НОВИЙ LAND ROVER DEFENDER

ПОЧАТОК

гортайте далі для перегляду

Створивши в 1947 році перший Land Rover, ми розпочали випуск автомобілів, які кинули
виклик тому, що раніше вважалося неможливим. Наші автомобілі щодня спонукають своїх
власників досліджувати нові території та долати бездоріжжя. Land Rover уособлює собою
скарбницю цінностей конструкторів та інженерів, які його створили. Кожен Land Rover несе в
собі риси неповторного британського стилю, у якому могутність врівноважується стриманістю.
Кидаючи виклик неможливому і запроваджуючи новітні підходи, ми заохочуємо одне одного
йти далі. Land Rover надає вам унікальну можливість розширити свій світ і вийти за його межі,
а також за межі умовностей.
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СПРОЕКТОВАНИЙ,
ЯК НІКОЛИ ДО ЦЬОГО
Як знайти нове втілення легендарного образу? Вийти за
рамки. Відкрити нові глибини. вийти за межі буденного і
вловити саму суть. Тоді вам вдасться переосмислити все.
Наступними етапами стануть проектування і конструювання.
Саме так створюється справді універсальний автомобіль.
Міцний, здатний притягувати погляди і долати будь-які
перешкоди. Автомобіль з широкими можливостями.
Це – Land Rover Defender. І ніщо інше.

Знімки на бездоріжжі у визначеній місцевості проведено з усіма дозволами.
Водіння у складних умовах бездоріжжя вимагає проходження повного
навчання та наявності досвіду. Існує ризик травмування та пошкодження.
Керуйте автомобілем у межах ваших здібностей. Завжди перевіряйте маршрут,
поверхню, опорну площину та виїзд, перш ніж заїжджати на зледенілу поверхню
На зображенні представлений Defender 90 First Edition в кольорі Pangea Green
з опціональною захисною матовою плівкою.
На зображенні автомобілі із загального модельного ряду Land Rover. Специфікації,
опції та наявність залежать від країни продажу. Уточнюйте інформацію у місцевого
дилера Land Rover. Ряд функцій потребує встановлення додаткових компонентів.
Для отримання додаткової інформації зверніться до офіційного дилера або
скористайтеся онлайн конфігуратором. Використовуйте встановлені в автомобілі
системи, дотримуючись правил безпеки.
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ДОСКОНАЛО ПРОДУМАНИЙ ДИЗАЙН. БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ.

КОНФІГ У РАТОР

Defender має найширші можливості у модельному ряді Land Rover. На вибір доступно два
типи кузова: 90 або 110. Обидва варіанти демонструють чудові ходові характеристики для руху
як по дорогах, так і на бездоріжжі. На автомобілях 90 встановлюється до шести сидінь, а для
автомобілів 110 в якості опції пропонуються сидіння третього ряду і посадкова формула «5 + 2».
Доступно шість комплектацій: Defender (базова), S, SE, HSE, First Edition та Defender X, а також
кілька пакетів аксесуарів, кожен з яких допоможе адаптувати автомобіль під ваш стиль життя і
підкреслить його виразний вигляд. Приголомшливі можливості для персоналізації.
На зображенні представлені автомобілі Defender 90 First Edition та Defender 110 SE в кольорі Pangea Green з опціональною
захисною матовою плівкою.

90
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Усе, що стосується Defender, випромінює спокійну впевненість, починаючи з його рішучої постави і
закінчуючи лаконічними, витонченими поверхнями. Це підкреслює можливості автомобіля і робить його
таким бажаним.
Міцний і неймовірно функціональний салон Defender доповнює образ автомобіля – шукача пригод.
У конструкції використовуються елементи, виготовлені з довговічних матеріалів. Інтуїтивно зрозумілі
технології, управляти якими так само просто, як смартфоном, дозволяють залишатися на зв’язку і не
нудьгувати в дорозі, не відволікаючись при цьому від водіння. Крім того, кожна деталь була продумана так,
щоб забезпечувати функціональність. Завдяки проходу в салоні*, опціональному передньому відкидному
сидінню і центральній консолі внутрішній простір автомобіля можна міняти по-різному. Як потрібно вам.
*Залежить від моделі автомобіля.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися,
що повністю контролюють транспортний засіб.
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ЕКСТЕР’ЄР
На зображенні представлений Defender 90 First Edition в кольорі Pangea Green з опціональною захисною матовою плівкою.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Вражаючі пропорції і миттєво впізнаваний силует Defender притягують погляди. Короткі звіси,
збільшений дорожній просвіт і вертикальні лінії в передній і задній частинах кузова надають
уявлення про можливості автомобіля. «Плаваючі» стійки та додаткові вікна в даху підкреслюють
його унікальний дизайн, а вражаюча поясна лінія в передній частині і потужні колісні арки,
які за формою нагадують багатокутник, надають автомобілю рішучого вигляду. Все це створює
цілісний образ. Неперевершена рішучість.
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Привабливість. Упевненість. І нічого зайвого. Компактна «підтягнута» передня частина
автомобіля Defender виконана з припіднятим капотом і рельєфною решіткою радіатора.
У поєднанні з характерними круглими фарами і виразними лініями кузова ці рішення
допомагають посилити враження від безмежних можливостей автомобіля.
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Досконалість дизайну і функціональність. Чудове поєднання силуету з вертикальними
лініями і сильного характеру. Задня частина автомобіля виглядає неймовірно збалансованою
і сучасною. При цьому такі елементи як двері багажного відділення, що відкриваються в
сторону, повнорозмірне запасне колесо, яке встановлюється зовні, і характерні задні фари
підкреслюють унікальний вигляд Defender.
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ІНТЕР’ЄР
На зображенні представлений інтер’єр Defender 90 First Edition у кольорі Khaki / Ebony.
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ВІДКРИТІ ПОВЕРХНІ З ПОРОШКОВИМ ПОКРИТТЯМ
Витривалість без компромісів: видимі кріплення основних внутрішніх компонентів
підкреслюють абсолютну цілісність автомобіля Defender. Міцні, надійні та неймовірно
функціональні конструкції інтер’єру відповідають характеру автомобіля. Оздоблення
видимих елементів салону має міцне структуроване порошкове покриття та простягається
до поперечної балки автомобіля, керма та дверей*.
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Поперечна балка кузова, важлива частина конструкції, пом’якшує удари і забезпечує
Defender довговічність.
*Доступно тільки з аудіосистемою Meridian™.
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МІЦНІ МАТЕРІАЛИ ІНТЕР’ЄРУ
Передчуття незабутніх пригод – ось яке відчуття виникає
при погляді на Defender. Зокрема, це відбувається
завдяки матеріалам, які використовуються для
оздоблення салону. Серед запропонованих матеріалів
оздоблення автомобіля є тканина Robust Woven Textile,
яка доповнює обробку сидінь зернистою шкірою і
захищає частини сидінь, що особливо схильні до зносу.
Одним з унікальних зносостійких матеріалів сидінь
Defender X є шкіра Windsor з елементами тканини
Kvadrat Steelcut Premium із вмістом вовни.
Для оформлення консолі можна вибрати
різноманітні панелі, в тому числі деревину Walnut з
пористою структурою з оздобленням грубої обробки
або деревину Dark Oak з обробкою Natural Smoked.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш
точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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ЗНОСОСТІЙКЕ ГУМОВЕ ПОКРИТТЯ
Завдяки міцному гумовому покриттю підлоги, інтер’єр
Defender здатний витримати будь-які випробування.
Це довговічне покриття легко очищується (приховані дверні
пороги дозволяють легко видалити бруд). Воно відмінно
поєднується з оформленням всього салону. Рухайтесь вперед.
Виходьте за рамки. Не бійтеся бруду.
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ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ
Кожен із 4 комплектів аксесуарів створений спеціально, щоб допомогти вам отримати
більше від життя і зробити ваш автомобіль ще більш потужним і витривалим. Де б не
пролягав ваш маршрут – по недоторканим куточкам природи або по міських джунглях –
ви можете прокласти свій власний шлях будь де.
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ПАКЕТ EXPLORER
Комплект аксесуарів Explorer оснащує Defender усім необхідним, щоб кидати
виклик умовностям та підкорювати найбільш недосліджені території.
На зображенні представлений автомобіль Defender 110 First Edition в кольорі Indus Silver.
На зображенні представлені аксесуари: аксесуарний пакет Explorer з експедиційною системою захисту передньої частини автомобіля,
фіксованими бічними підніжками і висувною драбиною для даху в якості удосконалень.
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ПАКЕТ EXPLORER
ВКЛЮЧАЄ:
Виведений вгору повітрозабірник ідеально підходить для
руху по запорошених дорогах і піску.
Легка експедиційна багажна решітка на дах1 відмінно
поєднується з дизайном автомобіля і витримує динамічне
навантаження до 132 кг2.
Бокс на даху з боковим кріпленням1 об’ємом 24 літри.
Водонепроникний тримач, що замикається, робить зберігання
обладнання легким та безпечним. Чудово підходить для
транспортування таких вантажів як взуття для ходьби і
гідрокостюми.
Чорна матова наклейка на капот доповнює його дизайн і
поставляється з двома вставками з вирізом під напис «90»
або «110».
Захист колісних арок захищає від пошкоджень при русі на
бездоріжжі.
Вимагає наявності рейлінгів на даху для встановлення.
При встановленні на 110 з шинами для бездоріжжя.

1
2
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Класичні передні та задні бризковики захищають
лакофарбове покриття і нагадують про спадщину
Land Rover Defender.
Чохол запасного колеса захищає запасне колесо,
що встановлюється ззаду на двері багажника.

ВДОСКОНАЛЕННЯ
Експедиційна система захисту передньої частини
автомобіля1 забезпечує максимальний ступінь захисту
передньої частини автомобіля і покращує його прохідність.
Полегшуючи доступ, висувна драбина для даху1 2 робить
завантаження ваших речей простішим. Для додаткової
безпеки драбину можна зафіксувати у складеному положенні.
Фіксовані або висувні бічні підніжки1 спрощують доступ у
автомобіль. Висувні бічні підніжки3 висуваються автоматично
при відкриванні дверей.
Бічні дуги з оздобленням Bright1 4 забезпечують захист
бічних сторін автомобіля при русі по бездоріжжю.
Водонепроникний гумовий килимок для багажного
відділення має міцну поверхню і допомагає захистити
покриття багажного відділення від бруду. Гумові килимки з
високими бортами забезпечують надійний захист ніші для ніг.

Удосконалення доступні з середини 2020 р.
Встановлюється виключно з рейлінгами на даху.
3
Доступно тільки для Defender 110. Несумісне з фіксованими бічними підніжками
або бічними дугами з оздобленням Bright.
4
Несумісне з фіксованими або висувними бічними підніжками.
1
2
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ПАКЕТ ADVENTURE
Задовольніть вашу пристрасть до нового. Пакет Adventure оснащує Defender
усім необхідним, щоб вивести вас зі звичних туристичних маршрутів.
На зображенні представлений автомобіль Defender 90 SE в кольорі Pangea Green.
На зображенні представлені аксесуари: пакет аксесуарів Adventure з фіксованими бічними підніжками і захисною пластиною
А-подібної рами спереду в якості удосконалення. Також представлений захист днища (доступний з середини 2020 р.)
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ПАКЕТ ADVENTURE
ВКЛЮЧАЄ:
Портативний душ з резервуаром на 6,5 літрів для подачі
води під тиском допоможе з легкістю очистити своє
обладнання. Містить шланг та насадку для душа, отже,
його можна використовувати для миття чобіт, велосипедів
або гідрокостюмів.
Рюкзак, як підлокітник на задньому сидінні, дозволяє тримати
під рукою всі необхідні речі. Універсальний 20-літровий
рюкзак, розміщений на сидінні, легко знімається, отже,
його можна взяти з собою, виходячи з автомобіля.
Накладка на задній бампер з оздобленням Bright захищає
задній бампер від подряпин під час завантаження або
розвантаження.
Передні та задні бризковики підвищують рівень захисту
лакофарбового покриття від води і бруду, підкреслюючи
при цьому дизайн автомобіля.
Чохол запасного колеса захищає запасне колесо,
що встановлюється ззаду на двері багажного відділення.
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Інтегрований повітряний компресор встановлюється в
багажному відділенні автомобіля і може використовуватися
для накачування автомобільних, велосипедних шин, надувних
платформ та інших речей.
24-літровий бокс на даху з боковим кріпленням1.
Водонепроникний тримач, що замикається, робить зберігання
обладнання легким та безпечним. Чудово підходить для
транспортування таких вантажів як взуття для ходьби і
гідрокостюми.

ВДОСКОНАЛЕННЯ
Захисна пластина А-подібної рами2 збільшує захист від
пошкодження передньої частини Defender, а також покращує
зовнішній вигляд автомобіля.
Фіксовані або висувні бічні підніжки2 спрощують доступ у
автомобіль. Висувні бічні підніжки3 висуваються автоматично
при відкриванні дверей.
Бічні дуги з оздобленням Bright2 4 забезпечують захист бічних
сторін автомобіля при русі на бездоріжжі.
Водонепроникний гумовий килимок для багажного
відділення має міцну поверхню і допомагає захистити
покриття багажного відділення від бруду. Гумові килимки з
високими бортами забезпечують надійний захист ніші для ніг.

