

RODAS

20”, 5 raios divididos Estilo 502 com acabamento Shadow Chrome 029SC 4 – – –

21”, 10 raios Estilo 101  029SD – 4 – –

21”, 10 raios Estilo 101com acabamento Diamond Turned 029SE – – 4 –

4

20”, 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 502 

COM ACABAMENTO SHADOW CHROME.

21”, 10 RAIOS 
ESTILO 101.

4 Padrão   8 Opcional   ∆ Opção sem custo   – Não disponível.

21”, 10 RAIOS 
ESTILO 101 

COM ACABAMENTO DIAMOND TURNED.
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CÓDIGO DA OPÇÃO HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

RODAS

21”, 7 raios Estilo 706 com acabamento em High Gloss Polished – – – 4

Visite landrover.com.br para mais informações.

Observação: se rodas de 22” forem colocadas, o ruído em estradas será maior em superfícies mais irregulares. De modo inverso, a direção e manuseio serão um pouco melhores em estradas mais rápidas.

PASSO 4:
ESCOLHA AS RODAS.

21”, 7 RAIOS 
ESTILO 706 

COM ACABAMENTO 
EM HIGH GLOSS POLISHED.
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ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO DOS BANCOS

Banco inteiriço

O banco de couro pode acomodar até três passageiros e está disponível 
com função para reclinar manualmente ou eletricamente.

O banco central se dobra para revelar os suportes para copos 
dos bancos traseiros.

Para maior capacidade de carga, todos os bancos traseiros se dobram totalmente. 

Além disso, podem ser operados eletronicamente pelo toque de um botão 
no espaço de carga para bancos especificados com reclinagem eletrônica.

Não disponível no SVAutobiography.

5
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PASSO 5:
ESCOLHA O INTERIOR

Bancos traseiros de classe executiva

Para completar o luxo, a versão SVAutobiography conta com assentos traseiros 
Classe Executiva, que oferecem a você conforto supremo e conveniência, com dois 
bancos traseiros individuais e console central totalmente estendido, acabado com 
os mais finos revestimentos em madeira. A funcionalidade do assento inclui memória, 
reclinação elétrica e um recurso de massagem de três modos.

A versão SVAutobiography LWB acrescenta 186 mm à segunda fileira de assentos e tem 
o benefício adicional de fornecer aos passageiros traseiros uma reclinação de 17°. 

Visite landrover.com.br para configurar seu veículo on-line. 69



Agora que o modelo foi escolhido, você pode usar esta tabela para escolher a combinação perfeita de cores do 
interior, exterior e folhas de madeira.

 Combinação é escolha do designer   6 A combinação está disponível   – Não disponível.

ESQUEMA
DE CORES

EBONY/
EBONY

(página 75)

ESPRESSO/ALMOND

(página 75)

EBONY/CIRRUS

(página 75)

ESPRESSO/IVORY

(página 76)

EBONY/IVORY

(página 76)

NAVY/CIRRUS

(página 77)

EBONY/
TAN

(página 77)

COR DO INTERIOR

Cor do banco Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Carpete Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

MODELO

HSE (couro granulado) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – – –

Vogue (couro Oxford) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Vogue SE (couro de semianilina) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Autobiography (couro de semianilina) – – – – – – – – – – – –

SVAutobiography (Couro Poltrona Frau) – – – – – – – – – – – –

ACABAMENTOS DO INTERIOR

Folhas de madeira Grand Black 6 – – ˘ ˘ – – 6 6 – – ˘

Folhas de madeira Figured Macassar 6

˘ ˘

6 6

˘ ˘

6 6 6 6

˘

Folhas de madeira Shadow Walnut 6 6 6 6 6

˘ ˘

6 6 6 6 6

COR DO EXTERIOR

Branco Yulong 6 6 6

˘ ˘

6 6 6 6

˘ ˘

6

Branco Fuji 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

˘ ˘

Prata Indus ˘

6 6

˘

6 6 6 6 6 6

˘

6

Aruba 6 6 6 6 6

˘

6

˘

6 6 6 6

Cinza Scotia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cinza Corriz ˘

6 6

˘

6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6

˘

6 6 6

˘

6 6 6 6 6

Vermelho Firenze 6 6 6 6 6 6 6 6

˘

6 6 –

Vermelho Montalcino 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Verde Aintree 6 6 6 6 6

˘

6 6 6 – – 6

Azul Loire 6 6 6 6 6 6 6

˘

6 6

˘

6

Preto Mariana 6 6 6 6 6 6 6

˘

6

˘ ˘

6

Preto Santorini 6 6 6

˘

6 6 6 6

˘

6 6

˘

Cinza Waitomo 6

˘ ˘

6 6

˘ ˘

6 6 6 6 6

Cinza Carpathian ˘

6 6

˘

6 6 6

˘

6 6 6

˘

Preto Barolo 6 6 6 6 6

˘

6 6 6 6 6

˘

ESCOLHA AS COMBINAÇÕES DE CORES DE SEU INTERIOR

B D ECA F G
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*Banco Dark Cherry/Ivory em dois tons. †Disponível apenas no padrão de assento Poltrona Frau.
Para mais detalhes sobre as opções de cores disponíveis nos modelos Autobiography e SVAutobiography, entre em contato com a sua concessionária Land Rover.

