
 

LAND ROVER CLASSIC ONTHULT GELIMITEERDE 
CLASSIC DEFENDER WORKS V8 TROPHY II, 

GEÏNSPIREERD OP EXPEDITIES   

Een gelimiteerde reeks van 25 Classic Defenders zal worden gecreëerd met een unieke, op 
expedities geïnspireerde camouflage in de koetswerkversies 90, 110 en 110 Double Cab Pick-

Up, met de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende episode van de exclusieve en 
avontuurlijke Land Rover Trophy-wedstrijd 

▪ Land Rover Classic brengt hulde aan het erfgoed van de wereldwijde Land Rover-
expedities door 25 Classic Defender Works V8 Trophy II-wagens te creëren met een 
uniek koetswerkdesign  
 

▪ De opvallende, op avonturen geïnspireerde camouflage omvat 23 locaties die in 
meer dan 70 jaar hebben bijgedragen tot Land Rovers illustere avonturen op het 
terrein en zijn ontdekkingstochten  
 

▪ Het iconische silhouet van de Defender en Series Land Rovers zit verborgen in het 
unieke camouflagedesign om het expeditie-erfgoed van het merk te vieren  
 

▪ Klanten kunnen kiezen uit de koetswerkversies 90 en 110 Station Wagon, plus een 
beperkt aantal 110 Double Cab Pick-Ups als Defender Works V8 
 

▪ Elke klant van de Classic Defender Works V8 Trophy II wordt uitgenodigd om deel te 
nemen aan de tweede speciaal opgezette driedaagse Trophy-wedstrijd die exclusief 
wordt georganiseerd door Land Rover Classic 
 



 

▪ De jongste Trophy-editie van de Defender volgt op het succes van de Land Rover 
Defender Works V8 Trophy uit 2021, waarbij 25 wagens werden omgebouwd en 
uitgevoerd in het tot de verbeelding sprekende Eastnor Yellow  
 

▪ Elke wagen zal worden gebouwd door het gepassioneerde en ervaren team van 
Land Rover Classic en worden aangedreven door een 297kW/405 pk sterke 5.0  
V8-motor met een achttrapsautomaat van ZF, plus opgewaardeerde remmen en een 
terreinkit om het rijgedrag te verbeteren 
 

▪ Het opvallende koetswerkdesign in Fuji White en Narvik Black wordt verfraaid met 
een satijnzwarte motorkap en zwarte koetswerkdetails, met het klassieke Land Rover 
Trophy-logo 
 

▪ Bijkomende terreinuitrusting omvat een A-frame vooraan met geïntegreerde lier, een 
krachtige led-lichtbalk over de volledige breedte, rotsschuivers, een expeditie-rolkooi 
aan de buitenkant en een sleeppunt achteraan 
 

▪ Interieur met tweekleurige Recaro-sportzetels, dashboard en bekleding in Windsor-
leder, infotainmentsysteem Land Rover Classic en wijzerplaat van Elliot Brown die de 
camouflage weerspiegelt 
 

▪ Elliot Brown biedt 1.000 Limited Edition-horloges te koop aan die geïnspireerd zijn op 
de Classic Defender Works V8 Trophy II, naast een exclusief Competitor’s Edition-
horloge voor klanten van de wagen 

Antwerpen, 28 juli 2022 – Land Rover Classic heeft 25 exclusieve, op expedities 
geïnspireerde Classic Defender Works V8 Trophy II-wagens gelanceerd om zijn wereldwijde 
erfgoed op het gebied van terreinexpedities te vieren. 

Al zeven decennia verkennen Land Rovers paden die voorheen ontoegankelijk waren. Elke 
wagen heeft een unieke camouflage met 23 locaties die de legendarische 4x4 in zijn meer 
dan 70-jarig avonturiersbestaan heeft aangepakt, waaronder plaatsen van The Camel Trophy, 
The First Overland en de G4 Challenge. In het design zitten ook enkele Land Rovers en hun 
iconische vorm in silhouet verborgen: kunt u ze allemaal vinden? 

Klanten krijgen niet alleen de kans om een uniek verzamelstuk te kopen, maar worden ook 
uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede exclusieve driedaagse Land Rover Trophy-
wedstrijd. Tijdens de Land Rover Trophy – een onvergetelijk evenement – kunnen onze 
gelijkgestemde klanten duurzame vriendschappen sluiten en hun eigen patina creëren. 
Klanten worden door experts begeleid tijdens hun deelname aan een reeks 
offroaduitdagingen op punten, geïnspireerd op onze befaamde wereldwijde avonturen. Na drie 
dagen competitie wint één team de hoofdprijs. Klanten zullen blijvende herinneringen opdoen 
en op de meest verbazingwekkende manier kennis maken met hun wagen.  

De unieke gecamoufleerde Classic Defender Works V8 Trophy-modellen die het 
terreinerfgoed van Land Rover in de verf zetten, zullen gebaseerd zijn op Defender-modellen 
van 2012 tot 2016, gestript en met de hand verbouwd volgens strenge normen en verbeterde 
hoge specificaties, exclusief ontwikkeld door ons toegewijde team van Land Rover Classic.  