Встановлюється виключно з рейлінгами на даху.
Удосконалення доступні з середини 2020 р.
3
Доступно тільки для Defender 110. Несумісне з фіксованими бічними підніжками
або бічними дугами з оздобленням Bright.
4
Несумісне з фіксованими або висувними бічними підніжками
1
2

На зображенні представлений автомобіль з переднім нижнім захистом кузова
(доступний з середини 2020 р.) та рейлінгами.
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ПАКЕТ COUNTRY
Долайте найскладніші перешкоди! Пакет аксесуарів Country включає все
необхідне, що дозволить вашому Defender приборкувати стихії та зробить кожну
подорож справді незабутньою.
На зображенні представлений автомобіль Defender 110 First Edition в кольорі Indus Silver.
На зображенні представлені аксесуари: аксесуарний пакет Country з висувними бічними підніжками і захисна пластина А-подібної рами спереду у якості удосконалень.
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ПАКЕТ COUNTRY
ВКЛЮЧАЄ:
Класичні передні та задні бризковики захищають
лакофарбове покриття і нагадують про спадщину
Land Rover Defender.
Перегородка для багажного відділення у повну висоту
салону призначена для запобігання потрапляння багажу
в салон.
З легкістю очищуйте своє обладнання за допомогою
портативного душа з резервуаром на 6,5 літрів для подачі
води під тиском. Містить шланг та насадку для душа, отже,
його можна використовувати для миття чобіт, велосипедів
або гідрокостюмів.
Накладка на задній бампер з оздобленням Bright захищає
задній бампер від подряпин під час навантаження або
розвантаження.
Захист колісних арок захищає від пошкоджень при русі
на бездоріжжі.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ
Фіксовані або висувні бічні підніжки1 спрощують доступ в
автомобіль. Висувні бічні підніжки3 висуваються автоматично
при відкриванні дверей.
Бічні дуги з оздобленням Bright1 3 забезпечують захист
бічних сторін автомобіля при русі на бездоріжжі.
Захисна пластина А-подібної рами2 збільшує захист від
пошкодження передньої частини Defender, а також покращує
зовнішній вигляд автомобіля.
Водонепроникний гумовий килимок для багажного
відділення має міцну поверхню і допомагає захистити
покриття багажного відділення від бруду. Гумові килимки з
високими бортами забезпечують надійний захист ніші для ніг.

Удосконалення доступні з середини 2020 р.
Доступно тільки для Defender 110. Несумісне з фіксованими бічними підніжками
або бічними дугами з оздобленням Bright.
3
Несумісне з фіксованими або висувними бічними підніжками.
1
2
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ПАКЕТ URBAN
Підкорюйте бетонні джунглі. Комплект Urban надає Defender можливості стати помітним у передмісті
завдяки вражаючому стильному дизайну, впевненому вигляду та стійкості автомобіля.
На зображенні представлений Defender 90 SE в кольорі Pangea Green з опціональною захисною матовою плівкою і 22-дюймовими колісними дисками з 5 спицями Style 5098 з оздобленням Gloss Black.
До аксесуарів відносяться: аксесуарний пакет Urban і бічні дуги з оздобленням Bright. Також представлений захист днища.
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КОМПЛЕКТ
URBAN
ВКЛЮЧАЄ:
Металеві накладки на педалі з оздобленням Bright
доповнюють міцне оздоблення салону.
Накладка на задній бампер з оздобленням Bright захищає
задній бампер від подряпин під час навантаження або
розвантаження.
Чохол запасного колеса захищає запасне колесо,
що встановлюється ззаду.
Захист днища* захищає від пошкоджень передній бампер
при русі на бездоріжжі, а також забезпечує швидкий доступ
до буксирувального гаку.

*Доступно з середини 2020 року.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ
20-дюймові колісні диски Style 5095 з 5 здвоєними спицями з оздобленням Gloss Dark Grey.
Фіксовані або висувні бічні підніжки1 спрощують доступ в автомобіль. Висувні бічні
підніжки2 висуваються автоматично при відкриванні дверей.
Бічні дуги з оздобленням Bright1 3 забезпечують захист бічних сторін автомобіля при
русі на бездоріжжі.
Водонепроникний гумовий килимок для багажного відділення має міцну поверхню
і допомагає захистити покриття багажного відділення від бруду. Гумові килимки з
високими бортами забезпечують надійний захист ніші для ніг.
Удосконалення доступні з середини 2020 р.
Доступно тільки для Defender 110. Несумісне з фіксованими бічними підніжками або бічними дугами з оздобленням Bright.
3
Несумісне з фіксованими або висувними бічними підніжками.
1
2
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ВИВІРЕНА
ДОСКОНАЛІСТЬ
ПОЗА ЧАСОМ
ТА ПРОСТОРОМ
Ми прагнули створити автомобіль, здатний
витримати випробування часом. Тому в ньому
продумано абсолютно все.
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МОНОКОКОВА АРХІТЕКТУРА
Унікальна архітектура робить Defender нашим найсильнішим та найбільш функціональним
автомобілем серед усіх автомобілів, створених нами. Вона по-справжньому вражає не лише
силою, але й стійкістю. При цьому автомобіль відрізняється невеликою масою, низькою
витратою палива і високими динамічними характеристиками.
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ВИПРОБУВАНИЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

КОНФІГ У РАТОР

Заїзди на дорогах і на бездоріжжі загальною протяжністю 1,2 мільйона км. 45 000 різних
тестувань. Діапазон температур від +50 до -40 градусів. Від дюн Дубаю до крутих спусків
траси у Нюрбургринзі. Ми випробували Defender на різних відмітках висоти, вилили на нього
85 000 л підфарбованої води за допомогою зливового симулятора і обладнали його шинами,
здатними витримати потужні удари. Ми обрали найбільш екстремальні з існуючих умови
перевірки. Все це дозволило створити автомобіль з широкими можливостями. Defender.
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ДЕ ЗАВГОДНО
ЩО ЗАВГОДНО
Ми створили Defender, щоб ви могли більше мріяти.
Прикладіть зусилля. Вийдіть за межі можливого.
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ПОВНИЙ ПРИВОД (AWD)
Повний контроль. На дорогах і на бездоріжжі.
Крутний момент може розподілятися між передніми
та задніми колесами. Під час руху на поверхнях з
низьким зчепленням, таких як крига та сніг, крутний
момент може розподілятися між передніми та
задніми колесами, забезпечуючи більшу стабільність
та контроль. В екстремальних умовах, коли контакт
з поверхнею є тільки на передніх або задніх колесах,
до 100 % крутного моменту подається до протилежної
осі для підвищення зчеплення. Система повного
приводу поєднана з електронною антибуксувальною
системою (ETC), щоб гарантувати надійність навіть
у найскладніших умовах.
Весь світ перед вами. Керуйте ним.

ДВОСТУПІНЧАСТА РОЗДАВАЛЬНА
КОРОБКА
Додаткові знижені передачі можуть виявитися
незамінними в складних умовах, як-от круті схили або
підйоми, на бездоріжжі або в процесі буксирування.

На зображенні представлений автомобіль з опціональною експедиційною
системою захисту передньої частини. Дана система розширює можливості
автомобіля на бездоріжжі, збільшуючи передній кут в’їзду.
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+145 mm

ПРУЖИННА ПІДВІСКА ТА ПНЕВМАТИЧНА
ПІДВІСКА З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ

+75 mm

Пружинна підвіска зі здвоєними важелями спереду і сучасною багатоважільною системою ззаду дозволяє гарантувати
швидке і точне реагування ходової частини. Пневматична підвіска з електронним управлінням* забезпечує комфортне
і впевнене водіння. Виберіть варіант між висотою в’їзду на 50 мм нижче звичайного дорожнього просвіту та висотою,
збільшеною до 75 мм, з подальшим збільшенням дорожнього просвіту до додаткових 70 мм у більш екстремальних
умовах бездоріжжя. Система забезпечує виняткову артикуляцію і положення коліс навіть на змінних поверхнях.

0
-40 mm

*Функція входить до складу комплекту. Опція для Defender 90. Залежить від комплектації.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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АКТИВНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ
Як на твердому покритті, так і на бездоріжжі. На льоду, снігу і під час дощу. Опціональний
активний диференціал з електронним керуванням* забезпечує оптимальний рівень
зчеплення. Це відбувається завдяки контролю ковзання між лівим та правим колесом на
задній осі. При втраті зчеплення система виявляється ефективнішою за гальма завдяки
швидкій реакції і плавному відгуку.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого
дилера Land Rover.
На зображенні представлений Defender 110 X в кольорі Gondwana Stone.
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СИСТЕМА АДАПТАЦІЇ ДО ДОРОЖНІХ УМОВ
З НАЛАШТУВАННЯМИ TERRAIN RESPONSE*
Для системи адаптації до дорожніх умов Terrain Response тепер стала доступною унікальна можливість
індивідуального налаштування параметрів двигуна, рульового управління, диференціалів і систем контролю
стійкості для руху по бездоріжжю. Де б ви не рухалися – по сибірській тундрі або по камінню Моава –
Defender задовольнить усі ваші вимоги під час їзди.
Сміливо вирушайте в дорогу і дізнайтеся, на що ви здатні.
*Доступно тільки у якості опції.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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СИСТЕМА АДАПТАЦІЇ ДО ДОРОЖНІХ УМОВ TERRAIN RESPONSE 2

Звичайний режим

Цей автомобіль – для тих, хто не боїться ламати стереотипи і жити повноцінним життям. Унікальні
системи адаптації до дорожніх умов Terrain Response дозволяють водієві оптимізувати роботу двигуна,
коробки передач, центрального диференціала і ходової частини автомобіля відповідно до дорожніх умов.
Опціональна система адаптації до дорожніх умов Terrain Response 21 виводить функціональні можливості
відзначеної нагородами системи на новий рівень. Автоматичне налаштування відстежує поточні умови
водіння та вибирає найбільш підходящий для місцевості параметр.

Трава / гравій / сніг
Бруд і колія
Пісок
Каміння / повільний хід2

Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.

Подолання водних перешкод2

Доступно тільки у складі пакету опцій. 2Доступно тільки з пневматичною підвіскою з електронним управлінням.

1
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СИСТЕМА КОНТРОЛЬОВАНОГО
РУХУ ПІД СХИЛ (HDC)
Круті схили? Немає причин для занепокоєння. Система
контрольованого руху під ухил (HDC) підвищує керованість
під час руху по крутих схилах, підтримує постійну швидкість,
регулюючи гальмівне зусилля окремо на кожному колесі.
Функція плавного старту вгору виключає небажане
відкочування автомобіля назад у момент початку руху
вгору по схилу. Система поступового спуску на похилій
поверхні попереджає занадто різкий розгін на крутому
спуску, коли водій відпускає педаль гальма.
*Доступно тільки у складі пакету опцій.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ НА НИЗЬКІЙ
ШВИДКОСТІ ПРИ РУСІ НА РІЗНИХ
ТИПАХ ПОВЕРХНІ (ATPC):
Круїз-контроль на низьких швидкостях при русі на різних типах
поверхні (ATPC)* – передова система, доступна у якості опції.
Встановлює і підтримує постійну швидкість у складних умовах
бездоріжжя, наприклад, при русі по слизьких поверхнях, таких як
бруд, мокра трава, лід і сніг. Круїз-контроль на низьких швидкостях
при русі на різних типах поверхні фактично працює як круїзконтроль на низькій швидкості в діапазоні від 1,8 до 30 км/ч,
дозволяючи зосередитися на маневрах і пошуку оптимальної
траєкторії при подоланні перешкоди.

Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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ПОДОЛАННЯ ВОДНИХ ПЕРЕШКОД
Буває, що життя підносить неприємні сюрпризи. Однак водна перешкода не стане одним
із них завдяки тому, що Defender володіє видатним показником глибини подоланого броду
900 мм. При виборі програми «Брід» системи адаптації до дорожніх умов Terrain Response
збільшується висота пневматичної підвіски з електронним управлінням*. 3D-камери кругового
огляду з датчиком глибини водної перешкоди Wade Sensing допоможуть визначити глибину
водної перешкоди. Система відстежує глибину водної перешкоди і подає звуковий та візуальний
сигнал, коли рівень глибини наближається до максимально допустимого значення.

*Функція у складі пакета. Опція для Defender 90. Залежить від комплектації.
Перш ніж долати водні перешкоди, завжди перевіряйте маршрут і ділянки для виїзду.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого
дилера Land Rover.
На зображенні представлений Defender 90 First Edition в кольорі Pangea Green з опціональною захисною матовою плівкою.
На зображенні представлені аксесуари: комплект захисту кузова з рифленою поверхнею, чохол запасного колеса і
багажник для експедицій, розміщений на даху (вимагає наявності рейлінгів на даху для встановлення).
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БУКСИРУВАННЯ
Відправляйтеся в дорогу, куди забажаєте. Беріть з
собою все, що потрібно. Defender здатний буксирувати
причіп масою до 3500 кг, дозволяючи вирішити будь-які
найскладніші завдання. Удосконалена система допомоги
при буксируванні Tow Assist спрощує рух заднім
ходом з причепом*, у той час як сам Defender відмінно
справляється з занесенням. На сенсорний екран будуть
одночасно виводитися поточна і необхідна траєкторії
руху причепа.

