ABOVE AND BEYOND: LAND ROVER ONDERSTEUNT EERSTE
BEMANDE RUIMTEREIS VAN VIRGIN GALACTIC
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Missie geslaagd: Land Rover-voertuigen ondersteunen eerste, volledig
bemande commerciële ruimtevlucht van Virgin Galactic
Land Rover Defender 110 helpt Sir Richard Branson voor het eerst de ruimte in
Land Rover is al sinds 2014 partner van Virgin Galactic en versleept hun
ruimteschepen, vervoert astronauten en ondersteunt hun dagelijkse
activiteiten
Herbekijk de missie op www.virgingalactic.com/

Spaceport New Mexico, maandag 12 juli 2021: Toen Virgin Galactic zijn allereerste volledig
bemande ruimtevlucht voltooide, met oprichter Sir Richard Branson aan boord als een van de
vier Mission Specialists, speelde Land Rover een belangrijke rol.
Het ruimtevaartuig SpaceShipTwo Unity had vier Mission Specialists en twee piloten aan
boord. De missie van de zeskoppige bemanning begon en eindigde in Spaceport America,
New Mexico. Sir Richard arriveerde in een Range Rover Astronaut Edition voor de ‘Unity 22’missie, en na een veilige landing werd zijn ruimtevaartuig door een Land Rover Defender 110
teruggesleept naar de wachtende belangstellenden.
De vierde bemande ruimtevlucht was de eerste die een voltallige bemanning aan boord had.
De ruimtevaarders ervoeren gewichtloosheid en konden vanuit de ruimte genieten van een
fantastisch zicht op de Aarde.

Over de hele wereld kon men via een livestream de ruimtevlucht volgen en zien wat voor
buitengewone ervaring Virgin Galactic creëert voor toekomstige astronauten.
“Dit is een ongelooflijke technische en menselijke prestatie voor het Virgin Galactic-team, dat
de invulling van het begrip ‘avontuur’ naar nieuwe hoogten tilde”, aldus Joe Eberhardt,
President & CEO van Jaguar Land Rover North America. “Land Rover is er trots op deze
opwindende missie te hebben ondersteund, en we kijken ernaar uit om dat te kunnen blijven
doen voor alle toekomstige vluchten.”
Virgin Galactic is ’s werelds eerste commerciële ‘spaceline’ en heeft al zo’n 600 Future
Astronaut-klanten, die vanuit Spaceport America naar hun vluchten zullen worden vervoerd
met voertuigen van partner Land Rover.
Land Rovers vormen een vaste waarde voor de dagelijkse activiteiten van Virgin Galactic, het
eerste privébedrijf dat ruimtereizen commercialiseert. Zo verslepen ze ruimtevoertuigen,
vervoeren ze materiaal en maken ze start- en landingsbanen vrij.
Stephen Attenborough, Chief Customer Officer voor Virgin Galactic, verklaarde: “Land
Rover staat ons al sinds 2014 bij en maakt onmiskenbaar deel uit van ons dagelijkse leven bij
Virgin Galactic. Het was geheel terecht dat deze degelijke, luxueuze en iconische voertuigen
een centrale rol zouden spelen in de historische gebeurtenissen van vandaag. Nu we
vooruitblikken naar de start van een volledige commerciële service, zijn we bijzonder verheugd
dat Land Rover ‘Above and Beyond’ zal gaan en samen met ons de ruimte zal openstellen
om de wereld voorgoed te veranderen.”
In 2019 werd de Range Rover Astronaut Edition onthuld door Virgin Galactic-oprichter Sir
Richard Branson en Chief Creative Officer Prof. Gerry McGovern OBE. De luxe-SUV’s,
gecreëerd door Land Rover SV Bespoke en exclusief aangeboden aan Future Astronautklanten van Virgin Galactic, brengen hulde aan de gedeelde waarden van het partnerschap
en de historische bijdrage van de Future Astronaut-gemeenschap aan de democratisering van
de ruimte.
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Aantekeningen voor de 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.
Over Virgin Galactic
Virgin Galactic Holdings, Inc. is een verticaal geïntegreerde lucht- en ruimtevaartorganisatie die
baanbrekend werk verricht op het gebied van ruimtevaart voor particulieren en onderzoekers, en die
tevens geavanceerde lucht- en ruimtevoertuigen produceert. Het ontwikkelt een systeem voor
ruimtevluchten dat klanten een unieke, levensveranderende ervaring biedt. Meer informatie vindt u op
https://www.virgingalactic.com/

Sociale mediakanalen van Virgin Galactic:
Facebook: http://www.facebook.com/LandRover
Twitter: http://twitter.com/LandRover

Instagram: http://instagram.com/LandRover
YouTube: http://www.youtube.com/LandRover
Twitter - @VirginGalactic
Instagram - @VirginGalactic
Facebook - @Virgin Galactic
LinkedIn - @Virgin Galactic
YouTube - @Virgin Galactic

Sociale mediakanalen van Land Rover:
www.facebook.com/landroverbelgium/
https://www.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