PASSO 5:
ESCOLHA O INTERIOR

ESQUEMA
DE CORES

BROGUE/IVORY

(página 76)

DARK CHERRY/IVORY

(página 76)

EBONY/
PIMENTO
(página 77)

DARK CHERRY/
IVORY** 

(página 77)

ESPRESSO/
TAN

(página 78)

EBONY/
LUNAR

(página 78)

LUNAR/
CIRRUS

(página 78)

NAVY/ 
IVORY†

(página 78)

COR DO INTERIOR

Cor do banco Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Dark Cherry/Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Carpete Espresso Dark Cherry Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

MODELO

HSE (ouro granulado) – – – – – – – – – –

Vogue (couro Oxford) – – – – – – – – – –

Vogue SE (couro de semianilina) 6 6 6 6 6 – – – – –

Autobiography (couro de semianilina) – – – – – – – – – –

SVAutobiography (Couro Poltrona Frau) 6 6 6 6 6

ACABAMENTOS DO INTERIOR

Folhas de madeira Grand Black – – 6 6

˘ – – ˘

6 –

Folhas de madeira Figured Macassar ˘ ˘ ˘ ˘

6

˘ ˘

6 6 6

Folhas de madeira Shadow Walnut ˘ ˘

6 6 6 6

˘

6 – 6

COR DO EXTERIOR

Branco Yulong 6 6 6 6 6 6 6 6

˘

6

Branco Fuji 6 6 6 6 6 6 6 6

˘

6

Prata Indus 6 6 6 6 6 6 6

˘

6 6

Aruba 6

˘ ˘

6 6

˘

6 6 6 6

Cinza Scotia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cinza Corriz 6 6 6 6

˘

6 6

˘ ˘

6

Kaikoura Stone ˘ ˘

6 6 6 6

˘

6 6 6

Vermelho Firenze 6 6 6 6

˘

6 – 6 6 6

Vermelho Montalcino 6 6

˘ ˘ ˘ ˘ – 6 6 6

Verde Aintree 6 6 – – 6 – 6 6 6 –

Azul Loire 6 6 6 6 6 6 6 6 6

˘

Preto Mariana 6 6 6 6 6 6 6 6 6

˘

Preto Santorini 6 6 6 6

˘

6 6

˘

6 6

Cinza Waitomo 6 6 6 6 6 6

˘

6 6 6

Cinza Carpathian 6 6 6 6 6 6

˘ ˘ ˘

6

Preto Barolo 6 6 6 6 6 6

˘

6 6 6

EXCLUSIVO PARA SVAUTOBIOGRAPHY.

Visite landrover.com.br para configurar seu veículo on-line.

H I J K L M N O
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*A cor do porta-objetos é a mesma da cor 
escolhida para os bancos.

ESQUEMA DE CORES. PARTE INFERIOR 
DA PORTA.

PORTA E DESCANSO 
DE BRAÇO SUPERIOR.

PAINEL DE INSTRUMENTOS 
SUPERIOR.

PORTA-OBJETOS*. PAINEL DE INSTRUMENTOS 
INFERIOR.

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Espresso/Almond Espresso Almond Espresso Espresso/Almond Almond

Ebony/Cirrus Ebony Cirrus Ebony Ebony/Cirrus Cirrus

Espresso/Ivory Espresso Ivory Espresso Espresso/Ivory Ivory

Ebony/Ivory Ebony Ivory Ebony Ebony/Ivory Ivory

Navy/Cirrus Navy Cirrus Navy Navy/Cirrus Cirrus

Ebony/Tan Ebony Tan Ebony Tan Tan

Brogue/Ivory Brogue Ivory Brogue Brogue/Ivory Ivory

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Dark Cherry/Ivory Ivory

Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

EXCLUSIVIDADE DO SVAUTOBIOGRAPHY

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

Espresso/Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Ebony/Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

Lunar/Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

Navy/Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory

ESCOLHAS 
DE COR
Cada interior vem com uma 
combinação de duas cores: 
a cor primária e a cor secundária 
complementar. Você pode 
personalizar ainda mais as seleções 
de cores interiores com uma escolha 
de folhas de madeira.

C

B

A

D

E

F

G

H

I

J

N

O

L

M

K

1

1 2 3 4 5

2

3

4

5
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PASSO 5:
ESCOLHA O INTERIOR

A cabine do Range Rover incorpora o melhor da vida contemporânea. 
O calor da madeira, acabamentos metálicos magníficos e couro macio 
se combinam para criar uma sensação de aconchego. Uma vasta gama 
de combinações de cores e materiais de assentos está disponível para 
todos os gostos.

COMBINAÇÕES DE CORES DISPONÍVEIS 
PARA O INTERIOR

Visite landrover.com.br para configurar seu veículo on-line.

Espresso / Almond (disponível em Vogue, Vogue SE e Autobiography). 

Ebony / Ebony (disponível em Vogue, Vogue SE e Autobiography).

Interior: Ebony/Ebony, com bancos Ebony e acabamentos em madeira Grand Black. 

Interior: Espresso/Almond, com bancos Almond e acabamentos em madeira Shadow Walnut. 

Ebony / Cirrus (disponível em Vogue, Vogue SE e Autobiography).

Interior: Ebony/Cirrus, com bancos em Cirrus e folhas de madeira Grand Black.

B C

A
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COMBINAÇÕES DE CORES DISPONÍVEIS 
PARA O INTERIOR

Ebony / Ivory (disponível em Vogue SE e Autobiography). Espresso / Ivory (disponível em Vogue, Vogue SE e Autobiography).

Interior: Ebony/Tan, com bancos Tan e acabamentos em madeira Figured Macassar.Interior: Navy/Cirrus, com bancos Navy e acabamentos em madeira Shadow Walnut. 

Dark Cherry / Ivory (disponível em Autobiography).Brogue / Ivory (disponível em Vogue SE e Autobiography). 

Interior: Dark Cherry/Ivory, com bancos em dois tons Dark Cherry/Ivory e acabamentos em madeira 
Figured Macassar. 

Interior: Ebony/Pimento, com bancos Pimento e acabamentos em madeira Grand Black. 

H I

ED
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PASSO 5: 
ESCOLHA O INTERIOR

Visite landrover.com.br para configurar seu veículo on-line.

Ebony / Pimento (disponível em Autobiography).

Interior: Ebony/Pimento, com bancos em Pimento e folhas de madeira Grand Black.

Dark Cherry / Ivory (disponível em SVAutobiographytt).

Interior: Dark Cherry/Ivory, com bancos e dois tons em Dark Cherry/Ivory e folhas de madeira Figured 
Macassar.