*Доступно тільки в складі пакету опцій для буксирування.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш
точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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БУКСИРУВАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЛЕБІДКИ
Електрична лебідка з дистанційним управлінням*
розширює буксирувальні можливості і підкреслює міць
автомобіля. Максимальне тягове зусилля становить
4536 кг на відстані до 45 метрів. Це обладнання стане
у нагоді, якщо ви, наприклад, застрягли десь в лісовій
гущавині.
Навчитися роботі з лебідкою можна в одному з наших
центрів водійської майстерності Experience.

*Потребує комплекту для встановлення лебідки.
На зображенні представлений Defender 90 First Edition в кольорі
Pangea Green з опціональною захисною матовою плівкою. На зображенні
представлені аксесуари: комплект захисту кузова з рифленою поверхнею,
експедиційна багажна решітка на дах (вимагає наявності рейлінгів на даху
для встановлення), бічні дуги з оздобленням Bright, електрична лебідка з
дистанційним управлінням і комплект для встановлення лебідки (аксесуари /
удосконалення доступні з середини 2020 р.).
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БАГАЖ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ?
НЕ ПРОБЛЕМА
Знайома ситуація, чи не так? Коли потрібно взяти з собою
велику кількість речей. Сміливо сідайте за кермо. І вирушайте
назустріч пригодам. Здатність перевозити важкі і об’ємні
вантажі дозволить Defender з легкістю впоратися з будь-яким
завданням.
Доступний широкий асортимент аксесуарів для
транспортування на даху, включаючи експедиційну
багажну решітку на дах1 і кріплення для водно-спортивного
спорядження1.
А КСЕС УА РИ

СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
При статичному навантаженні Defender може тримати
на даху вантажі масою до 300 кг.

ТЕНТ З КРІПЛЕННЯМ НА ДАХУ
Насолоджуйтесь краєвидами, не турбуючись про погоду.
Залишайтеся ночувати на природі.

ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
При динамічному навантаженні на даху можна перевозити
вантажі масою до 168 кг2.
Функція у складі комплекта. 2Defender 110 з шинами підвищеної прохідності.

1

На зображенні зверху представлений автомобіль Defender 110 First Edition в
кольорі Indus Silver. На зображенні представлені аксесуари: комплект Explorer
(для встановлення потребує рейлінгів на даху) з фіксованими бічними підніжками,
висувною драбиною для доступу на дах і експедиційною системою захисту
передньої частини автомобіля в якості удосконалень (аксесуари / удосконалення
доступні з середини 2020 р.).
На зображенні нижче представлений Defender 90 First Edition в кольорі Pangea
Green з опціональною захисною матовою плівкою. На зображенні представлені
аксесуари: комплект аксесуарів захисту кузова з рифленою поверхнею,
експедиційна багажна решітка на дах (для встановлення потребує рейлінгів
на даху), бічні дуги з оздобленням Bright, електрична лебідка з дистанційним
управлінням і комплект для встановлення лебідки (аксесуари / удосконалення
доступні з середини 2020 р.).
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДВІСКИ
ADAPTIVE DYNAMICS
Завдяки системі адаптивного управління підвіскою Adaptive Dynamics*, що пропонується
разом з пневматичною підвіскою з електронним управлінням*, навіть тривала поїздка буде
максимально комфортною. Система контролює рух автомобіля з частотою до 500 разів
на секунду, миттєво реагуючи на дії водія або зміни дорожньої ситуації, забезпечуючи
максимальний комфорт і плавність ходу. Вона здатна навіть визначити зміну умов руху,
якщо ви з’їхали на ґрунтову дорогу, надаючи можливість точного регулювання налаштувань

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

жорсткості амортизаторів у всьому діапазоні значень, щоб ви прибули в пункт призначення
бадьорими і повними сил.
*Функція входить до складу комплекту. Опція для Defender 90. Залежить від комплектації.
На зображенні представлений Defender 90 SE в кольорі Pangea Green з опціональною захисною матовою плівкою.
На зображенні представлені аксесуари: комплект аксесуарів Urban з бічними дугами з оздобленням Bright і опціональними
22-дюймовими колісними дисками з 5 спицями Style 5098 з оздобленням Gloss Black. Також представлений захист днища
кузова (аксесуари / удосконалення доступні з середини 2020 р.).

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
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ГЕОМЕТРІЯ
Чудова геометрія забезпечує неперевершені позашляхові
можливості автомобіля. Кут в’їзду становить 38 градусів*.
Кут поздовжньої прохідності досягає 31 градуса, а кут з’їзду –
40 градусів*.

*Пневматична підвіска з електронним керуванням і режимом руху на бездоріжжі.
Встановлення бічних підніжок і бічних дуг може вплинути на можливість
використання автомобіля в умовах бездоріжжя.
На зображенні представлений Defender 90 First Edition в кольорі Pangea Green з
опціональною захисною матовою плівкою.
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БЕНЗИНОВИЙ І ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУНИ
Defender пропонує асортимент двигунів: два 4-циліндрових
дизельних (D200 і D240) і один 4-циліндровий бензиновий
(P400). Усі двигуни оптимізовані під різні вимоги.

1 ЛІТІЙ-ІОННА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 48 В
2 ПЕРЕТВОРЮВАЧ (DC / DC) 48/12 В
3 РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ

Дизельні двигуни забезпечують кращу паливну
економічність на великих відстанях і більш високий крутний
момент. Вони ідеально підійдуть для тривалих поїздок,
обгону і зустрічного роз’їзду або бездоріжжя, а також для
буксирування.

4 РЕМІННИЙ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР
5 ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГНІТАЧ 48 В

Бензинові двигуни мають велику потужність, що може
забезпечити захоплююче і спортивне водіння. Вони більш
технологічні та краще підходять для коротких поїздок з
частими зупинками.

2
1

Усі двигуни оснащуються інтелектуальною системою зупинки /
запуску двигуна «Стоп / Старт», яка сприяє зниженню витрати
палива і рівня викидів*.

5

3

4
*Залежить від ринку.
Доступність двигуна залежить від ринку.
За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
ЗАВЖДИ Й У ВСЬОМУ
При створенні Land Rover Defender однією з наших головних цілей
було зробити його максимально зручним
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Створюючи конфігурацію Defender, ви можете повністю адаптувати автомобіль під свої
потреби. Ви можете обрати вільний простір в салоні1 або переднє відкидне сидіння.
Або ж можна встановити передню центральну консоль з відділенням для охолодження2
або без нього. Приголомшливі можливості для персоналізації. У багажному відділенні
достатньо місця, щоб розмістити все необхідне.

ПРОХІД У ПЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ САЛОНУ

ДИЗАЙН

КОНФІГ У РАТОР

Залежить від комплектації. 2Доступно тільки в складі пакету опцій.

1

Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.

ПЕРЕДНЄ ВІДКИДНЕ СИДІННЯ

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПЕРЕДНЯ ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ З ПІДЛОКІТНИКАМИ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

90

90

90

90

90

90

2 СИДІННЯ З ПРОХОДОМ У ПЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ САЛОНУ

4 СИДІННЯ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ КОНСОЛЛЮ

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

3 СИДІННЯ З ПРОХОДОМ У ПЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ САЛОНУ

5 СИДІНЬ З ПЕРЕДНІМ ВІДКИДНИМ СИДІННЯМ (СКЛАДЕНИМ)

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

3 СИДІННЯ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ КОНСОЛЛЮ

6 СИДІНЬ З ПЕРЕДНІМ ВІДКИДНИМ СИДІННЯМ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
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110

110

110

110

2 СИДІННЯ З ПРОХОДОМ У ПЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ САЛОНУ

5 СИДІНЬ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ КОНСОЛЛЮ

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

3 СИДІННЯ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ КОНСОЛЛЮ

6 СИДІНЬ З ПЕРЕДНІМ ВІДКИДНИМ СИДІННЯМ (СКЛАДЕНИМ)

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

4 СИДІННЯ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ КОНСОЛЛЮ

СИДІННЯ 5+2

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ЕЛЕКТРОРОЗ’ЄМИ
USB-роз’єми і електророз’єми на 12 В доступні на кожному
ряду сидінь. На бічній стороні багажного відділення
розташовується розетка, за допомогою якої можна заряджати
різні пристрої. Ще одне рішення, яке дозволить вам завжди
залишатися на зв’язку.

РЮКЗАК-ПІДЛОКІТНИК ДЛЯ
ЗАДНЬОГО РЯДУ СИДІНЬ
Рюкзак-підлокітник для заднього ряду сидінь дозволить
тримати під рукою всі необхідні предмети під час поїздки.
Крім того, такий універсальний рюкзак має обсяг 20 л,
і при необхідності його можна взяти з собою, залишаючи
автомобіль.

СИСТЕМА CLICK AND GO
Універсальна багатофункціональна система для пасажирів
другого ряду сидінь може бути оснащена додатковими
пристосуваннями, які дозволять зафіксувати планшети
і ноутбуки, а також розмістити сумки або одяг.

Apple® є товарним знаком Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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ТЕХНОЛОГІЇ
Інноваційні та інтуїтивно зрозумілі технології, створені для пригод у
XXI столітті, забезпечують зручність використання, широкі можливості
підключення і кращу оглядовість.
На зображенні представлений Defender 110 X в кольорі Gondwana Stone.
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СИСТЕМА PIVI PRO НАСТІЛЬКИ Ж ЗВИЧНА,
ЯК ВАШ СМАРТФОН
Використання технологій не повинно викликати труднощів. Pivi Pro – наша найбільша
інтуїтивно зрозуміла інформаційно-розважальна система. Дисплей системи має зручну
конфігурацію, що дозволяє отримувати швидкий доступ до часто використовуваних
завдань та функцій, включаючи навігаційну систему, телефон і мультимедіа, на головному
екрані. Ви можете легко налаштувати компонування елементів екрану і додавати
необхідну інформацію або функції.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

Доступність функцій і опцій Pivi Pro залежить від ринку. Інформацію про наявність і повні умови для вашої країни
уточнюйте у офіційного дилера. Деякі функції вимагають використання відповідної SIM-карти з відповідним тарифом.
Після закінчення початкового рекомендованого офіційним дилером терміну буде необхідно продовжити підписку.
Покриття мобільної мережі не гарантується повсюдно.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них самих.
Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ1
Виводить на вітрове скло ключову інформацію,
в тому числі швидкість руху, обрану передачу і вказівки
навігаційної системи. Чіткі повнокольорові графічні
зображення допоможуть з легкістю отримувати необхідні
дані, включаючи інформацію про бездоріжжя, наприклад,
про кути нахилу і розвалу.

ВІРТУАЛЬНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ2
Розваги. Інформація. Можливості підключення. Система
Pivi Pro оснащується 12,3-дюймовою віртуальною панеллю
приладів з високою роздільною здатністю. Дозволяє
переглядати всю необхідну інформацію. На дисплеї може
відображатися інформація від розважальних систем і систем
безпеки, включаючи повноекранні навігаційні 3D-карти,
телефону і мультимедійну систему. Передовий процесор
забезпечує відмінну якість рухомих графічних зображень.
Доступно у якості опції. Залежить від моделі. 2Залежить від моделі.

1

Доступність функцій і опцій Pivi Pro залежить від ринку. Інформацію про
наявність і повні умови для вашої країни уточнюйте у офіційного дилера.
Деякі функції вимагають використання відповідної SIM-карти з відповідним
тарифом. Після закінчення початкового рекомендованого офіційним дилером
терміну буде необхідно продовжити підписку. Якість мобільного зв’язку не
може бути гарантована у всіх локаціях.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ
NAVIGATION PRO1
Ні у бетонних джунглях, ні у диких місцях навігаційна
система Defender не дозволить вам втратити зв’язок
зі світом. Система використовує технологію машинного
навчання, щоб адаптувати вказівки з урахуванням вашої
обізнаності про маршрут і поточні дорожні умови.
При необхідності функція динамічних вказівок навіть може
запропонувати альтернативний більш швидкий маршрут.
Також завдяки регулярним автоматичним завантаженням
карт2 вам завжди будуть доступні актуальні відомості.

Містить послуги підписки, яку можна продовжити після закінчення початкового
терміну, наданого вашим дилером Land Rover. 2При підключенні до мережі Wi-Fi
або тарифного плану.
1

Деякі функції Pivi Pro та їх наявність залежать від країни продажу – зверніться
до місцевого дилера Land Rover, щоб отримати інформацію щодо наявності
та повних умов продажу у вашій країні. Деякі функції вимагають використання
відповідної SIM-карти з відповідним тарифом. Після закінчення початкового
рекомендованого офіційним дилером терміну буде необхідно продовжити
підписку. Якість мобільного зв’язку не може бути гарантована у всіх локаціях.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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Зберігайте ваші улюблені місця, використовуйте
масштабування пальцями, щоб скасувати використання
карт. Функція гнучкого маршруту дозволяє легко будувати
і змінювати маршрути шляхом перетягування лінії маршруту
на інші дороги. Додаток Remote дозволить вам задати пункт
призначення, поки ви ще перебуваєте вдома – і все буде
готово до моменту посадки в автомобіль.

