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LAND ROVER DEFENDER ONDERSTEUNT DE ZWAARSTE 
AVONTURENRACE TER WERELD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perfect partnerschap: De bekroonde Land Rover Defender speelt een cruciale rol als 
ondersteunende wagen in de zwaarste avonturenrace ter wereld: de Red Bull X-Alps 2021 

• Achter de schermen: Een vloot Defender 110-modellen zal atleten, medische teams en 
ondersteunend personeel vervoeren tijdens de hele uitdaging, over 1.238 km aan alpengebied 

• Robuuste accommodatie: De 4x4 wordt een thuis-weg-van-huis voor de deelnemers, die aan 
boord zullen slapen met behulp van de op maat gemaakte Autohome-daktent*, ontwikkeld voor 
de Defender 110 

• Extreem uithoudingsvermogen: De 12-daagse competitie is een combinatie van wandelen, 
ultrahardlopen, alpinisme en paragliding in vijf landen – Oostenrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland 
en Frankrijk 

• Avontuurlijke stamboom: Land Rover heeft meer dan 73 jaar aan expeditie-erfgoed en is zo de 
ideale officiële partner voor de extreme Red Bull X-Alps 

• Kies uw model: De Defender 90 is in België beschikbaar vanaf € 53.600 en de Defender 110 
vanaf € 56.800. Meer info via www.landrover.be 

Antwerpen, dinsdag 8 juni 2021 – De bekroonde Land Rover Defender zal zijn terreincapaciteiten en 
duurzaamheid demonstreren als ondersteuningsvoertuig tijdens de extreme Red Bull X-Alps. Als officiële 
voertuigpartner zal Land Rover een vloot Defender 110’s ter beschikking stellen om de zwaarste 
avonturenrace ter wereld te ondersteunen.  
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De atleten van de Red Bull X-Alps zullen in maximaal 12 dagen, van 20 juni tot 2 juli 2021, meer dan 
1.200 km veeleisend alpenlandschap doorkruisen. Elk van de 32 deelnemers zal wandelen, 
ultrahardlopen, alpinisme en paragliding combineren in een ware test van menselijk 
uithoudingsvermogen en volharding. Op een doorsnee dag zullen de atleten gemiddeld meer dan 50 km 
wandelen met verticale beklimmingen tot 5.000 m en maar liefst 6.000 calorieën verbranden. 
 
De meest capabele en duurzame 4x4 van Land Rover zal onstuitbaar transport en bescherming bieden 
tegen de voortdurend veranderende weersomstandigheden en zal tegelijk vitale benodigdheden en 
uitrusting vervoeren. De robuuste 4x4's zijn uitgerust met Autohome-daktenten om atleten en 
crewleden bij te staan in hun broodnodige herstel en bieden een veilige en comfortabele plek om te 
rusten. 

Zeven van de atleten zullen ondersteuning krijgen van Land Rover, onder wie zesvoudig Red Bull X-Alps-
winnaar Christian Maurer uit Zwitserland. Andere deelnemers zijn de Red Bull X-Alps-veteranen Paul 
Guschlbauer (Oostenrijk), Gavin McClurg (VS), Tobias Grossrubatscher (Italië) en Markus Anders 
(Duitsland), die samen hebben deelgenomen aan 11 races. Ook Laurie Genovese (Frankrijk) en Théo de 
Blic (Frankrijk) maken hun debuut als onderdeel van #TeamLandRover. 

Ulrich Grill, race-organisator: “Land Rover is synoniem met uithoudingsavonturen en de Defender zal 
een cruciale rol spelen in de Red Bull X-Alps. Hij zal de deelnemers en race-organisatoren ondersteunen 
tijdens het 1.238 kilometer lange parcours. Dankzij zijn onstuitbare terreincapaciteiten en praktische 
cabine belooft de wagen tijdens het 12-daagse evenement een constante te zijn waarop de deelnemers 
zullen kunnen rekenen in weer en wind.” 

Als ondersteunende wagen zullen de expeditiecapaciteiten van de Defender tot het uiterste getest 
worden door de crewleden. Dankzij een maximaal laadvermogen tot 900 kg, een dynamische 
dakbelasting van 168 kg en een statische belasting van 300 kg wordt elke wagen geladen met uitrusting 
en benodigdheden. De Terrain Response 2-technologie, waaronder het eerste Configurable Terrain 
Response ter wereld, stelt bestuurders in staat om de wagen af te stemmen op hun rijvoorkeuren en de 
omstandigheden.  

Accessoires zoals het draagbare reinigingssysteem van Land Rover, externe uitrustingsdragers en 
geïntegreerde luchtcompressoren zullen, in combinatie met de geïntegreerde 4G-wificonnectiviteit van 
de Defender en de daktenten van Autohome, de deelnemers alles geven wat ze nodig hebben om aan 
het einde van elke dag goed te rusten en te herstellen zodat ze het epische evenement kunnen 
voltooien. 