Navy / Cirrus (disponível em Vogue SE e Autobiography).

Interior: Navy/Cirrus, com bancos em Navy e folhas de madeira Shadow Walnut. 

Ebony / Tan (disponível em Autobiography).

Interior: Ebony/Tan, com bancos em Tan e folhas de madeira Figured Macassar.

KJ
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COMBINAÇÕES DE CORES DISPONÍVEIS 
PARA O INTERIOR

Espresso / Tan (disponível em SVAutobiography).

Interior: Espresso/Tan, com assentos Tan e acabamentos em madeira Figured Macassar. 

Ebony / Lunar (disponível em SVAutobiography).

Lunar / Cirrus (disponível em SVAutobiography). Navy / Ivory (disponível em SVAutobiography).

Interior: Ebony/Lunar, com assentos Ebony e acabamentos em madeira Grand Black. 

Interior: Lunar/Cirrus, com assentos Cirrus e acabamentos em madeira Grand Black. Interior: Navy/Ivory, com assentos Poltrona Frau em Ivory e acabamentos em madeira Figured Macassar. 

N O
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Agora que a combinação de cores para 
o interior foi escolhida, deve-se escolher 
um dos três acabamentos do interior. 
Para a disponibilidade completa e escolhas 
do designer, verificar a matriz de cores 
e frisos nas páginas 72 e 73.

PASSO 5: 
ESCOLHA O INTERIOR

Visite landrover.com.br para configurar seu veículo on-line.

ACABAMENTOS DO INTERIOR

Folhas de madeira Grand Black.

Folhas de madeira Figured Macassar. 

Folhas de madeira Shadow Walnut. 
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PASSO 6: 
ESCOLHA OS ACESSÓRIOS

Visite landrover.com.br para mais informações.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS LAND ROVER

Alguns proprietários querem adicionar a sua própria marca, personalizando 
seu Range Rover às suas necessidades específicas com uma variedade 
de acessórios práticos e modernos que são robustos, versáteis e permitem 
customizar seu Range Rover.

O mais importante: esses acessórios podem ser adicionados em qualquer 
fase durante a vida do veículo. Naturalmente, os Acessórios Originais 
Land Rover são projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões 
que os veículos.
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**Apenas friso. Capa central não inclusa. 

Degraus laterais desmontáveis*.

Com esses degraus práticos e inteligentes, fica mais fácil entrar e sair 
do veículo. Arrumados de maneira ordenada sob as soleiras, os degraus laterais 
são montados automaticamente assim que a porta é aberta, ou quando ativado 
pelo controle remoto. Eles são guardados automaticamente quando a porta 
é fechada. Os degraus laterais são sensíveis a obstruções e não serão montados 
em ambientes off-road ou configurações de marcha reduzida. Entre em contato 
com a sua concessionária Land Rover para obter mais informações.

Degraus laterais fixos. 
VPLGP0226 (apenas SWB).

Os degraus laterais fixos ajudam a entrar e sair do veículo e aumentam o acesso 
ao teto.

Tubos laterais – acabamento brilhante. 
VPLGP0100 (apenas SWB).

Fabricados em aço inoxidável, com acabamento altamente polido. 
Sua aparência off-road robusta complementa o design exterior do veículo. 
A montagem dos tubos laterais afetará a capacidade off-road do veículo.

Rodas disponíveis como acessórios.

A gama completa de rodas também está disponível como acessório 
de montagem. As rodas mostradas são fabricados por meio de um processo 
de fundição Premium para garantir a resistência, com impressionante vibração 
e acabamento polido.

Tampas de válvulas estilizadas.

LR027666 – Black Jack. 
LR027664 – Union Jack. 
LR027560 – Land Rover. 
LR027663 – Range Rover.

Aperfeiçoe suas rodas de liga leve com os acessórios de válvula que são 
oferecidos em uma variedade de estilos.

Capas para espelho com acabamento Noble. 
VPLGB0073.

Capas para espelho com acabamento Noble complementam as linhas do exterior 
do Range Rover.

80



PASSO 6:
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Visite landrover.com.br para mais informações.

Para-barro dianteiro. 
VPLGP0109.

Os para-barros reduzem borrifos e ajudam a proteger a pintura. Fornecidos 
em pares. Não devem ser usados com degraus laterais desmontáveis.

Para-barro dianteiro (degraus laterais desmontáveis). 
VPLGP0111.

Para-barro traseiro. 
VPLGP0110.

Tapete de borracha para o porta-malas. 
VPLGS0260.

O tapete de borracha do Range Rover ajuda a proteger o carpete do porta-malas 
contra sujeira em geral. Superfície impermeável e antiderrapante.

Revestimento semirrígido do porta-malas. 
VPLGS0263.

O tapete de borracha do Range Rover ajuda a proteger o carpete do porta-malas 
contra sujeira em geral. O protetor do porta-malas impermeável semirrígido 
adiciona um recurso de aba levantada em três lados para proteger os tapetes 
da parede lateral.

Barreira de carga – altura total. 
VPLGS0162.

Essa barreira útil ajuda a evitar que a carga entre no compartimento 
de passageiros. Em conformidade com a regulamentação ECE-17. 
Não é compatível com bancos traseiros de classe executiva.

Tapetes de borracha para os pés 
SWB – VPLGS0150 (LHD)/VPLGS0149 (RHD). 
LWB – VPLGS0254 (LHD)/VPLGS0255 (RHD).

Tapetes de borracha para os pés para ocupantes da primeira e da segunda fileira 
ajudam a proteger contra sujeira em geral.

†Requer trilhos de porta-malas com D-Loops – peça nº VPLGS0170.

Para obter uma lista completa de acessórios, visite landrover.com.br.

Entre em contato com a sua concessionária Land Rover para obter mais informações.

Trilhos do porta-malas e D-loops. 
VPLGS0170.

Trilhos montados no porta-malas para 
ajudar a aumentar a flexibilidade 
do armazenamento do porta-malas. 
Os trilhos do porta-malas permitem 
a montagem do Kit de Retenção 
de Bagagens.