Деякі функції Pivi Pro та їх наявність залежать від країни продажу – зверніться
до місцевого дилера Land Rover, щоб отримати інформацію щодо наявності
та повних умов продажу у вашій країні. Деякі функції вимагають використання
відповідної SIM-карти з відповідним тарифом. Після закінчення початкового
рекомендованого офіційним дилером терміну буде необхідно продовжити
підписку. Якість мобільного зв’язку не може бути гарантована у всіх локаціях.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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МОЖЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ
Пакет опцій Smartphone
Дозволяє управляти оптимізованими для автомобіля
додатками для смартфона, такими як «Контакти», «Календар»
і «Медіапрогравач», за допомогою сенсорного екрану.
Система бездротової зарядки мобільних пристроїв1
Розташовується на центральній консолі, в передній частині
підлокітника та за тримачами для склянок. Дозволяє легко
поставити на зарядку смартфон без необхідності підключення
будь-яких дротів.
Оновлення програмного забезпечення
Завдяки оновленням програмного забезпечення2
версії систем Defender завжди актуальні. Інформаційнорозважальну, телематичну систему і різні блоки
управління можна оновлювати дистанційно.
Функція Secure Tracker
Ми сподіваємося, що вам не знадобиться ця функція.
Однак, якщо ваш автомобіль буде викрадено, система
застосовує технологію відстеження, яка попередить вас
про спробу крадіжки. Secure Tracker Pro3 інтегрує технологію
ідентифікації до ключа від автомобіля. Якщо ваш автомобіль
викрали, використавши неавторизовані ключі, протягом
кількох хвилин буде надіслано попередження до Центру
відстеження викраденого автомобіля. Включає сервісну
підписку на гарантійний термін.
Доступно тільки в складі пакетів опцій.
При підключенні до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
3
Вимагає авторизованого ключа та підключення до мобільної мережі.
1
2

Деякі функції Pivi Pro та їх наявність залежать від країни продажу – зверніться
до місцевого дилера Land Rover, щоб отримати інформацію щодо наявності
та повних умов продажу у вашій країні. Деякі функції вимагають використання
відповідної SIM-карти з відповідним тарифом. Після закінчення початкового
рекомендованого офіційним дилером терміну буде необхідно продовжити
підписку. Якість мобільного зв’язку не може бути гарантована у всіх локаціях.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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REMOTE
Додаток Remote надає інформацію про ваш
Land Rover Defender і дає змогу взаємодіяти з ним, навіть
якщо ви не знаходитеся в автомобілі. До послуги включено:
Дистанційне керування замками дверей
Дистанційне управління клімат-контролем
Дистанційне керування звуковим та світловим сигналом
Журнал поїздок
Контроль стану автомобіля
Оптимізована служба допомоги на дорогах Land Rover
Optimised Assistance
Система екстреного виклику SOS Emergency Call

Деякі функції Pivi Pro та їх наявність залежать від країни продажу – зверніться
до місцевого дилера Land Rover, щоб отримати інформацію щодо наявності
та повних умов продажу у вашій країні. Деякі функції вимагають використання
відповідної SIM-карти з відповідним тарифом. Після закінчення початкового
рекомендованого офіційним дилером терміну буде необхідно продовжити
підписку. Якість мобільного зв’язку не може бути гарантована у всіх локаціях.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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ПАКЕТ ОПЦІЙ ONLINE
З ТАРИФНИМ ПЛАНОМ
Залишайтеся на зв’язку. Ви отримаєте доступ до всіх
необхідних сервісів, які легко інтегруються в систему Pivi Pro,
включаючи потокове відтворення онлайн-медіа1, дані про
зміну погоди та календар з необмеженим обсягом даних.
Усе це дозволить вам залишатися на зв’язку і користуватися
розважальним контентом. У будь-який час.

ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI
З ТАРИФНИМ ПЛАНОМ
З активним з’єднанням Wi-Fi і тарифним планом1 2 ви
зможете залишатися на зв’язку з друзями і близькими,
а також дивитися потокове відео. Навіть якщо ви рухаєтеся
по малознайомій дорозі. Функція Wi-Fi використовує
зовнішню антену для забезпечення кращої якості з’єднання.

Деякі функції вимагають використання відповідної SIM-карти з відповідним
тарифом. Після закінчення початкового рекомендованого офіційним дилером
терміну буде необхідно продовжити підписку. Застосовується політика
правомірного використання. При досягненні ліміту даних 20 ГБ до закінчення
місяця швидкість передачі даних в автомобілі може знизитися. 2Опція.

1

Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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ЯСКРАВІШІ ФАРИ –
БЕЗПЕЧНІША ЇЗДА ВНОЧІ
Світлодіодні фари входять до стандартної комплектації
Defender. Світлодіодні фари створені для подовження
тривалості життєвого циклу транспортного засобу та є
більш економічними, оскільки вони використовують менше
енергії. Якість світла наближається до денних умов, тому
водіння вночі менше втомлює. Світлодіодні головні фари
преміум-класу мають удвічі більшу кількість світлодіодів у
порівнянні зі своїми стандартними аналогами і доповнюються
графічними фірмовими денними ходовими вогнями (DRL).
Підвищена світловіддача значно покращує видимість у
нічний час.

МАТРИЧНІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
Опціональні матричні світлодіодні фари з денними ходовими
вогнями DRL* мають функцію адаптивного регулювання
променя фар. Розділяючи головний промінь на вертикальні
смуги, адаптивний промінь максимізує кількість ділянок
високих променів для найкращої видимості, водночас
відкидаючи тінь на зустрічний транспортний засіб, щоб
запобігти засліплюванню. Адаптивний промінь також
здатний оптимізувати розподіл світла відповідно до
умов руху містом, поза містом, автомагістраллю або
за поганої погоди.

*Залежить від моделі.
Стандартне та опційне обладнання може відрізнятись, залежно від країни продажу.
За додатковою інформацією, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
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СИСТЕМА CLEARSIGHT GROUND VIEW
Густий частий ліс. Глибокий бруд, розкидані гілки і величезна кількість валунів.
Як можна впевнено подолати подібний маршрут?
Камера ClearSight Ground View доступна у поєднанні з камерами кругового огляду
360° та дає змогу “заглянути під капот”, щоб відслідкувати усі перешкоди, навіть при
складних умовах у місті. Ця функція відображає на сенсорному екрані простір під
передньою нижньою частиною автомобіля – в звичайних умовах ця область буде
невидимою для водія.

Доступно із камерами кругового огляду на 360°.
Зображення транслюється не в режимі реального часу. З метою безпеки перевіряйте навколишній простір.
Використання системи регламентується місцевими стандартами.
На зображенні представлені аксесуари: пакет аксесуарів Adventure (вимагає наявності рейлінгів на даху для
встановлення) з фіксованими бічними підніжками і захисною пластиною А-подібної рами як удосконалення
(удосконалення доступні з середини 2020 р.). Також представлені рейлінги.
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ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ CLEARSIGHT
Багажне відділення до верху забито спорядженням і ви не бачите нічого через заднє скло?
Немає проблем. Дзеркало заднього виду ClearSight з поліпшеною видимістю транслює
відеозображення в режимі реального часу, дозволяючи контролювати простір позаду
автомобіля Defender.
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Функція забезпечує безперешкодний огляд, навіть якщо на задньому сидінні перебувають
пасажири або розміщено багаж.
Доступно у якості опції з урахуванням місцевих вимог. Клієнти, які носять лінзи, можуть потребувати часу для адаптації
зору до цифрового режима дзеркала заднього виду. Проте, звичайний режим дзеркала не викликатиме незручностей.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого
дилера Land Rover.
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МУЗИКА НАДИХАЄ, ЧИ НЕ ТАК?
Музика задає нашим почуттям ритм, впливаючи на настрій
і самопочуття. З нею можна відчути багато – і мурашки,
і сльози. Ось чому музика і автомобіль нерозривно пов’язані.
Керуючи автомобілем, ви слухаєте улюбленого виконавця,
групу або композитора. Тут і зараз. Ваш власний світ.
Але що, якщо прослуховування музики стане чимось
більшим? Що, якщо ви зможете відчути, випробувати,
зануритися в неї? Що, якщо тепер ви здатні відчути кожну
ноту, насолоджуючись усією глибиною звучання в салоні
вашого Land Rover?
Британські аудіосистеми Meridian™ дозволять отримати
унікальний досвід, подібний до відчуття присутності на
музичному виступі. Ці високотехнологічні й удостоєні нагород
системи створені з урахуванням принципів психоакустики
(наукової дисципліни, яка займається дослідженням
сприйняття звуків людським мозком) і забезпечують настільки
реалістичне звучання, що в ньому помітний кожен біт,
кожен подих.
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MERIDIAN™
Якій би музиці ви не віддавали перевагу, ви неодмінно оціните якість звучання наших
акустичних систем. На вибір пропонуються три варіанти. Наша система з шістьма
динаміками забезпечує виразність високих тонів і повноту басів. Аудіосистема Meridian
з 10 динаміками і сабвуфером1 забезпечує виняткову якість звучання. Аудіосистема
об’ємного звучання Meridian Surround Sound з 14 динаміками і сабвуфером2 оточує вас
чистим і виразним звучанням. Відчуття присутності на живому концерті. Створене в
салоні Defender.

Доступно у складі пакету. 2Залежить від моделі.

1

На зображеннях представлено умовне розташування музикантів згідно відчуттям пасажирів на
правих сидіннях автомобіля.

1. А УДІОС ИС ТЕМ А

Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією
звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.

6 ДИН А МІК ІВ

Meridian є зареєстрованою торговою маркою компанії Meridian Audio Ltd. Trifield і «трипільний»
пристрій є зареєстрованим товарним знаком Trifield Productions Ltd.

2 . А УДІОС ИС ТЕМ А M E R I DI A N
10 ДИН А МІК ІВ

1 С А БВУФЕР

ДИЗАЙН

3. А УДІОС ИС ТЕМ А M E R I D I A N SU R ROU N D SOU N D

ПІДС И ЛЮВАЧ ПОТ У Ж НІС Т Ю 40 0 ВТ

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

ПІДС И ЛЮВАЧ ПОТ У Ж НІС Т Ю 180 ВТ

14 ДИН А МІК ІВ

МОЖЛИВОСТІ

1 С А БВУФЕР

ПРАКТИЧНІСТЬ

ПІДС И ЛЮВАЧ ПОТ У Ж НІС Т Ю 70 0 ВТ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ
Розслабтесь. Навіть при інтенсивному русі. Land Rover Defender був спроектований
з використанням сучасних технологій та функцій допомоги водіям. Чим більше ви їх
використовуєте, тим більше ви розумієте, що вони не управляють автомобілем за вас,
вони просто допомагають вам прибрати стрес протягом водіння – і це чудово! Усе далі
зазначене є стандартним обладнанням:
Сучасна Система Безпеки включає в себе шість подушок: для водія, пасажирів, а також
бічні шторки і подушки для захисту грудної клітини.
Система Екстреного Гальмування допомагає запобігати зіткненню з іншими транспортними
засобами, пішоходами і велосипедистами. Система попереджає про можливу загрозу і задіює
гальма, якщо водій не вживає ніяких дій.
Круїз-Контроль та Обмежувач Швидкості дозволяють водію підтримувати поточну швидкість
автомобіля без необхідності постійного використання педалі акселератора.
Система Утримання Смуги Руху відстежує ситуації, коли автомобіль мимоволі сходить з
потрібної смуги та не тільки сповістить вас про це, але й обережно поверне ваш автомобіль
на смугу, задіявши кермове управління.
Система Контролю Втоми Водія відстежує ваш стан за кермом і своєчасно сповіщає вас,
рекомендуючи зупинитися та відпочити.
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Система Датчиків Глибини Водної Перешкоди Wade Sensing використовує ультразвукові
датчики в зовнішніх дзеркалах, щоб в режимі реального часу відображати графічну
інформацію про глибину подоланого броду. Система повідомляє, коли рівень води
наближається до максимально допустимої глибини подоланого броду в 900 мм.
Система Розпізнавання Дорожніх Знаків інформує вас, виводячи дані про відповідні знаки
обмеження швидкості та заборони обгону на приладову панель. При активації адаптивний
обмежувач швидкості використовує дані про розпізнані обмеження і регулює швидкість руху
автомобіля відповідно до них.
Система 3D-Камер Кругового Огляду допомагає вам оцінити простір навколо автомобіля.
Круговий огляд у форматі 3D, включаючи вид зверху, полегшує маневрування, а функції огляду
для бездоріжжя, включаючи передову систему ClearSight Ground View, підвищують вашу
впевненість при поїздках по різних поверхнях. (Система 3D-камер кругового огляду також
включає системи датчиків глибини водної перешкоди Wade Sensing і ClearSight Ground View).
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого
дилера Land Rover.
На зображенні представлений Defender 110 X в кольорі Gondwana Stone.
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3D SURROUND CAMERA
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ПАКЕТ СИСТЕМ ДОПОМОГИ ВОДІЮ DRIVER ASSIST (ОПЦІЙНИЙ)
Включає Адаптивний Круїз-контроль, Система запобігання зіткнення ззаду та пакет моніторингу "мертвій" зон Blind Spot Assist
Pack.