 

  



 

Michael van der Sande, Managing Director van Jaguar Land Rover Special Vehicle 
Operations: “De Defender heeft terreinen over de hele wereld veroverd. Onze nieuwste 
Classic Works V8 Trophy II eert dit expeditie-erfgoed met zijn unieke koetswerkdesign en 
brengt hulde aan enkele van deze prachtige locaties. Elk van de 25 beschikbare wagens is 
een werk van liefde, geassembleerd en onder handen genomen door ons gepassioneerde 
team van specialisten. De eigenaars krijgen niet alleen een auto met een hoge 
verzamelwaarde, maar ook de unieke kans om hun wagen aan de ultieme test te onderwerpen 
tijdens een specifiek Land Rover Trophy-evenement.” 

Deze beperkte reeks wordt aangedreven door de 5.0 V8-benzinemotor van Land Rover, goed 
voor 297kW/405 pk en 515 Nm koppel, en beschikt over een ZF-achttrapsautomaat. Elk model 
wordt grondig onder handen genomen met een opgewaardeerde ophanging, verbeterde 
stuurinrichting en opgewaardeerde remmen. Het zal worden aangeboden als 90 en 110 
Station Wagon en als 110 Double Cab Pick-Up, voor het eerst op een Trophy-model. Slechts 
5 van de 25 exemplaren zullen een pick-up met dubbele cabine zijn. De overige 20 
exemplaren zullen gelijk verdeeld zijn over de 90 en 110 Station Wagon. 

Het koetswerk kreeg een opvallend zwart-witthema, met een unieke camouflage die samen 
met het designteam van Land Rover Special Vehicles werd ontwikkeld. Het koetswerk zelf is 
afgewerkt in Fuji White met een contrasterend dak in Narvik Black en glanzend zwarte 
koetswerkelementen, tot in de kleinste details zoals klinknagels, schroeven en 
ventilatieroosters. Glanzend zwarte 18" lichtmetalen Sawtooth-velgen maken het plaatje 
compleet.  

De camouflage telt 23 locaties waar Land Rover uitdagend terrein heeft overwonnen in meer 
dan 70 jaar terreinexpedities. Voorbeelden hiervan zijn historische terreinuitdagingen en, 
meer recent, Land Rover-expedities in regio’s van Zuid-Afrika en Laos tot Peru. 

Diverse koetswerkverbeteringen garanderen onstuitbare terreinprestaties. Vooraan, voor het 
specifieke radiatorrooster, zit een beschermend A-frame met daarin een lier. De zwarte 
motorkap heeft een gesatineerde afwerking om verblinding bij fel licht tegen te gaan, terwijl 
de krachtige 1,27 meter grote led-lichtbalk over de volledige breedte 's nachts voor een ultieme 
zichtbaarheid op alle terreinen zorgt. 

De Classic Defender Works V8 Trophy II heeft een doorwaaddiepte van 500 mm, een 

sleeppunt achteraan en is voorzien van rotsschuivers en een externe rolstang voor extra 

koetswerkbescherming. Een ladder achteraan geeft toegang tot het expeditierek op het dak 

en subtiele details zijn onder meer het Land Rover Trophy-logo en het witte logo op de 

spatlappen.  

De Recaro-sportzetels, afgewerkt in hoogwaardig zwart en wit Windsor-leder met 
contrasterende stiksels, combineren ondersteuning en comfort. Het leder komt ook terug op 
het dashboard, de deuren en de hemelbekleding en verzekert overal een handgemaakte 
afwerking.  

Het moderne infotainmentsysteem met geïntegreerd navigatiesysteem en connectiviteit voor 
mobiele toestellen van Land Rover Classic biedt de nieuwste multimediaopties in het 



 

authentieke dashboard. Land Rovers ergonomische versnellingspook voor de ZF-automaat is 
eveneens voorzien voor extra controle. 

Om het interieur compleet te maken, is het dashboard bekroond met een specifiek Land Rover 
Trophy-klokje van Elliot Brown, met een unieke wijzerplaat die het camouflagedesign van het 
koetswerk weerspiegelt. Elliot Brown levert bezitters van een Trophy opnieuw een uniek en 
stoer Competitor’s Edition-horloge. Voor wie niet het geluk heeft om een exemplaar van de 
gelimiteerde reeks te bemachtigen, lanceert Elliot Brown 1.000 horloges, geïnspireerd op de 
Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II. 

Tot slot zal Land Rover Classic, voor wie zijn eigen Defender wil verfraaien met enkele 
esthetische elementen van de Works V8 Trophy II, originele accessoires met Trophy-
invloeden aanbieden die later in 2022 worden aangekondigd. 