Kit de Retenção de Bagagens†. 
VPLGS0171.

Pacote de acessórios que são fixados 
nos trilhos por meio de um sistema 
de engate rápido/desengate para 
ajudar a fornecer uma solução flexível 
para manter os itens. O pacote inclui 
um cinto retrátil com enrolador 
automático, haste telescópica e bolsa 
de armazenamento.
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*Não disponível com entretenimento de banco traseiro com telas de 10,2”. **Racks do teto e barras transversais são necessários para todos os acessórios montados em tetos da Land Rover. Objetos colocados acima da antena de satélite montada 
no teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e pode ter um efeito negativo sobre o sistema de navegação e rádio por satélite, se instalados.† Carga útil máxima é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto.
iPad® é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países.

Pedaleira esportiva. 
VPLGS0160.

A capa de pedais apresenta design brilhante e ajustes escondidos 
para um acabamento clean.

Suporte de iPad®*. 
VPLVS0165 – iPad® 2. 
VPLVS0164 – iPad® 1.

Oferece suporte seguro ao seu iPad®. Voltado para o banco traseiro, 
é encaixado nas hastes do apoio de cabeça.

Rack de teto**. 
Consulte a sua concessionária 
Land Rover para mais detalhes.

Carga máxima permitida: 100 kg†. 
O design apresenta buracos/pinos 
de posicionamento pré-ajustados para 
garantir que as barras sejam fixadas 
na posição ideal para melhor 
distribuição de peso e dinâmica.

Soleira iluminada. 
VPLWS0208 – SWB. 
VPLGS0261 – LWB.

Soleiras iluminadas estão 
disponíveis para o motorista 
e o passageiro dianteiro 
para dar as boas-vindas 
na cabine.

Barras transversais**. 
VPLGR0102.

O desenho em T usa o comprimento 
total das barras, fornecendo espaço 
para montar vários acessórios. O perfil 
aerodinâmico minimiza o arrasto 
e os ruídos. A altura, quando elas 
estão encaixadas, é de 93 mm. 
Os racks de teto são necessários 
para a montagem.

Soleiras iluminadas personalizadas. 
VPLWS0212 – dianteira. 
VPLWS0209 – conjunto do veículo (apenas SWB). 
VPLGS0262 – traseira (apenas LWB).

Personalize ainda mais seu veículo adicionando 
uma assinatura de sua escolha a partir de uma 
série de fontes, destacada por uma iluminação 
branca sutil. Disponível como um conjunto 
para todo o veículo (par dianteiro personalizado, 
par traseiro apenas iluminado) ou apenas como 
par dianteiro.

Caixa para bagagem**. 
VPLVR0062.

Disponível em uma variedade de tamanhos, todas as versões podem ser 
montadas de qualquer um dos lados para abertura para a calçada em 
qualquer país e inclui travas integrais para segurança e tranquilidade. 
A capacidade de carga varia de 320 litros com a caixa para equipamentos 
esportivos (abaixo) aos 410 litros da caixa de bagagem ou os 430 litros 
da caixa de bagagem grande. Capacidade máxima de carga: 75 kg†.

Bagageiro**. 
LR006848.

Sistema de rack flexível para facilitar o transporte no teto. 
Capacidade máxima de carga: 75 kg†.
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Low Resolution

96 DPI

PASSO 6:
ESCOLHA OS ACESSÓRIOS

Visite landrover.com.br para mais informações.
††Observação: esses acessórios não são adequados para caravanas, trailers ou placas de iluminação equipados com kits de lâmpadas de LED montados na traseira.

Transportador para esportes aquáticos**. 
VPLGR0107.

Transporta prancha de surfe, prancha a vela, canoa ou caiaque. Inclui suporte 
multiuso com trava para transportar um mastro, remos ou pás. Inclina para facilitar 
a carga/descarga. Contém alças com trava e suportes de borracha para manter 
a distribuição ideal de peso enquanto protege o caiaque e o veículo contra 
arranhões. Capacidade de carga máxima: 45 kg.

Caixa para equipamentos esportivos**. 
VPLVR0061.

Caixa de bagagem grande**. 
VPLWR0100 (não mostrado).

Transportador para bicicletas montado na barra de reboque. 
VPLVR0067 − duas bicicletas (LHD). 
VPLVR0066 − duas bicicletas (RHD). 
VPLVR0069 − três bicicletas (LHD). 
VPLVR0068 − três bicicletas (RHD).

As tampas superior e inferior do porta-malas podem ser abertas com o 
transportador no lugar. Contém mecanismo de engate/desengate rápido. 
Adapta-se à barra de reboque de várias alturas ou barra de reboque 
montável eletricamente. Fabricado de alumínio e outros materiais leves. 
Com trava a segurança. Capacidade de carga máxima: 40 kg.

Mais informações sobre bicicletas Land Rover estão disponíveis on-line em: 
www.2x2worldwide.com.

Sistema elétrico de reboque – 
13 pinos††. 
VPLGT0073.

Sistema elétrico de reboque estilo 
europeu, capaz de fornecer toda 
a energia para os equipamentos 
do interior e iluminação traseira 
do trailer. Fornecido para uso com 
barra de reboque com várias alturas.

Barra de reboque montada eletricamente. 
VPLGT0117, VPLGB0108, VPLGT0109, VPLGT0108.

A barra de reboque montada eletricamente é alojada 
discretamente atrás do para-choque, proporcionando 
um acabamento atraente. Ela é projetada para ser montada/
guardada em 12 segundos. É sensível a obstruções 
e irá ser guardada automaticamente, se necessário. 
Aprovada para trailer de até 3.500 kg de carga.

Barra de reboque com várias alturas 
e armação. 
VPLGT0082, VPLGT0097, LR056299, 
LR037913.