Адаптивний Круїз-Контроль – Адаптивний круїз-контроль
автоматично підтримує безпечну дистанцію між вашим
автомобілем та тим, що їде попереду, навіть якщо останній
сповільнюється або зупиняється. Якщо автомобіль перед
вами припиняє рух, ваш автомобіль також почне плавно
гальмувати до повної зупинки.

Система Запобігання Зіткненню Ззаду Rear Pre-Collision
Monitor – Якщо транспортний засіб, що наближається ззаду,
не знижує швидкість, Defender намагатиметься попередити
його водія про необхідність гальмування автоматичним
спалахом світлових попереджувльних сигналів.

ПАКЕТ ОПЦІЙ BLIND SPOT ASSIST
Містить функції пакету опцій «Асистент контролю "мертвих" зон»: систему контроля "мертвих" зон
Blind Spot Assist, систему виявлення автомобілів, що наближаються ззаду

Система Контролю "мертвих" Зон Blind Spot Assist – Якщо
Defender виявить інший автомобіль у вашій "мертвих" зоні
під час зміни смуги руху, у відповідному дзеркалі дверей
загориться світлове попередження, а система застосує
зусилля до керма, щоб спрямувати автомобіль назад до
смугита уникнути можливого зіткнення.

Функція Контролю Безпечного Виходу З Автомобіля
Clear Exit Monitor – Дбає про безпеку пасажирів вашого
Defender при виході з автомобіля, попереджаючи про
потенційні загрози, такі як проїжджаючі повз автомобілі
або велосипедисти.

Система Виявлення Автомобілів, Що Наближаються Ззаду,
Rear Traffic Monitor – Попереджає вас про наближення
автомобілів, пішоходів або про інші загрози при виїзді з
паркувального місця, навіть якщо огляд простору позаду
автомобіля ускладнено.

Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

КОНФІГ У РАТОР

Для Land Rover Defender є безліч варіантів, що дозволяють зробити автомобіль унікальним – від палітри кольорів
кузова до широкого асортименту аксесуарів. Здійсніть свої мрії. Надайте вашому автомобілю індивідуальності.
А КСЕС УА РИ
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DEFENDER 90 FIRST EDITION
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Екстер’єр
Контрастний дах кольору White
Складаний дах із тканини
Преміальні світлодіодні фари з денними ходовими вогнями
Омивачі головних фар високого тиску
Бейдж First Edition
Передні протитуманні фари
Функція доступа без ключа
Вітрове скло з обігрівом
Форсунки склоомивача з підігрівом
Колісні диски та шини
20-дюймові колісні диски Style 5098, 5 спиць,
з оздобленням Gloss Sparkle Silver
Всесезонні шини
Можливості
Повний привод
Двоступенева роздавальна коробка
Пневматична підвіска з електронним керуванням і системою
адаптивного управління підвіскою Adaptive Dynamics
Система адаптації до дорожніх умов Terrain Response
Регульована система адаптації до дорожніх умов
Terrain Response
Інтер’єр
Стандартне кермо з оздобленням шкірою і функцією
підігріву
Поперечна балка кузова з покриттям Light Grey Powder
Coat Brushed

Переднє відкидне сидіння
Дзеркало заднього виду з технологією ClearSight*
Металеві накладки на пороги з логотипом First Edition

Сидіння і оздоблення інтер’єру
Передні сидіння зі шкіри Grained і тканини Robust Woven
Textile, з підігрівом, електрорегулюванням у 12 положеннях,
функцією запам’ятовування налаштувань і підголовниками з
механічним регулюванням у 2 положеннях
Інформаційно-розважальна система
10-дюймовий екран Pivi Pro з віртуальною панеллю приладів
Підключена навігаційна система Pro
Аудіосистема Meridian™ 400 Вт з 10 динаміками
і сабвуфером
Системи допомоги водію
Функція допомоги в запобіганні дорожнім інцидентам при
зміні смуги руху
Система 3D-камер кругового огляду
Система датчиків паркування по периметру автомобіля
Функція вимірювання глибини броду Wade Sensing
Система виявлення автомобілів, що наближаються ззаду
Система утримання смуги руху
Система екстреного гальмування
Функція контролю безпечного виходу з автомобіля
Система розпізнавання дорожніх знаків з адаптивним
обмежувачем швидкості

*Використання функції регламентується вимогами місцевого законодавства. Клієнти, які носять лінзи, можуть потребувати часу для адаптації зору до
цифрового режиму дзеркала заднього виду. Проте, звичайний режим дзеркала не викликатиме незручностей. Технічні характеристики, описані як унікальні
для Land Rover Defender First Edition, можуть бути доступними окремо або в комбінації у другому та наступних модельних роках.
Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також може
змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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DEFENDER 110 FIRST EDITION
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Екстер’єр
Контрастний дах кольору Black
Розсувний панорамний дах
Матричні світлодіодні фари з денними ходовими вогнями
Омивачі головних фар високого тиску
Бейдж First Edition
Пакет опцій оздоблення кузова Black
Передні протитуманні фари
Функція доступа без ключа
Вітрове скло з обігрівом
Форсунки склоомивача з підігрівом
Колісні диски та шини
20-дюймові колісні диски Style 5098, 5 спиць,
з оздобленням Gloss Sparkle Silver
Шини підвищеної прохідності
Можливості
Повний привод
Двоступенева роздавальна коробка
Пневматична підвіска з електронним керуванням і системою
адаптивного управління підвіскою Adaptive Dynamics
Система адаптації до дорожніх умов Terrain Response 2
Регульована система адаптації до дорожніх умов
Terrain Response
Інтер’єр
Стандартне кермо з оздобленням шкірою і
функцією підігріву
Поперечна балка кузова з покриттям Light Grey Powder
Coat Brushed

Холодильник у передній центральній консолі
Дзеркало заднього виду з технологією ClearSight*
Металеві накладки на пороги з логотипом First Edition
Розетка

Сидіння і оздоблення інтер’єру
Передні сидіння із перфорованої шкіри та тканини Robust
Woven Textile, з підігрівом, електрорегулюванням у
12 положеннях, функцією запам’ятовування налаштувань і
підголовниками з механічним регулюванням у 2 положеннях
Інформаційно-розважальна система
10-дюймовий екран Pivi Pro з віртуальною панеллю приладів
Підключена навігаційна система Pro
Аудіосистема Meridian™ 400 Вт з 10 динаміками і
сабвуфером
Системи допомоги водію
Функція допомоги в запобіганні дорожнім інцидентам при
зміні смуги руху
Система 3D-камер кругового огляду
Функція контролю безпечного виходу з автомобіля
Система датчиків парковки по периметру автомобіля
Система виявлення автомобілів, що наближаються ззаду
Датчик глибини водної перешкоди Wade Sensing
Система утримання смуги руху
Система екстреного гальмування
Система розпізнавання дорожніх знаків з адаптивним
обмежувачем швидкості

*Використання функції регламентується вимогами місцевого законодавства. Клієнти, які носять лінзи, можуть потребувати часу для адаптації зору до
цифрового режиму дзеркала заднього виду. Проте, звичайний режим дзеркала не викликатиме незручностей. Технічні характеристики, описані як унікальні
для Land Rover Defender First Edition, можуть бути доступними окремо або в комбінації у другому та наступних модельних роках.
Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також може
змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють
транспортний засіб.
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DEFENDER
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
Екстер’єр
Дах кольору кузова
Світлодіодні головні фари
Колеса
18-дюймові сталеві колісні диски Style 5093
з оздобленням Gloss White1
Всесезонні шини
Можливості
Повний привод
Двоступенева роздавальна коробка
Пружинна підвіска2
Система адаптації до дорожніх умов Terrain Response
Інтер’єр
Поперечна балка кузова з оздобленням Light Grey Powder
Coat Brushed
Салон з вільним проходом
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Інформаційно-розважальна система
Система Pivi Pro з 10-дюймовим сенсорним екраном
Підключена навігаційна система Pro
Аудіосистема потужністю 180 Вт з 6 динаміками
Системи допомоги водію
Система 3D-камер кругового огляду
Система датчиків парковки по периметру автомобіля
Функція вимірювання глибини броду Wade Sensing
Круїз-контроль і обмежувач швидкості
Система утримання смуги руху
Система екстреного гальмування
Система розпізнавання дорожніх знаків з адаптивним
обмежувачем швидкості
Defender 110 має обладнання додатково до Defender 90
Пневмопідвіска з електронним налаштуванням та
Adaptive Dynamics

Сидіння та оздоблення салону
Напівприводні передні сидіння з тканини, з електричним
регулюванням у 8 положеннях

19-дюймові колісні диски Style 6009 на 6 спиць з оздобленням Gloss Sparkle Silver є стандартними для автомобілів з двигуном P400.
Стандартне обладнання тільки для Defender 90.

1
2

Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також може
змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії. Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно
для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.
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DEFENDER S
ДОДАТКОВО ДО СТАНДАРТНОГО
ОБЛАДНАННЯ DEFENDER
Екстер’єр
Світлодіодні фари з функцією автоматичного
перемикання дальнього світла
Колеса
19-дюймові колісні диски Style 6010, 6 спиць,
колір Gloss Sparkle Silver
Інтер’єр
Стандартне кермо обтягнуте шкірою
та перемикач передач
Підлокітник у центральній консолі

Сидіння і оздоблення салону
Передні сидіння із зернистої шкіри та текстилю
Robust Woven, електричним регулюванням у 12
налаштуваннях і підголівниками з механічним
регулюванням у 2 напрямках
Інформаційно-розважальна система
Система Pivi Pro з 10-дюймовим сенсорним екраном
USB-порт для встановлення аксесуара Click and Go

Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також може
змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії. Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно
для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.
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DEFENDER SE
ДОДАТКОВО ДО ОБЛАДНАННЯ
DEFENDER S
Екстер’єр
Преміальні світлодіодні фари з денними
ходовими вогнями
Передні протитуманні фари
Функція доступу без ключа
Ручки дверей у колір кузова
Колеса
20-дюймові колісні диски Style 5094, 5 спиць,
колір Gloss Sparkle Silver
Інтер’єр
Дзеркало заднього виду з технологією ClearSight*
Електричне регулювання положення керма

Сидіння і оздоблення інтер’єру
Передні сидіння із зернистої шкіри та текстилю Robust
Woven, функцією пам’яті налаштувань, електричним
регулюванням у 12 налаштуваннях і підголівниками з
механічним регулюванням у 2 напрямках
Інформаційно-розважальна система
Аудіо-система Meridian™ 400 Вт з 10 динаміками
та сабвуфером
Системи допомоги водію
Пакет систем допомоги Blind Spot Assist

*Клієнти, які носять лінзи, можуть потребувати часу для адаптації зору до цифрового режима дзеркала заднього виду. Проте, звичайний режим дзеркала
не викликатиме незручностей. Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни
Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також
може змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії. Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли
це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.
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DEFENDER HSE
ДОДАТКОВО ДО ОБЛАДНАННЯ
DEFENDER SE
Екстер’єр
Складаний дах із тканини*
Матричні світлодіодні фари з фірмовими ходовими
вогнями
Колеса
20-дюймові колісні диски Style 5095, 5 подвійних спиць,
колір Gloss Dark Grey з контрастним оздобленням
Diamond Turned
Інтер’єр
Кермо обтягнуте шкірою та з підігрівом
Пакет розширеного оздоблення шкірою
Килимки

Сидіння і оздоблення інтер’єру
Передні сидіння зі шкіри Windsor, з електричним
регулюванням у 14 налаштуваннях, підігрівом і
охолодженням, функцією пам’яті налаштувань і
підголівниками з механічним регулюванням у 4 напрямках
Системи допомоги водію
Пакет опцій Driver Assist
Характеристики Defender 110 на додаток до Defender 90
Розсувний панорамний дах

*Тільки для Defender 90.
Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також
може змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії. Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли
це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.
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DEFENDER X
Можливості автомобіля і його позашляхові характеристики
дозволять вам упевнено долати будь-які найскладніші маршрути
при будь-яких умовах. Це виняткова витривалість. Це Defender X.
На зображенні представлений Defender 110 X в кольорі Gondwana Stone.
На зображенні представлені аксесуари: передній нижній захист кузова. (Доступно з середини 2020 р.)
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Унікальні матеріали оздоблення сидінь Defender X.
Металеві накладки на пороги з підсвічуванням. Великий
перелік функцій в якості стандартного обладнання.
Defender X дозволить вам підкорювати будь-які маршрути.
КОНФІГ У РАТОР