Na zijn wereldpremière op het autosalon van Frankfurt in 2019 won de Defender al meer dan 58 
internationale prijzen, waaronder de titel van World Car Design of the Year 2021 op de jaarlijkse World 
Car Awards. 
 
Land Rover introduceerde ook zijn gamma krachtige en efficiënte dieselzescilinders-in-lijn uit de 
Ingenium-familie, met Mild Hybrid Electric Vehicle-technologie (MHEV) en zijn geavanceerde P400e 
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), die een zuiver elektrisch rijbereik tot 43 km en een CO2-uitstoot 
van 74 g/km biedt**. 
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De Defender is verkrijgbaar in de commerciële afgeleiden 90 en 110. Meer informatie via 
www.landrover.be 
 
 
Bekijk de race: www.redbullxalps.com/livetracking 
   
*Daktent vereist plaatsing van expeditierek op het dak 
**Alle hierboven vermelde verbruiks- en CO2-gegevens hebben betrekking op de officiële gemengde EU-WLTP TEL-cijfers voor 
versies met vijf plaatsen. De vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de EU-wetgeving. 
Enkel voor vergelijkingsdoeleinden. De werkelijke cijfers kunnen verschillen. De verbruiks- en CO2-cijfers kunnen variëren 
naargelang de rijstijl, de omgevingsomstandigheden, de belasting en de accessoires.  

 
EINDE 

 

Aantekeningen voor redacteurs 

Over Land Rover 

Al sinds 1948 maakt Land Rover rasechte 4x4's met volwaardige terreincapaciteiten over het hele 
modellengamma. De Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, 
Range Rover Velar en Range Rover Evoque zijn elk wereldwijd de referentie in hun SUV-segment. 80 
procent van het modelgamma wordt geëxporteerd naar meer dan 100 landen. 

 

 
Belangrijk bericht 
Jaguar Land Rover streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van zijn 
voertuigen, onderdelen en accessoires te verbeteren, wat betekent dat er voortdurend wijzigingen 
worden doorgevoerd. Hoewel we alles in het werk stellen om u de recentste informatie te bezorgen, 
mag dit document niet worden beschouwd als een onfeilbare referentie inzake de huidige specificaties 
of beschikbaarheid. Ze vormt evenmin een bindend aanbod voor de verkoop van gelijk welk voertuig, 
onderdeel of accessoire. Alle cijfers zijn schattingen van de constructeur. 
 

 

Over Red Bull X-Alps  

De Red Bull X-Alps is de zwaarste avonturenrace ter wereld. De wedstrijd werd opgericht in 2003 en is 
een race door de Alpen, te voet en met de paraglider, die alleen de meest vaardige en sterkste atleten 
aankunnen. De race is een combinatie van snelwandelen, ultrahardlopen, alpinisme en vliegen, en 
vereist niet alleen ongelooflijke volharding, maar ook uitzonderlijke paragliding-vaardigheden en 
mentale kracht. 

De race vindt om de twee jaar plaats. Gedurende 12 dagen proberen ongeveer 30 atleten meer dan 
1.000 km lastig en vervaarlijk alpenterrein over te steken langs een vast aantal Turnpoints. Het is niet 

http://www.landrover.be/
http://www.redbullxalps.com/livetracking
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ongewoon dat atleten op een dag meer dan 50 km wandelen met maar liefst 5.000 meter verticale 
beklimming. Daarbovenop leggen ze enorme afstanden af door de lucht, vaak in verraderlijke 
omstandigheden waarin slechts weinigen durven te vliegen. 

Uniek is dat de Red Bull X-Alps een race is waarin mannen en vrouwen op gelijk niveau met elkaar 
concurreren. Uiteindelijk strijden atleten niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen zichzelf en een nog 
grotere vijand – het alpenweer. 

 

Over de Autohome-daktent van Land Rover 

De Land Rover Autohome-tent werd gemaakt door de experts die in 1958 de daktent met harde cover 
uitvonden. De daktent is snel en eenvoudig op te stellen, heeft een echte matras en biedt de beste 
bescherming tegen weerfactoren. Een eenvoudige beweging volstaat om de tent te openen en te 
sluiten, zodat u weer perfect uitgerust, veilig en gefocust kunt vertrekken. 

Hij werd ontworpen voor avontuurlijke harten en is duurzaam en geschikt voor de wagen waarvoor hij 
werd gemaakt: de Land Rover Defender 110. Land Rover en Autohome, de perfecte combinatie voor wie 
geen grenzen stelt aan zijn vrijheid. 

 

Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

https://instagram.com/landroverbelux/ 

https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.landrover.com of neemt u contact op met: 

Annick Van Cauwenberge 
PR Manager Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 
M: 0476 319 629 
E: avancauw@jaguarlandrover.com     

 

http://www.facebook.com/landroverbelgium/
https://instagram.com/landrover
https://www.youtube.com/user/LandRover
http://www.media.landrover.com/