Oferece três opções diferentes de 
altura de reboque e a capacidade de 
trocar alturas em questão de segundos. 
Aprovada para trailer com carga de 
3.500 kg. Requer sistemas elétricos de 
reboque – 13 pinos para montagem.
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível   ∆ Opcional sem custo

Motor, Transmissão, Suspensão e Dinâmica de Direção

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Transmissão automática de oito velocidades 4 4 4 4

Marcha Reduzida 4 4 4 4

Tração nas quatro rodas (4WD) 4 4 4 4

Adaptative Dynamics 4 4 4 4

Sistema inteligente Stop/Start inteligente 4 4 4 4

Cornering Brake Control (CBC) 4 4 4 4

Câmbio rotativo 4 4 4 4

Dynamic Stability Control (DSC) 4 4 4 4

Terrain Response 2 4 4 4 4

All-Terrain Progress Control (1) – 4 4 4

Dynamic Response – 4 4 4

Travamento ativo de diferencial traseiro 027DB – 8 8 8

Freio de Estacionamento Eletrônico 4 4 4 4

Suspensão a ar (com ajuste de altura) 4 4 4 4

Eletronic Brake-force Distribution (EBD) 4 4 4 4

Suspensão a ar eletrônica cross-linked com ajuste automático de altura e múltiplos modos: 
access, normal, off-road, extended height 4 4 4 4

Eletronic Power Assisted Steering (EPAS) 4 4 4 4

Programa Eletrônico de Estabilidade 4 4 4 4

Eletronic Traction Control (ETC) 4 4 4 4

Emergency Brake Assist (EBA) 4 4 4 4

Hill Descent Control (HDC) 4 4 4 4

Roll Stability Control (RSC) 4 4 4 4

Resposta reativa de leitura de terreno 4 4 4 4

Assistente de estabilidade de reboque 4 4 4 4

Pinças de freio de 20 polegadas – 4 4 4
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(1) Somente disponível com Terrain Response 2. (2) Não disponível em versões LWB. (3) Não disponível com teto contrastante Indus Silver ou Pacote Black Design. (4) Não disponível com pintura exterior Duo Tone. (5) Não disponpivel com Pacote de 
Design Exterior Dark Atlas 2. (6) Somente disponível com sistema de câmera surround.

Exterior

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

TETO E ESTILO EXTERIOR

Teto de Metal (2) 041CY ∆ ∆ ∆ –

Teto panorâmico fixo com persianas elétrica 041CX 4 4 ∆ ∆

Teto panorâmico deslizante com persianas elétrica 041CZ – 8 4 4

Teto na cor da carroceria 4 4 4 4

Teto contrastante Indus Silver 080AD ∆ ∆ – –

Teto contrastante Santorini Black 080AN ∆ ∆ ∆ ∆

Pacote de Design Exterior Dark Atlas 2 - Detalhes do para-choque dianteiro e traseiro, detalhes 
nas portas e para-lamas com acabamento Dark Atlas (3) 074LY – – 4 –

Pacote de Design Exterior Graphite Atlas - Detalhes do para-choque dianteiro e traseiro, 
detalhes nas portas e para-lamas com acabamento em Graphite Dark Atlas (4) 074OR – – – ∆

Pacote de Design Exterior Atlas - Detalhes do para-choque dianteiro e traseiro, detalhes nas 
portas e para-lamas com acabamento em Atlas (3) (4) 074OS – – – 4

VIDROS E ESPELHOS EXTERNOS

Para-brisa com laminação acústica 4 4 4 4

Retrovisores externos rebatíveis com ajustes elétricos, aquecimento e função anti ofuscante 
automática 4 4 4 4

Sensores de chuva para ativação dos limpadores de para-brisa 4 4 4 4

Vidro com atenuação solar (incluso no para-brisa) 4 4 4 4

Visite landrover.com.br para mais informações.

PASSO 2
ESCOLHA SEU MODELO
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Detalhes exteriores 

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

LÂMPADAS E ILUMINAÇÃO

Faróis de Neblina 4 4 4 4

Faróis Xenon com assinatura em LED 4 4 – –

Farois Xenon adaptativos com High Beam Assist 064DI – 8 4 4

lanternas dianteiras com assinatura em LED (DRLs) 4 4 4 4

Iuminação Follow-me-home 4 4 4 4

Lanternas de LED 4 4 4 4

Terceira luz de freio central 4 4 4 4

PINTURA

Pintura sólida 4 4 4 ∆

Pintura metálica 8 8 8 4

Pintura metálica premium 8 8 8 ∆

Pintura Duo Tone 005CQ – – – 8

REBOQUE

Capacidade de reboque de 3000 kg – – – 4

Capacidade de reboque de 3500 kg 4 4 4 –

ganchos dianteiro e traseiro 4 4 4 4

4 De série   8 Opcional   – Não disponível   ∆ Opcional sem custo

86



Visite landrover.com.br para mais informações.

PASSO 2
ESCOLHA SEU MODELO

Detalhes Exteriores

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

RODAS E OPÇÕES

Rodas de 20 polegadas ‘Style 502‘ com acabamento Shadow Chrome 4 – – –

Rodas de 21 polegadas ‘Style 101‘ – 4 – –

Rodas de 21 polegadas ‘Style 101‘ com acabamento Diamond Turned – – 4 –

Rodas de 21 polegadas ‘Style 706‘ com acabamento High Gloss – – – 4

Estepe de tamanho integral 4 4 4 4

Sistema de Monitoramento de Pressão de Pneus (TPMS) 4 4 4 4
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Assentos, Itens e Acabamento interior

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ASSENTOS

Ponto de fixação de cadeira infantil / ISOFIX 4 4 4 4

Apoios de braço para motorista e passageiro dianteiro 4 4 4 4

Escotilha para cargas longas 4 4 4 –

Assentos dianteiros com aquecimento 4 4 4 4

Bolsos de couro na parte de trás dos assentos dianteiros 4 4 4 4

Bolsos acarpetados com bordas em couro na parte de trás dos assentos dianteiros 033MM – – – ∆