De 90-, 110- en 110-versie met dubbele cabine van de Defender Works V8 Trophy worden 
nu rechtstreeks te koop aangeboden door Land Rover Classic, met prijzen die beginnen bij 
225.000 pond voor een Defender 90 in het Verenigd Koninkrijk (prijzen in België op aanvraag). 

EINDE 

 

Meer informatie 

TECHNISCHE GEGEVENS LAND ROVER CLASSIC DEFENDER WORKS V8 TROPHY II 

MOTOR & VERSNELLINGSBAK  

Cilinderinhoud (cm³) 4.999 

Cilinders Atmosferische V8-benzinemotor (EU5) 

Vermogen kW/pk 297/405@6.000 t/min 

Koppel Nm 515@5.000 t/min 

Transmissie Achttrapsautomaat met pistoolvormige versnellingspook, vierwielaandrijving, 

transferbak met twee verhoudingen, verstevigde differentiëlen voor en achter, 

koppelverdeling via middendifferentieel 

CHASSIS  

Voor- en achterwielophanging Voor: aangedreven starre as, schroefveren, telescopische schokdempers. 

Panhard-stang en Radius-armen. Antirolstang  

Achter: aangedreven starre as, schroefveren, telescopische schokdempers. 

‘A’-frame en wieldraagarmen. Stabilisatorstang. 

Remmen vooraan Bekrachtigde schijfremmen, 335 mm, remzadels met vier zuigers 

Remmen achteraan Bekrachtigde schijfremmen, 300 mm, remzadels met vier zuigers 

Velgen  18” Sawtooth legering in Gloss Black 

Stuurinrichting Kogelkringloopstuur met bekrachtiging 

 



 

 
Geschiedenis van de Defender V8 
 

• De V8-geschiedenis van de Land Rover Defender en zijn productievoorgangers gaat 
terug tot de Series III Stage 1 V8 uit 1979. Deze 3.5 V8-motor met carburator was 
afkomstig van Rover en ontwikkelde 90 pk.  

• De Land Rover One Ten uit 1983 en Land Rover Ninety uit 1984 gebruikten dezelfde 
3.5 V8-motor van Rover als de Series III Stage 1 V8, maar dan in een versie met 113 
pk, die in 1987 werd opgedreven tot 135 pk.  

• Voor de Noord-Amerikaanse markt werden vanaf 1992 ook een Defender 90s en 
110s gebouwd, met een 182 pk sterke, rechtstreeks ingespoten variant van Rovers 
V8, die werd uitgeboord tot 3,9 liter en werd gekoppeld aan een viertrapsautomaat.  

• In 1998 werd de rechtstreeks ingespoten 4.0 V8-motor met 190 pk uit de tweede 
generatie van de Range Rover gebruikt voor een beperkte reeks van de Defender 
90s 50th Anniversary, eveneens in combinatie met een viertrapsautomaat. 

• De Defender Works 2018 met atmosferische 5.0 V8-motor is de eerste officiële Land 
Rover Defender met V8-motor sinds 1998. 

• In februari 2021 onthulde Land Rover Classic de Land Rover Works V8 Trophy, met 
keuze uit de koetswerkversies 90 en 110 Station Wagon, afgewerkt in de unieke 
koetswerkkleur Eastnor Yellow met details in Narvik Black en versterkte stalen 
velgen in koetswerkkleur. 

• In februari 2021 introduceerde Land Rover een V8-motor in de Nieuwe Defender 90 
en 110. De nieuwe, 386kW/525 pk sterke compressormotor drijft de snelste en 
krachtigste in serie gebouwde Defender ooit aan met een snelheid van 0-100 km/u in 
2 seconden en een topsnelheid van 240 km/u. 

 
 
Aantekeningen voor redacteurs 
 
Land Rover Classic is de officiële bron van authentieke wagens, deskundige diensten, 
originele onderdelen en onvergetelijke ervaringen voor liefhebbers van klassieke Land 
Rovers uit de hele wereld.  
 
Alle vragen van potentiële Classic Defender-klanten moeten worden gericht aan:  
 
sales@classic-jaguarlandrover.com / +44 (0) 2476 566 600 / www.landrover.com/classic 
 
Voor meer informatie over het volledige gamma wagens, diensten, onderdelen en 
ervaringen aangeboden door Land Rover Classic kunt u terecht op 
www.landrover.com/classic 
 
Voor meer informatie over Land Rover Classic Parts, inclusief upgrades voor de klassieke 
Defender, bezoek www.parts.jaguarlandroverclassic.com 
 

mailto:sales@classic-jaguarlandrover.com
http://www.landrover.com/classic
http://www.landrover.com/classic
http://www.parts.jaguarlandroverclassic.com/


 

Bijkomende media-informatie over Land Rover Classic is beschikbaar op 
www.media.landrover.com 
  
 
À propos de Land Rover 

 
Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques qui représentent l’étendue véritable de ses 
capacités à travers la gamme de modèles. Les Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, 
Range Rover Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent chacun un segment du 
marché mondial du SUV, avec 80 % de ces modèles exportés dans plus de 100 pays. 

 

Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

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 
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