Стандартне обладнання, функції та їх доступність можуть відрізнятись
залежно від країни продажу.
За деталями, зверніться, будь ласка, до найближчого дилера Land Rover.
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DEFENDER X
ДОДАТКОВО ДО ОБЛАДНАННЯ
DEFENDER HSE
Екстер’єр
Чорний контрастний дах та капот
Розсувний панорамний дах
Елементи зовнішнього оформлення Starlight Satin Chrome
Помаранчеві гальмівні супорти
Задні гаки для буксирування
Колеса
20-дюймові колісні диски Style 5098, 5 спиць,
колір Satin Dark Grey
Можливості
Електронна пневматична підвіска з Adaptive Dynamics
Електронний активний диференціал
Система адаптації до дорожніх умов Terrain Response 2
Конфігуруєма система адаптації до дорожніх умов
Terrain Response

Інтер’єр
Поперечна балка автомобіля з матовим порошковим
покриттям кольору Dark Grey
Преміум-освітлення салону
Сидіння і оздоблення інтер’єру
Передні сидіння зі шкіри Windsor зі вставками з
преміум‑текстилю Steelcut, з електрорегулюванням у
14 положеннях, функцією запам’ятовування налаштувань,
підігрівом, охолодженням та ручним регулюванням
підголівників у 4 напрямках.
Інформаційно-розважальна система
Аудіо-система Meridian™ Surround Sound 700 Вт
з 14 динаміками та сабвуфером
Проекційний дисплей на вітрове скло

Зверніть увагу, що стандартне обладнання може бути змінено під час вибору опціональних варіантів оздоблення інтер’єру. Стандартне обладнання також може
змінюватися в залежності від країни продажу, типу двигуна і трансмісії. Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно
для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.
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КОЛЬОРИ ЕКСТЕР’ЄРУ

КОНФІГ У РАТОР

Defender нагадує про своє походження. На створення палітри кольорів нас надихнули природні відтінки,
а також стародавні суперконтиненти – Пангея і Гондвана. Також пропонується відтінок Tasman Blue – сучасне
виконання відомого кольору Defender. Для стильного зовнішнього вигляду в якості опції доступна захисна
матова плівка*. Вона захищає лакофарбове покриття від подряпин і створює чудове матове покриття.
Створіть власну конфігурацію Defender у режимі онлайн, щоб оцінити різні кольори і варіанти оздоблення.
*Функція доступна разом із контрастним дахом.
Функції та їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За більш точною інформацією звертайтеся до найближчого дилера Land Rover.

МАТОВЕ ОЗДОБЛЕННЯ (ПРЕДСТАВЛЕНЕ НА ЗОБРАЖЕННІ)
АБО ОЗДОБЛЕННЯ МЕТАЛІК

PANGEA GREEN

GONDWANA STONE

INDUS SILVER

МЕТАЛІК

ЕМАЛЬ

TASMAN BLUE

ДИЗАЙН

EIGER GREY

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

SANTORINI BLACK

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

FUJI WHITE

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ВАРІАНТИ ДАХУ
При відкритті складаного даху з тканини ви можете по-справжньому відчути себе частиною
оточуючого світу. У складеному вигляді він додає вам почуття надійності та захисту від стихій.
Панорамний дах наповнює салон природним світлом, візуально розширюючи простір і
дозволяючи поглянути на світ по-новому.
*Залежить від комплектації.
Стандартне обладнання, функції та їх доступність можуть відрізнятись залежно від країни продажу.
За деталями, зверніться, будь ласка, до найближчого дилера Land Rover.

СКЛАДАНИЙ ДАХ ІЗ ТКАНИНИ (ТІЛЬКИ DEFENDER 90)

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

РОЗСУВНИЙ ПАНОРАМНИЙ ДАХ*

МОЖЛИВОСТІ

ФІКСОВАНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ДАХ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

КОЛЬОРИ САЛОНУ
Чотири колірних рішення для інтер’єру і
широкий вибір матеріалів оздоблення сидінь.

Стандартне обладнання, функції та їх доступність можуть
відрізнятись залежно від країни продажу. За деталями,
зверніться, будь ласка, до найближчого дилера Land Rover.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

EBONY / EBONY
На зображенні представлений Defender 110 із сидіннями з оздобленням з тканини кольору Ebony, інтер’єром кольору Ebony і поперечною балкою кузова з оздобленням Light Grey Powder Coat Brushed.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ACORN / LUNAR
На зображенні представлений Defender 110 First Edition із сидіннями з оздобленням перфорованою шкірою кольору Acorn з елементами Robust Woven Textile, інтер’єром кольору Lunar і поперечною балкою кузова з оздобленням Light Grey Powder Coat Brushed.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

KHAKI / EBONY
На зображенні представлений Defender 110 First Edition із сидіннями з оздобленням зернистою шкірою кольору Khaki з елементами Robust Woven Textile, інтер’єром кольору Ebony і поперечною балкою кузова з оздобленням Light Grey Powder Coat Brushed.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

VINTAGE TAN / EBONY (ТІЛЬКИ DEFENDER X)
На зображенні представлений Defender 110 X із сидіннями з оздобленням шкірою Windsor і тканиною преміум-класу Steelcut кольору Vintage Tan / Ebony, інтер’єром кольору Ebony і поперечною балкою кузова з оздобленням Dark Grey Powder Coat Brushed.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

КОЛІСНІ ДИСКИ І ШИНИ
На вибір пропонується 12 варіантів колісних дисків чотирьох
розмірів (18-22 дюйма), включаючи 18-дюймові сталеві
колісні диски білого кольору. В якості опції пропонуються
найміцніші та найбільш довговічні шини діаметром 815 мм.
Повнорозмірне запасне колесо розміщується на дверях
багажного відділення, що відкривається у бік. Що забезпечує
простір та легку доступність.

Стандартне обладнання, функції та їх доступність можуть відрізнятись залежно
від країни продажу. За деталями, зверніться, будь ласка, до найближчого дилера
Land Rover.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

18-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5093, КОЛІР GLOSS WHITE STEEL

18-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5094, КОЛІР SATIN DARK GREY

19-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 6 СПИЦЬ,
STYLE 6009, КОЛІР GLOSS SPARKLE SILVER

19-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 6 СПИЦЬ,
STYLE 6010, КОЛІР GLOSS SPARKLE SILVER

19-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 6 СПИЦЬ,
STYLE 6010, КОЛІР GLOSS BLACK

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5094, КОЛІР GLOSS SPARKLE SILVER

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5098, КОЛІР GLOSS SPARKLE SILVER

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5098, КОЛІР SATIN DARK GREY

Доступно тільки для Defender First Edition.

Доступно тільки при наявності всесезонних шин.

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5095, GLOSS DARK GREY З
КОНТРАСТНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ DIAMOND TURNED

ДИЗАЙН

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 6 СПИЦЬ,
STYLE 6011, КОЛІР GLOSS BLACK

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

22-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5098, КОЛІР GLOSS BLACK

22-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, 5 СПИЦЬ,
STYLE 5098, КОЛІР GLOSS SPARKLE SILVER

Доступно тільки при наявності всесезонних шин.

Доступно тільки при наявності всесезонних шин.

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ШИНИ
Для найскладніших завдань. Найбільш витривалому і потужному автомобілю
необхідні найміцніші шини. Тому в якості опції для Land Rover Defender доступні
шини діаметром 815 мм. Вони дозволяють збільшити дорожній просвіт, геометричні
показники прохідності і зчеплення з поверхнею. Збільшена глибина бічних стінок
також знижує ймовірність проколів і пошкоджень.

НА ДОРОЗІ
10
9

МІЦНІСТЬ

ШУМ

8
7
6
5
4

ТРАВА, БРУД, КОЛІЯ

ЕКОНОМІЯ ПАЛЬНОГО

3
2

КАМІННЯ / СКЕЛІ

ЗЧЕПЛЕННЯ З МОКРОЮ
ПОВЕРХНЕЮ

ПІСОК

СНІГ

Відстань від центру вказує на ефективність. 10 – найкраща ефективність.
Всесезонні (стандартне обладнання –діапазон A)*
Позашляхові (стандартне обладнання –діапазон С)*
Професійні для руху на бездоріжжі (Залежить від ринку. Встановлення тільки у офіційного дилера – діапазон E)*
*Залежить від країни продажу.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

АКСЕСУАРИ

КОНФІГ У РАТОР

Світ аксесуарів. У вашому стилі.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Надувний Водонепроникний Тент1 – гнучкий для
встановлення – фіксується до бічної або задньої
сторони автомобіля.
Комплект Для Захисту Кузова З Рифленою Поверхнею –
насолоджуйтесь своєю пригодою, не турбуючись про
стан лакофарбового покриття. Цей комплект забезпечить
додатковий захист екстер’єру.
Висувні Бічні Підніжки1 2 – практичні та стильні підніжки
спрощують висадку і посадку. Підніжки акуратно
прибираються під пороги і автоматично висуваються, коли
ви відкриваєте двері або натискаєте кнопку на брелоку.
Інтегрований Повітряний Компресор – надувайте шини
автомобіля, велосипеда, гумові матраци та інші речі у
будь-який зручний час завдяки інтегрованому повітряному
компресору, встановленому у багажнику.
Комплект Килимків Преміум Класу – килимки
кольору Ebony з високим ворсом і логотипом Land Rover.
Міцні килимки мають гумову основу.
Накладки На Пороги З Підсвічуванням І Написом Defender –
встановлюються з боку водія і переднього пасажира.
Захисний Чохол На Заднє Сидіння – захищає як
безпосередньо задні сидіння, так і дверні накладки від
вологи та бруду.

Доступні з середини 2020 р.
Тільки Defender 110.

1
2

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Тримач Обладнання Для Водних Видів Спорту* –
Може перевозити одну дошку для серфінгу, вітрильну дошку,
каное або байдарку. Включає в себе блокову багатоцільову
систему кріплень для перевезення щогли або весел.
Нахиляється для полегшення завантаження та розвантаження.
Для підтримання оптимального розподілу ваги, водночас
забезпечуючи захист байдарки та автомобіля від подряпин /
ушкоджень, має в комплекті кріпильні ремені та гумові опори.
Максимальна вантажопідйомність становить 45 кг.
Тримач Сноуборда / Лиж* – Дає змогу перевозити чотири
пари лиж або два сноуборди. До комплекту входять
транспортувальні рейки для полегшення завантаження.
Замикається для безпеки. Максимально допустиме
навантаження становить 36 кг.
Кронштейн Для Велосипеда З Кріпленням За Колесо* –
Кронштейн для велосипеда з кріпленням за колесо
забезпечується замком і підходить для транспортування
одного велосипеда масою до 20 кг.
Багажний Бокс На Дах* – Легко і надійно фіксується за
допомогою особливого механізму Power-Click з вбудованим
індикатором моменту затягування. Відкривається з обох
сторін. Зручні ручки полегшують процес завантаження
і вивантаження. Усередині є додатковий килимок для
безпечного перевезення багажу. Об’єм – 410 л.

*Встановлюється виключно з рейлінгами на дах.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Висувний Буксирувальний Пристрій З Електроприводом –
буксирувальний пристрій з електроприводом складається
безпосередньо під задній бампер коли він не потрібний. Він
складається та розкладається за 12 секунд, керування ним
здійснюється за допомогою перемикача у багажнику або
інформаційно-розважальної системи в салоні.
Буксирувальний Пристрій, Що Знімається – неймовірно
зручний. Простий у використанні. Буксирувальний пристрій,
що знімається, чудово вписується в дизайн кузова автомобіля.
Буксирувальний Пристрій З Регульованою Висотою – має три
положення, які можна легко змінювати.

БЕЗПЕКА. КОМФОРТ.
НАВІТЬ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
Комплект Для Перевезення Тварин У Багажному Відділенні*
– захистіть багажне відділення від слідів мокрих і брудних
лап. Комплект включає в себе стьобане покриття в багажник,
перегородку для багажного відділення в повну висоту салону
і миску-непроливайку.
Комплект Для Перевезення Тварин* – немає необхідності
докладати зайвих зусиль. Ні за яких умов. Цей комплект
дозволяє з легкістю подорожувати з домашніми тваринами в
автомобілі. Включає в себе складну сумку-переноску, мискунепроливайку і гумовий килимок для багажного відділення.
Комплект Для Перевезення Тварин: Турбота І Зручність* –
забезпечте своєму улюбленцю комфорт і безпеку під час
поїздок за допомогою перегородки для багажного відділення
в повну висоту, стьобаного покриття в багажник, пандуса для
багажного відділення і портативного душа.

*Тільки для Defender 110.

ДИЗАЙН
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КОЛЕКЦІЯ «ПОЗА МЕЖАМИ
БУДЕННОСТІ»
Колекція «ПОЗА МЕЖАМИ БУДЕННОСТІ», що підкреслює
можливості Land Rover Defender, включає в себе одяг і
корисне обладнання. Кожен аксесуар відображає характер
автомобіля.