Assinatura Autobiography no centro do assento traseiro – – 4 –

Assentos em Couro Oxford 'Style 3' - 16 ajustes elétricos, função memória para o assento do 
motorista, assentos dianteiros e traseiros com aquecimento e assentos traseiros reclináveis  4 – – –

Assentos em Couro Oxford 'Style 4' - 16 ajustes elétricos, função memória para os assentos 
dianteiros, assentos dianteiros e traseiros com aquecimento e assentos traseiros reclináveis 033SJ 8 – – –

Assentos em Couro Oxford 'Style 11' - 16 ajustes elétricos, função memória para os assentos 
dianteiros, assentos dianteiros e traseiros com aquecimento e assentos traseiros reclináveis 033SS 8 – – –

Assentos em Couro Semi Anilina 'Style 16' - 20 ajustes elétricos e função memória para os 
assentos dianteiros, assentos dianteiros climatizados e traseiros com aquecimento e assentos 
traseiros reclináveis

– 4 – –

Assentos em Couro Semi Anilina 'Style 19' - 22 ajustes elétricos, função memória e massagem 
para os assentos dianteiros, assentos dianteiros e traseiros climatizados, assentos traseiros 
reclináveis com ajustes para a lombar (1)

– – 4 –

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível   ∆ Opcional sem custo
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Visite landrover.com.br para mais informações.

Assentos, Itens e Acabamento interior

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ASSENTOS

Assentos em Couro Semi Anilina 'Style 22' - 22 ajustes elétricos, função memória e massagem 
para os assentos dianteiros, assentos dianteiros climatizados e traseiros com aquecimento 033TJ – 8 – –

Assentos em Couro Semi Anilina com assentos traseiros Classe Executiva 'Style 28' - 24 ajustes 
elétricos, função memória e massagem para os assentos dianteiros, assentos dianteiros e 
traseiros climatizados, assentos traseiros reclináveis com massagem para a lombar (4)

033TP – – – ∆

Assentos em Couro Poltrona Frau com assentos traseiros Classe Executiva 'Style 30' - 24 ajustes 
elétricos, função memória e massagem para os assentos dianteiros, assentos dianteiros e 
traseiros climatizados, assentos traseiros reclináveis com massagem para a lombar e descanso 
de pernas

– – – 4

Apoios para cabeça com abas - dianteiro e traseiro 4 4 4 4

Assentos para evento em couro Ebony ou Tan 033QE – – – 8

(1) Não disponível em versões Long Wheelbase (2) Disponível apenas em versões Long Wheelbase (3) Opcional em versões SWB (4) Apoio de pernas instalado na lateral do assento do passageiro traseiro.

PASSO 2
ESCOLHA SEU MODELO
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Assentos, Itens e Acabamento interior

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

VOLANTE

Volante em couro com aquecimento 032DV 4 4 ∆ ∆

Volante em couro e madeira com aquecimento – – 4 4

ACABAMENTO INTERIOR

Acabamento em Madeira Figured Macassar 4 4 4 4

Acabamento em Madeira Grand Black 088EH ∆ ∆ ∆ ∆

Acabamento em Madeira Shadow Walnut 088HF – ∆ ∆ ∆

Extended Veneer Pack 4 4 4 4

REVESTIMENTO DO TETO

Revestimento do teto em Morzine (Cirrus ou Ivory) 4 4 – –

Revestimento do teto em Morzine (Ebony) 005BJ ∆ ∆ – –

Revestimento do teto em Alston (Cirrus, Ivory ou Ebony) 088HE – – ∆ –

Revestimento do teto em couro – – 4 –

Revestimento do teto em couro perfurado – – – 4

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível   ∆ Opcional sem custo
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Visite landrover.com.br para mais informações.

PASSO 2
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Assentos, Itens e Acabamento interior

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ITENS INTERIORES

Retrovisor interno com função anti ofuscante automática 4 4 4 4

Ar-condicionado de quatro zonas – 4 4 4

Para-sol duplo para motorista e passageiro com espelho iluminado 4 4 4 4

Console central dianteiro com compartimento refrigerado 038EA – 8 4 4

Console central traseiro com apoio de garrafas – – – 4

Iluminação ambiente Mood Lighting 4 – – –

Iluminação ambiente Mood Lighting Configurável – 4 4 4

Pack para fumantes (acendedor de cigarro na parte dianteira) 4 4 4 4

Tapetes dianteiros e traseiros 4 4 – –

Tapetes dianteiros e traseiros com bordas contrastantes e cantos de metal (2) – – 4 –

Apoios de pés manuais – – – 4

Pedais brilhantes 4 4 4 4

Soleira de alumínio iluminada com escrita Autobiography – – 4 –

Soleira de alumínio com escrita Autobiography Exclusiva – – – 4

Vidros traseiros com persianas (3) – – – 4

Mesas de apoio dobráveis com acabamento em couro – – – 4

Mesas de apoio com acabamento madeira – – – 4

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Alarme volumétrico (inclui bateria de back up) 4 4 4 4

Active Speed limiter (ASL) 4 4 4 4

Airbags para motorista e passageiro (laterais, frontais, tórax e pélvis) 4 4 4 4

Pisca Alerta em frenagens bruscas 4 4 4 4

Travas de segurança elétricas para criança 4 4 4 4

Abertura individual das portas configurável 4 4 4 4

(1) Disponível como opcional em assentos de Classe Executiva (2) Disponível como item de série em assentos de Classe Executiva (3) Disponível apenas em modelos Long Wheelbase.
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ITENS DE CONVENIÊNCIA E BAGAGEIRO

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ITENS DE CONVENIÊNCIA

Tela de visualização frontal 4 4 4 4

Park Assist - Estacionamento Paralelo (1) 086GZ – 8 4 –

Park Assist - Estacionamento paralelo / Saída / Estacionamento Perpendicular / 360 Park 
Distance Control (2) 086HA – – 8 4

