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Jaguar Land Rover utvikler Defender
prototype på hydrogen
Jaguar Land Rover utvikler en prototype med hydrogendrevet
brenselcelleteknologi (FCEV) basert på den nye Land Rover Defender, og
testingen begynner i år.
En brenselcellebil er som en vanlig utslippsfri el-bil, bortsett fra at den
produserer sin egen strøm ved hjelp av hydrogen og en brenselcelle. Det tar
kun et par minutter å fylle hydrogen-tanken og vinterkjøring innvirker lite på
rekkevidden
Hydrogen-konseptet er en del av Jaguar Land Rovers mål om å oppnå

nullutslipp innen 2036, og netto nullutslipp på tvers av forsyningskjeden,
produkter og operasjoner innen 2039, i tråd med Reimagine-strategien som
ble kunngjort i forrige måned.
Jaguar Land Rovers avanserte tekniske prosjekt, kjent som Project Zeus, er
delvis statsfinansiert og formålet er bedre kunnskap om hvordan et
brenselcelleanlegg i en personbil best kan tilpasses brukernes ønsker med
hensyn til for eksempel ytelse eller kapasitet. Alle aspekter skal gjennomgås,
for eksempel tid som brukes til tanking, kjøring med henger eller egenskaper
i terrenget.
Den praktiske delen av testingen skal starte annet halvår i år. Da skal det
samles opp viktige data om drivstoff-forbruk og varme og
ventilasjonsegenskaper.
Jaguar Land Rover har med seg tunge samarbeidspartnere i dette
pionerarbeidet. Delta Motorsport, AVL, Marelli og det statsstøttede
batteriutviklingsselskapet UKBIC er alle med for å utvikle, bygge og bruke
FCEV-prototypen.
Ralph Clague er leder av Jaguar Land Rovers Hydrogen og brenselcellesatsing, og sier: «Vi vet at hydrogen vil spille en viktig rolle i fremtidens
mobilitet- og transportindustri. Sammen med batterielektriske biler gir den
nullutslippsløsninger samtidig som det oppfyller de høye kravene til Jaguar og
Land Rovers biler. Den innsatsen vi gjør sammen med våre samarbeidspartnere vil
hjelpe oss på veien mot å bli en organisasjon med netto-null utslipp innen 2039,
samtidig som vi planlegger neste generasjon nullutslippsbiler.»
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Om Jaguar Land Rover: Vi gjenskaper fremtidens moderne luksus gjennom
design Jaguar Land Rover gjenskaper fremtidens moderne luksus gjennom
sine to særpregede britiske bilmerker.
Vårt nåværende modellutvalg omfatter helelektriske hybridbiler, ladbare
hybrider og milde hybrider, samt de nyeste diesel- og bensinmotorene. Våre
klasseledende Jaguarer og Land Rovere er etterspurt over hele verden, og i
2020 solgte vi 425 974 biler i 127 land. Land Rover er verdensledende innen
luksus-SUV segmentet med de tre familiemedlemmene Range Rover,
Discovery og Defender. Jaguar er en av verdens fremste luksusmerker, i
tillegg til å være det første bilmerket med en premium helelektrisk
performance-SUV – Jaguar I-PACE. Vi er et britisk selskap med to store
designsentre og tekniske anlegg, tre bilfabrikker, et motorproduksjonssenter
og et senter for batterimontering i Storbritannia. Vi har også bilfabrikker i
Kina, Brasil, India, Østerrike og Slovakia. Tre av våre syv teknologisentre
ligger i Storbritannia (Manchester, Warwick (NAIC) og London)) med flere
anlegg i Shannon i Irland, Portland i USA, Budapest i Ungarn og Shanghai i
Kina.
Sentralt i vår Reimagine-strategi er elektrifiseringen av både Land Rover- og
Jaguar-merkene, med to særpregede personligheter. Alle Jaguarer og Land
Rovere vil være tilgjengelig i helelektrisk form innen utgangen av tiåret.
Dette markerer starten på selskapets reise for å bli en netto
nullutslippsvirksomhet på tvers av forsyningskjeden, produkter og
operasjoner innen 2039.
Som heleid datterselskap av Tata Motors siden 2008, har Jaguar Land Rover
uovertruffen tilgang til ledende globale aktører innen teknologi og bærekraft
i hele Tata Group.