ДИЗАЙН
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Куртка-Трансформер Rodinia – водовідштовхувальна
універсальна куртка з матеріалу софтшелл здатна
протистояти будь-яким стихіям.
Ремінь «За Межами Буденного» – міцний, надійний
і надзвичайно міцний. Оснащений міцною і безпечною
пряжкою ANSI COBRA. Випробуваний в екстремальних
умовах.
Ручка «За Межами Буденного» – відрізняється чудовим
дизайном. Виконана з алюмінію, який використовується
в авіабудуванні, ручка може писати навіть під водою,
в перевернутому положенні або в умовах сильної спеки
чи холоду.
Двостороння Термобілизна – підтримує оптимальну
температуру. Одна її сторона виготовлена з терморегулюючої
тканини «мерино». А інша – з повітропроникного поліефірного
волокна.
Герметичний Рюкзак Mirovia – універсальний рюкзак для
будь-яких походів. Виготовлений з матеріалу 500Д ПВХ,
який відрізняється високою якістю та міцністю.
Фляжка «За Межами Буденного» – незамінна в будь-яких
поїздках. Подвійні стінки з нержавіючої сталі дозволяють
довше зберігати температуру напою. Доповнена зручною
кришкою зі знімною чашкою.
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НАШІ ПАРТНЕРИ
Tusk Trust – один з наших найвідоміших партнерів, співпраця
з яким продовжується ось вже 15 років. Tusk Trust проводить
роботи, спрямовані на підтримку заповідника Борана в Кенії.
І де, як не там найкраще випробувати Defender? Один з
автомобілів-прототипів буксирував важкі вантажі, перетинав
ріки і транспортував обладнання по пересіченій місцевості
в рамках випробувань в реальних умовах на площі 14 000 га.
Звісно, автомобіль чудово себе проявив.
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КОНФІГУРАТОР

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗАМОВИТИ ТЕСТ-ДРАЙВ

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

Створіть свій ідеальний Defender за допомогою
конфігуратора

Знайдіть найближчого офіційного дилера Land Rover

Зареєструйтесь на проведення тест-драйву обраного
вами автомобіля Land Rover

Підпишіться на останні новини компанії Land Rover

ВАШ ДУШЕВНИЙ СПОКІЙ
ОБС Л У ГОВУ ВА ННЯ К ЛІЄНТІВ

ДИЗАЙН

ПРОГРА М А “ДОПОМОГА Н А ДОРОГА Х”

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ФІН А НСОВІ ПОС Л У ГИ L A ND ROV ER

ПРАКТИЧНІСТЬ

А ВТОМОБІЛІ Д ЛЯ БІЗНЕС У L A ND ROV ER

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: Компанія Jaguar Land Rover Limited постійно шукає шляхи
вдосконалення специфікації, дизайну та виробництва своїх транспортних засобів, запчастин та
аксесуарів і постійно змінюється. Незважаючи на те, що докладаються всі зусилля для підтримання
актуальності інформації, ця брошура не повинна розглядатися як непорушне керівництво щодо
поточних специфікацій або їх наявності, а також не є пропозицією щодо продажу будь-якого
конкретного автомобіля, запчастини або аксесуару. Дистриб’ютори та дилери не є агентами
компанії Jaguar Land Rover Limited, що діють на підставі будь-яких явних чи неявних домовленостей
або доручень.
ВІДТВОРЕННЯ КОЛЬОРІВ у даному документі залежить від обмежень, пов’язаних із процесом друку,
тому може дещо відрізнятися від фактичного на транспортному засобі. Компанія залишає за собою
право змінювати або виводити з продажу будь-який колір без попередження. Деякі з цих кольорів
можуть бути недоступними у вашій країні. Перевірте наявність кольорів та поточних технічних
характеристик у продавця Land Rover. Дистриб’ютори та дилери не є агентами компанії Jaguar Land
Rover Limited і не мають абсолютно ніякого права пов’язувати компанію Jaguar Land Rover Limited з
будь-якими явними чи неявними домовленостями або дорученнями.

Доступність функцій і опцій залежить від ринку. Інформацію про наявність і повні умови для вашої
країни уточнюйте у офіційного дилера. Деякі функції вимагають використання відповідної SIM-карти
з відповідним тарифом. Після закінчення початкового рекомендованого офіційним дилером терміну
буде необхідно продовжити підписку. Покриття мобільної мережі не гарантується повсюдно.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них
самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.
Land Rover рекомендує масла Castrol EDGE Professional.
Android™ є зареєстрованим товарним знаком компанії Google LLC.
ANSI Cobra © 2019 AUSTRIALPIN.
Apple® є товарним знаком Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.
Meridian™ є зареєстрованим товарним знаком компанії Meridian Audio Ltd.
Trifield™ і пристрій «Three fields» є зареєстрованим товарним знаком компанії Trifield Productions Ltd.
MUSTO є зареєстрованим товарним знаком компанії Musto® Limited

Офіційний імпортер Land Rover в Україні,
ТОВ “Віннер Імпортс Україна, Лтд”,
код ЄДРПОУ 20054535, вул. Дачна 5-а, с.
Капітанівка, Київська область, 08112,
Україна, тел.: +38 044 585 6300,
e-mail: landrover@winner.ua
Jaguar Land Rover Limited.
Адреса реєстрації: Abbey Road, Whitley,
Coventry CV3 4LF United Kingdom.
Зареєстрована в Англії: Number 1672070
landrover.ua
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

На зображенні представлений Defender 110 X в кольорі Gondwana Stone.

Інформація та зображення, які стосуються технології InControl, включаючи сенсорний екран, екрани
додатків або послідовності скріншотів є предметом постійних оновлень програмного забезпечення,
модифікацій після виходу нових версій та інших системних / візуальних змін, залежно від обраних
параметрів.

ДИЗАЙН

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

МОЖЛИВОСТІ

ПРАКТИЧНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

НОВИЙ LAND ROVER DEFENDER
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2020

DEFENDER 90 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – ДИЗЕЛЬ
ДВИГУН
Трансмісія
Привід
Максимальна потужність (к.с./об. на хв)
Максимальний крутний момент ( Нм\об. на хв)
Об’єм (куб. см)
Кількість циліндрів / клапанів на циліндр
Розташування циліндрів
Діаметр / хід (мм)
Коефіцієнт стиснення (:1)
Об’єм паливного бака (літри)
Дизельна рідина (DEF) літри
DPF фільтр
ВИТРАТИ ПАЛИВА – ЕКВІВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)*
Сидіння
По місту
л/100 км
Споживання
Заміський цикл
л/100 км
NEDC2
Комбінований цикл л/100 км
По місту
г/км
Викиди CO2
Заміський цикл
г/км
за NEDC2
Комбінований цикл г/км

D200
Автоматична
Повний привод (AWD)
200 / 4000
430 / 1400
1999
4/4
Рядний
83,0 / 92,4
15,5:1+ / -0,5
83,5
20.7
4
Клас A
5/6
8,3
7,1
7,5
220
186 / 187
199

Клас C
5/6
8,7
7,2
7,7
229
189 / 189
203

D240
Автоматична
Повний привод (AWD)
240 / 4000
430 / 1400
1999
4/4
Рядний
83,0 / 92,4
15,5:1+ / -0,5
83,5
20.7
4
Клас A
5/6
8,3
7,1
7,5
220
186 / 187
199

Клас C
5/6
8,7
7,2
7,7
229
189 / 189
203

4 Стандартна комплектація

*Ці дані відносяться до NEDC2 і розраховуються за
результатами випробувань виробника, проведених
відповідно до вимог WLTP і законодавством ЄС.
Тільки для порівняння. Фактичні значення можуть
відрізнятися від наведених. Значення NEDC2
розраховуються за офіційно прийнятою формулою
за даними WLTP і є еквівалентними показниками
використовуваного раніше циклу NEDC. Виходячи
з отриманих результатів, визначається розмір
оподаткування.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі
роздрібного продажу Land Rover.
Клас A (Усі колеса з всесезонними шинами)
Клас C (Усі колеса з шинами для бездоріжжя)

DEFENDER 90 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – БЕНЗИН
ДВИГУН
Трансмісія
Привід
Максимальна потужність (к.с./об. на хв)
Максимальний крутний момент ( Нм\об. на хв)
Об’єм (куб. см)
Кількість циліндрів / клапанів на циліндр
Розташування циліндрів
Діаметр / хід (мм)
Коефіцієнт стиснення (:1)
Об’єм паливного бака (літри)
ВИТРАТИ ПАЛИВА – ЕКВІВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)*
Сидіння
По місту
л/100 км
Споживання
Заміський цикл
л/100 км
NEDC2
Комбінований цикл л/100 км
По місту
г/км
Викиди CO2
Заміський цикл
г/км
за NEDC2
Комбінований цикл г/км

P300
Автоматична
Повний привод (AWD)
300 / 5500
400 / 1500-4000
1997
4/4
Рядний
83,0 / 92,29
9,5+ / -0,5
88,5
Клас A
5/6
11,3 / 11,5
8,9 / 9,0
9,8 / 9,9
259 / 263
203 / 205
224 / 227

Клас C
5/6
11,6 / 11,8
9,1 / 9,2
10,0 / 10,2
266 / 271
209 / 211
230 / 233

P400 MHEV
Автоматична
Повний привод (AWD)
400 / 5500
550 / 2000-5000
2996
6/4
Рядний
83,0 / 92,29
10,5+ / -0,3
88,5
Клас A
5/6
12,1 / 12,1
8,1 / 8,1
9,6 / 9,6
278 / 278
185 / 185
219 / 219

Клас C
5/6
12,4 / 12,4
8,4 / 8,4
9,8 / 9,9
284 / 284
192 / 192
225 / 226

*Ці дані відносяться до NEDC2 і розраховуються за
результатами випробувань виробника, проведених
відповідно до вимог WLTP і законодавством ЄС.
Тільки для порівняння. Фактичні значення можуть
відрізнятися від наведених. Значення NEDC2
розраховуються за офіційно прийнятою формулою
за даними WLTP і є еквівалентними показниками
використовуваного раніше циклу NEDC. Виходячи
з отриманих результатів, визначається розмір
оподаткування.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі
роздрібного продажу Land Rover.
Клас A (Усі колеса з всесезонними шинами)
Клас C (Усі колеса з шинами для бездоріжжя)

DEFENDER 90 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Прискорення (сек) 0-100 км/год
Максимальна швидкість км/год

ДИЗЕЛЬ

D200
10.2
175

D240
9.0
188

ГАЛЬМА
Передні
Діаметр передніх гальм (мм)

Двопоршневий плаваючий
гальмівний супорт
349

Задні
Діаметр задніх гальм (мм)
Стоянкове гальмо

ВАГА (КГ)†
Сидінь

Однопоршневий
гальмівний супорт

349

325
325
Електромотор вбудований в гальмівний супорт

P300
8.0
191

БЕНЗИН

P400 MHEV
6.0*
208 / 191**

Двопоршневий
Чотирипоршневий
плаваючий
супорт
гальмівний супорт
349
363
Однопоршневий
Однопоршневий
гальмівний супорт
гальмівний супорт
325
350
Електромотор вбудований в гальмівний супорт

5/6

5/6

5/6

Споряджена вага (EU)†

2208 / 2231

2208 / 2231

2140 / 2162

Споряджена вага (DIN)††

2133 / 2156

2133 / 2156

2065 / 2087

Повна вага автомобілю (GVW)
Максимальна вантажопід'ємність◊

2940 / 2970
До 760

2940 / 2970
До 760

2910 / 2950
До 810

5/6
2245 / 2268
(2351 / 2362)‡‡
2170 / 2193
(2276 / 2287)‡‡
2970 / 3000
До 760

5/6
750
3500
150

5/6
750
3500
150

5/6
750
3500
150

5/6
750
3500
150

6440 / 6470

6440 / 6470

6410 / 6450

6470 / 6500

80 / 100

80 / 100

80 / 100

80 / 100

80 / 118∆

80 / 118∆

80 / 118∆

80 / 118∆

300

300

300

300

БУКСИРУВАННЯ (КГ)
Сидінь
Причеп без гальм
Максимальне буксирування
Максимальна точка зчеплення (Навантаження на ніс авто)
Максимальна комбінація автомобіля і причепу / повна вага
автомобіля з причепом
НАВАНТАЖЕННЯ ДАХУ (КГ)
Максимальне навантаження на дах
(включаючи поперечини на даху)
Максимальне навантаження на дах під час руху
(включаючи пакет для даху Expedition)
Максимальне статичне навантаження на дах
(включаючи пакет для даху Expedition)

*6.3 (6.0) для моделей P400 X.
**Максимальна швидкість 208 км/год
зі встановленними 22-дюймовими
колесами. †Вага автомобілів
відображена згідно стандартних
технічних нормативів. Додаткові
аксесуари, які збільшують ва.
Опційне обладнання збульшує вагу.
††
Включаючи водія вагою 75 кг,
повні баки рідин і 90% палива.
‡
Включаючи повні баки рідин та 90%
палива. ‡‡P400 X модель. ◊Залежить
від специфікацій та конфігурацій сидінь.
∆
Навантаження на дах сягає 100 кг у
поєднанні з шинами для бездоріжжя.
Наявність окремих двигунів залежить
від ринку. Уточнюйте цю інформацію в
місцевому центрі роздрібного продажу
Land Rover.