Câmera traseira 4 – – –

Sistema de câmera surround – 4 4 4

Monitor de pontos cegos com sensor de aproximação de veículos 4 – – –

Monitor de pontos cegos com sensor de aproximação de veículos e detecção de tráfego em ré – 4 4 4

Wade sensing 4 4 4 4

Controle de Cruzeiro Adaptativo com assistência em congestionamentos e frenagem de 
emergência inteligente 065AG – 8 4 4

Fechamento de portas por sucção 076FC – 8 4 4

Entrada sem chave 4 4 4 4

Tampa do porta-malas acionada por gestos 070BA – 8 4 4

Garrafa adicional de lavagem extra grande (2.1 litros adicionais. O padrão são 6 litros) 4 4 4 4

 

BAGAGEIRO

Cobertura de bagageiro (articulado com cobertura rígida) 4 4 4 4

Ganchos de fixação 4 4 4 4

Piso de bagageiro em madeira Figured Macassar (3) – – – 4

Piso de bagageiro em madeira Shadow Walnut (4) 079CJ – – – ∆

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível   ∆ Opcional sem custo
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Visite landrover.com.br para mais informações.

Informação, Comunicação e Entretenimento

CÓDIGO VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Sistema de som Meridian de 380 W 4 – – –

Sistema de som Meridian Surround de 825 W – 4 4 –

Sistema de som Meridian Signature Reference de 1700 W 025LV – 8 8 4

Bluetooth 4 4 4 4

TV Digital/Analógica* 129AL – 8 4 4

Tela touch-screen com tecnologia Dual View (inclui um conjunto de fones de ouvido sem fio) 087AM – 8 4 4

Head Up Display (HUD) 039IB 8 8 8 4

Sistema de entretenimento dianteiro com controle remoto e encostos dianteiros e traseiros 
com telas de 8 polegadas (inclui dois conjuntos de fones de ouvido sem fio) (5) 129AH – 8

†
4 –

Sistema de entretenimento dianteiro com controle remoto e encostos dianteiros e traseiros 
com telas de 10.2 polegadas (inclui dois conjuntos de fones de ouvido sem fio) (Entre eixos 
padrão) (6)

129AQ – 8

†
8

† –

Sistema de entretenimento dianteiro com controle remoto e encostos dianteiros e traseiros 
com telas de 10.2 polegadas (inclui dois conjuntos de fones de ouvido sem fio) (Entre eixos 
estendido) (6)

– – – 4

InControl Apps 025PA 8 8 8 8

(1) Não disponível com Park Assist (2) Não disponível com Park Assist - Parallel Park (3) Disponível apenas com acabamento em madeira Figured Macassar ou Grand Black (4) Disponível apenas com acabamento em madeira Shadow Walnut ou Grand Black  
(5) Não disponível com assentos ‘Styles 26, 28 e 30‘ (6) Disponível apenas com assentos ‘Styles 26, 28 e 30‘. 

PASSO 2
ESCOLHA SEU MODELO
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A B C
Altura de condução Ângulo de ataque Ângulo central Ângulo de saída

Off-road SWB/LWB 34.7° 28.3° / 26.1° 29.6°
Padrão SWB/LWB 26° 20.1° / 18.3° 24.6° 

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Distância entre eixos (SWB) 2.922 mm

Long Wheelbase (LWB) 3.120mm

Distância entre as rodas 
traseiras 1.683 mm

Largura 2.073 mm com espelhos rebatidos 
Largura 2.220 mm com espelhos abertos

Altura em relação ao solo 
Altura off-road 296,1 mm 
Altura padrão 221,1 mm

Comprimento total padrão 4.999 mm (distância entre eixos longa 5.199 mm)

Raio de giro
De meio fio a meio fio 12,1 m (distância entre eixos longa 13,0 m)
Parede a parede 12,5 m (distância entre eixos longa 13,4 m)
Número de giros do volante 3,03

B CA

Altura 
SWB 1,835mm
LWB 1,840mm

Altura padrão
Com racks do teto 1.836 mm (LWB 1.840 mm)
Com teto solar aberto 1.874 mm (LWB 1.880 mm)
Com antenas telemáticas do teto 1.860 (LWB 1.866 mm)
A configuração de altura para acesso, disponível 
apenas com suspensão a ar, reduz todas as medidas 
acima em 50 mm

Espaço de carga 
Com bancos traseiros levantados: 
Altura 824 mm, largura 1.290 mm 
Volume para bagagem 909 litros 
Largura do espaço para bagagem entre colunas 1.120 mm 
Comprimento no assoalho 1.101 mm
Com bancos traseiros rebatidos: 
Altura 824 mm, largura 1.290 mm 
Volume do espaço para bagagem 2.030 litros (LWB 2.345 litros)
Largura do espaço para bagagem entre colunas 1.120 mm 
Comprimento no assoalho 1.985 mm (LWB 2.177 mm)

Altura do banco ao teto 
Altura máxima do banco dianteiro ao teto 
com teto solar 997 mm
Altura do banco traseiro ao teto 996 mm (LWB 973 mm)

Profundidade de passagem na água
Profundidade máxima de passagem na água 900 mm

Observação: os valores estão relacionados aos 
modelos com distância entre eixos padrão (SWB) 
e longa (LWB), salvo indicação do contrário. 
Os valores podem variar para SVAutobiography.

Distância entre as rodas 
dianteiras 1.690 mm
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Visite landrover.com.br para mais informações.