DEFENDER 110 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – ДИЗЕЛЬ
ДВИГУН
Трансмісія
Привід
Максимальна потужність (к.с./об. на хв)
Максимальний крутний момент ( Нм\об. на хв)
Об’єм (куб. см)
Кількість циліндрів / клапанів на циліндр
Розташування циліндрів
Діаметр / хід (мм)
Коефіцієнт стиснення (:1)
Об’єм паливного бака (літри)
Дизельна рідина (DEF) літри
DPF фільтр
ВИТРАТИ ПАЛИВА – ЕКВІВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)*
Сидіння
По місту
л/100 км
Споживання
Заміський цикл
л/100 км
NEDC2
Комбінований цикл л/100 км
По місту
г/км
Викиди CO2
Заміський цикл
г/км
за NEDC2
Комбінований цикл г/км

D200
Автоматична
Повний привод (AWD)
200 / 4000
430 / 1400
1999
4/4
Рядний
83,0 / 92,4
15,5:1+ / -0,5
85
20,7
4
Клас A
5/5+2
8,4 / 8,4
7,1
7,6 / 7,6
221 / 221
187
199 / 199

Клас C
5/5+2
8,7 / 8,8
7,2
7,7 / 7,8
230 / 231
189
204 / 205

D240
Автоматична
Повний привод (AWD)
240 / 4000
430 / 1400
1999
4/4
Рядний
83,0 / 92,4
15,5:1+ / -0,5
85
20,7
4
Клас A
5/5+2
8,4
7,1
7,6 / 7,6
221 / 221
187
199 / 199

Клас C
5/5+2
8,7 / 8,8
7,2
7,7 / 7,8
230 / 231
189
204 / 205

4 Стандартна комплектація

*Ці дані відносяться до NEDC2 і розраховуються за
результатами випробувань виробника, проведених
відповідно до вимог WLTP і законодавством ЄС.
Тільки для порівняння. Фактичні значення можуть
відрізнятися від наведених. Значення NEDC2
розраховуються за офіційно прийнятою формулою
за даними WLTP і є еквівалентними показниками
використовуваного раніше циклу NEDC. Виходячи
з отриманих результатів, визначається розмір
оподаткування.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі
роздрібного продажу Land Rover.
Клас A (Усі колеса з всесезонними шинами)
Клас C (Усі колеса з шинами для бездоріжжя)

DEFENDER 110 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – БЕНЗИН
ДВИГУН
Трансмісія
Привід
Максимальна потужність (к.с./об. на хв)
Максимальний крутний момент ( Нм\об. на хв)
Об’єм (куб. см)
Кількість циліндрів / клапанів на циліндр
Розташування циліндрів
Діаметр / хід (мм)
Коефіцієнт стиснення (:1)
Об’єм паливного бака (літри)
ВИТРАТИ ПАЛИВА – ЕКВІВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)*
Сидіння
По місту
л/100 км
Споживання
Заміський цикл
л/100 км
NEDC2
Комбінований цикл л/100 км
По місту
г/км
Викиди CO2
Заміський цикл
г/км
за NEDC2
Комбінований цикл г/км

P300
Автоматична
Повний привод (AWD)
300 / 5500
400 / 1500-4000
1997
4/4
Рядний
83,0 / 92,29
9,5+ / -0,5
90
Клас A
5/5+2
11,5 / 11,6
9,0 / 9,0
9,9
264 / 265
206 / 206
227 / 228

Клас C
5/5+2
11,9 / 11,9
9,3 / 9,3
10,2
272 / 272
212 / 212
234 / 234

P400 MHEV
Автоматична
Повний привод (AWD)
400 / 5500
550 / 2000-5000
2996
6/4
Рядний
83,0 / 92,29
10,5+ / -0,3
90
Клас A
5/5+2
12,2 / 12,2
8,1 / 8,1
9,6
279 / 279
186 / 186
220 / 220

Клас C
5/5+2
12,5 / 12,5
8,4 / 8,5
9,9
285 / 286
193 / 194
226 / 227

*Ці дані відносяться до NEDC2 і розраховуються за
результатами випробувань виробника, проведених
відповідно до вимог WLTP і законодавством ЄС.
Тільки для порівняння. Фактичні значення можуть
відрізнятися від наведених. Значення NEDC2
розраховуються за офіційно прийнятою формулою
за даними WLTP і є еквівалентними показниками
використовуваного раніше циклу NEDC. Виходячи
з отриманих результатів, визначається розмір
оподаткування.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі
роздрібного продажу Land Rover.
Клас A (Усі колеса з всесезонними шинами)
Клас C (Усі колеса з шинами для бездоріжжя)

DEFENDER 110 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Прискорення (сек) 0-100 км/год
Максимальна швидкість км/год

ДИЗЕЛЬ

D200
10,3
175

D240
9,1
188

ГАЛЬМА
Передні
Діаметр передніх гальм (мм)

Двопоршневий плаваючий
гальмівний супорт
349

Задні
Діаметр задніх гальм (мм)
Стоянкове гальмо

ВАГА (КГ)†
Сидінь

Однопоршневий
гальмівний супорт

349

325
325
Електромотор вбудований в гальмівний супорт

P300
8,1
191

БЕНЗИН

P400 MHEV
6,1*
208 / 191**

Двопоршневий
Чотирипоршневий
плаваючий
супорт
гальмівний супорт
349
363
Однопоршневий
Однопоршневий
гальмівний супорт
гальмівний супорт
325
350
Електромотор вбудований в гальмівний супорт

5/5+2

5/5+2

5/5+2

Споряджена вага (EU)†

2323 / 2380

2323 / 2380

2261 / 2318

Споряджена вага (DIN)††

2248 / 2305

2248 / 2305

2186 / 2243

Повна вага автомобілю (GVW)
Максимальна вантажопід'ємність◊

3150 / 3215
До 850

3150 / 3215
До 850

3105 / 3200
До 900

5/5+2
2361 / 2418
(2463 / 2518)‡‡
2286 / 2343
(2388 / 2443)‡‡
3165 / 3250
До 850

5/5+2
750
3500
150

5/5+2
750
3500
150

5/5+2
750
3500
150

5/5+2
750
3500
150

6650 / 6715

6650 / 6715

6605 / 6700

6665 / 6750

100

100

100

100

100 / 168∆

100 / 168∆

100 / 168∆

100 / 168∆

300

300

300

300

БУКСИРУВАННЯ (КГ)
Сидінь
Причеп без гальм
Максимальне буксирування
Максимальна точка зчеплення (Навантаження на ніс авто)
Максимальна комбінація автомобіля і причепу / повна вага
автомобіля з причепом
НАВАНТАЖЕННЯ ДАХУ (КГ)
Максимальне навантаження на дах
(включаючи поперечини на даху)
Максимальне навантаження на дах під час руху
(включаючи пакет для даху Expedition)
Максимальне статичне навантаження на дах
(включаючи пакет для даху Expedition)

*6.4 (6.1) для моделей P400 X.
**Максимальна швидкість 208 км/год
зі встановленними 22-дюймовими
колесами. †Вага автомобілів
відображена згідно стандартних
технічних ннормативів. Опційне
обладнання збульшує вагу.
††
Включаючи водія вагою 75 кг, повні
баки рідин і 90% палива. ‡Включаючи
повні баки рідин та 90% палива.
‡‡
P400 X модель. ◊Залежить від
специфікацій та конфігурацій сидінь.
∆
Навантаження на дах сягає 100 кг у
поєднанні з шинами для бездоріжжя.
Наявність окремих двигунів залежить
від ринку. Уточнюйте цю інформацію в
місцевому центрі роздрібного продажу
Land Rover.

DEFENDER 90 РОЗМІРИ ТА МОЖЛИВОСТІ
СТАНДАРТНА ВИСОТА
З антеною на даху (Пружинна підвіска / Пневмопідвіска)
1974 мм / 1969 мм

Ширина зі складеними дзеркалами 2008 мм
Ширина з розкладеними дзеркалами 2105 мм

ВИСОТА САЛОНУ
Максимальна висота салону над передніми/задніми сидіннями
зі стандартним дахом 1030 мм / 980 мм
з панорамним дахом 1030 мм / 946 мм
Зі складаним дахом з тканини 1030 мм / 946 мм
ПРОСТІР ДЛЯ НІГ
Максимальне місце для ніг спереду 993 мм
Максимальне місце для ніг ззаду 929 мм
ОБ’ЄМ БАГАЖНИКА
Висота 904 мм, ширина 1183 мм
Ширина багажного відділення між аками 1124 мм
Максимаьний об’єм багажника до спинок переднього ряду
Сухий об’єм* 1263 літрів, Мокрий об’єм* 1563 літрів
Максимаьний об’єм багажника до спинок другого ряду
Сухий об’єм* 297 літрів, Мокрий об’єм* 397 літрів

Колія передніх коліс
Пневмопідвіска 1706 мм
Пружинна підвіска 1704 мм

Колія задніх коліс
1702 мм

Довжина до спинок
другого ряду 460 мм

Ширина
багажника
1183 мм

ВИСОТА ПРОЇЗДУ НАД ПЕРЕШКОДАМИ
Бездоріжжя (Пружинна підвіска/Пневмопідвіска)
225 мм / 291 мм
Звичайні умови (Пружинна підвіска/Пневмопідвіска)
225 мм / 216 мм
ДІАМЕТР ПОВОРОТУ
Від бордюру до бордюру 11,3 м
Від стіни до стіни 12,0 м
Число обертів керма до упору 2,7

Довжина до спинок
переднього ряду 1313 мм

A
Висота їзди
Бездоріжжя** –
Пружина (Пневмо)
Звичайні умови –
Пружина (Пневмо)

B
A
Кут в’їзду

B
Кут повздовжньої
прохідності

C
Кут з’їзду

31,5° (38,0°)

25,5° (31,0°)

35,5° (40,0°)

31,0° (30,1°)

25,0° (24,2°)

37,9° (37,6°)

Загальна довжина 4583 мм

ГЛИБИНА БРОДУ
Максимальна глибина броду
Пневмопідвіска 900 мм
Пружинна підвіска 850 мм
*Сухий: об'єм, що вимірюється твердими блоками, згідно з VDA
(200 мм х 50 мм х 100 мм). Мокрий об'єм, вимірюється за допомогою
імітації наповнення рідиною багажного простору. ** На висоті
бездоріжжя та при знятому чохлі для буксировального кільця.
Встановлення бічних труб або бічних сходинок може вплинути
на позашляхові можливості транспортного засобу. Керування
позашляховиком на складному бездоріжжі вимагає повного
навчання та досвіду.

C

45º

DEFENDER 110 РОЗМІРИ ТА МОЖЛИВОСТІ
СТАНДАРТНА ВИСОТА
З антеною на даху 1967 мм

Ширина зі складеними дзеркалами 2008 мм
Ширина з розкладеними дзеркалами 2105 мм

ВИСОТА САЛОНУ
Максимальна висота салону над передніми/задніми
сидіннями 1032 мм / 1025 мм
ПРОСТІР ДЛЯ НІГ
Максимальне місце для ніг спереду 993 мм
Максимальне місце для ніг ззаду (5 сидінь / 5 + 2 сидіння)
992 / 975 мм
ОБ’ЄМ БАГАЖНИКА
Висота 904 мм, ширина (5 сидінь / 5 + 2 сидіння) 1211 / 1188 мм
Ширина багажного відділення між аками 1160 мм
Максимаьний об’єм багажника до спинок переднього ряду
(5 сидінь / 5 + 2 сидіння)
Сухий об’єм* 1946 / 1826 літрів, Мокрий об’єм* 2380 / 2233
літрів за другим рядом сидінь (5 сидінь / 5 + 2 сидіння)
Сухий об’єм* 857 / 743 літрів, Мокрий* 1075 / 916 літрів за
третім рядом Сухий об’єм* 160 літрів, Мокрий об’єм* 231 літрів

Колія передніх коліс
1704,1 мм

Колія задніх коліс
1699,7 мм

Довжина до спинок
другого ряду (5 сидінь / 5 + 2 сидіння) 919 / 900 мм

Ширина
багажника
(5 сидінь/
5 + 2 сидіння)
1211 / 1188 мм

ВИСОТА ПРОЇЗДУ НАД ПЕРЕШКОДАМИ
Бездоріжжя 291 мм
Звичайні умови 218 мм
ДІАМЕТР ПОВОРОТУ
Від бордюру до бордюру 12,84 м
Від стіни до стіни 13,12 м
Число обертів керма до упору 2,7

A

B

Висота їзди

A
Кут в’їзду

Бездоріжжя**
Звичайні умови

38,0°
30,1°

B
Кут повздовжньої
прохідності
28,0°
22,0°

Довжина до спинок
переднього ряду (5 сидінь / 5 + 2 сидіння) 1763 / 1789 мм
Загальна довжина 5018 мм

ГЛИБИНА БРОДУ
Максимальна глибина броду 900 мм

*Сухий: об'єм, що вимірюється твердими блоками, згідно з VDA
(200 мм х 50 мм х 100 мм). Мокрий об'єм, вимірюється за допомогою
імітації наповнення рідиною багажного простору. ** На висоті
бездоріжжя та при знятому чохлі для буксировального кільця.
Встановлення бічних труб або бічних сходинок може вплинути
на позашляхові можливості транспортного засобу. Керування
позашляховиком на складному бездоріжжі вимагає повного
навчання та досвіду.

45º

C
C
Кут з’їзду
40,0°
37,7°