DETALHES TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PERFORMANCE E DADOS BÁSICOS

DIESEL GASOLINA

3.0L TDV6 4.4L SDV8 5.0L V8 SUPERCHARGED 5.0L V8 SUPERCHARGED 
(SVAUTOBIOGRAPHY)

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTÊNCIA (cv) 258 339 510 550

DADOS DO MOTOR

Capacidade (cc) 2,993 4,367 5,000 5,000

Nº de cilindros 6 8 8 8

Layout do cilindro Longitudinal V6 Longitudinal V8 Longitudinal V8 Longitudinal V8

Válvulas por cilindro 4 4 4 4

Furo (mm) 84 84 92.5 92.5

Curso (mm) 90 98.5 93 93

Razão de compressão (:1) 16.1 16.1 9.5 9.5

Potência máxima cv/rpm 258 / 3,0500 339 / 3,500 510 / 6,000-6,500 550 / 6,000-6,500

Torque máximo Nm/rpm 600 / 2,000 740 / 1,750-2,250 625 / 2,500-5,500 680 / 3,500-4,000

FREIOS

Dianteiro Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado

Diâmetro dianteiro (mm) 350 380 380 380

Traseiro Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado

Diâmetro traseiro (mm) 350 365 365 365

Freio de estacionamento Freio de estacionamento elétrico (EPB) integrado na pinça do freio Freio de estacionamento elétrico (EPB) integrado na pinça do freio

PESO (KG)

Peso base (LWB) 2,215 2,467 (2,560) 2,336 (2,410) 2,523

Máximo peso de carga (LWB) 3,050 3,230 (3,250) 3,150 (3,190) 3,100

Massa máxima em cada eixo (dianteiro) 1,500 1,590 1,500 (LWB 1,550) 1,550

Massa máxima em cada eixo (traseiro) 1,775 1,775 1,775 1,775

REBOQUE (KG)

Trailer sem frenagem 750 750 750 750

Reboque máximo 3,500 3,500 3,500 3,000

Máximo ponto de acoplamento/peso vertical 150 150 150 120

Combinação máxima entre veículo e trailer/peso 
bruto do veículo (LWB) 6,550 6,730 (6,750) 6,650 (6,690) 6,100

CARGA DO TETO (KG)

Carga máxima do teto (incluindo racks) 100 100 100 100

PERFORMANCE E ECONOMIA 
DE COMBUSTÍVEL

Velocidade máxima (km/h) 210 218 225 / 250† 225 / 250†

Aceleração (seg) 0−100 km/h (LWB) 7.9 6.9 5.4 (5.5) 5.5

Aceleração (seg) 0−60 km/h (LWB)

Capacidade do tanque de combustível em litros 
– útil (LWB) 89 89 (105) 105 105

Filtro de partículas de diesel (DPF) 4 4 – –

*Não disponível em todos os mercados. Consulte a sua concessionária Land Rover local sobre a disponibilidade do motor.
†Velocidade máxima para V8 Supercharged é de 250 km/h quando especificado com rodas de 22”. Padrão: não disponível.
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LAND ROVER EXPERIENCE

Desde a sua criação, o Land Rover está pronto 
para qualquer coisa. Sua famosa capacidade 
já enfrentou o mais exigente dos terrenos, 
nas condições mais difíceis. Seu interior 
versátil se tornou sinônimo de conforto e 
espaço. E a sua qualidade o tornou o veículo 
mais bem recebido em todo o mundo.

Você pode fazer parte da história 
da Land Rover em um dos nossos Centros 
de Land Rover Experience. Veja como esses 
veículos que são ícones são construídos. 
Você pode aventurar-se em trilhas off-road, 
onde suas habilidades de condução serão 
postas à prova, ou ir ainda mais longe em 
um de nossos feriados de Adventure Travel 
em países como a Tanzânia, Islândia ou o 
Marrocos.

A aventura espera você.

TOURS DE BASTIDORES
Já quis descobrir como o seu Land Rover foi 
construído? Ver a incrível jornada que todos 
os nossos veículos percorrem antes de chegar 
até você?

Você pode experimentar como ele é criado 
usando tecnologias de última geração, 
os mais eficientes processos, os melhores 
materiais e design britânico em nossas 
instalações ao redor do mundo.

Desde pedidos de peças, até o acabamento 
final e testes de qualidade, todo o processo 
ganhará vida diante de seus olhos. É uma 
exibição verdadeiramente impressionante de 
engenharia, de arte e de precisão, que você 
pode apreciar fisicamente levando um veículo 
para uma de nossas Experience Drives.

Para obter mais informações, visite  
landrover.com/behindthescenestours
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LAND ROVER EXPERIENCE

EXPERIENCE DRIVES
Dirigir pela lama. Cruzar uma ponte 
basculante. Ou subir uma ladeira íngreme 
escorregadia. Nossos centros de experiência 
têm uma série de obstáculos e desafios que 
cobre até o melhor dos motoristas.

Nossos especialistas irão ensiná-lo a navegar 
por alguns dos terrenos mais exigentes. Em 
seguida, você pode usar as habilidades que 
aprendeu ao dirigir no dia a dia.

Você pode escolher desde test drives até 
experiências de um dia inteiro, disponíveis 
em mais de 40 operações da Land Rover 
Experience em todo o mundo. Cada 
um deles oferece uma aventura única e 
extremamente memorável que você, sua 
família e seus amigos podem desfrutar.

Para fazer a reserva, vá para 
landrover.com/experiencedrives.

ADVENTURE TRAVEL
Que destino estaria no topo da sua lista 
de lugares para ir a uma aventura? As belas 
planícies abertas e selvagens do Serengeti? 
Ou simplesmente explorar castelos e 
mansões ao redor da Grã-Bretanha? Bem, 
você pode conhecer uma aventura épica 
no conforto e luxo de um Land Rover, 
protegido pelo planejamento meticuloso e 
discernimento local pelo qual a Abercrombie 
& Kent é reconhecida. Essas duas grandes 
marcas britânicas se uniram para trazer-lhe 
um mundo de exploração, aventura e luxo 
em destinos emblemáticos pelo mundo.

Cada viagem tem um guia local e instrutores 
especialistas da Land Rover para fornecer 
suporte e orientação, garantindo que você 
aproveite sua experiência de condução 
ao máximo. Além disso, você ficará em 
acomodações luxuosas. Seja parte de uma 
jornada extraordinária e reinventada.

Para obter mais informações, visite 
landrover.com/adventuretravel
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