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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London
EC1Y 8AF, Reino Unido, em nome da Land Rover,
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
Copyright Spark44 Ltd. 2018. Todos os Direitos
Reservados 2018.
É proibida a reprodução total ou parcial sem o
consentimento por escrito do editor. As opiniões
expressas são dos autores, e não da Land Rover.
Apesar do nosso grande cuidado ao compilar o
conteúdo da revista ONELIFE, as especificações,
as características e os equipamentos mostrados
nesta revista estão sujeitos a alterações e podem
variar de país para país. Todas as permissões
necessárias com relação a filmes e fotografias
em áreas de acesso restrito foram obtidas e, no
momento da impressão, as informações estavam
corretas. Para obter informações adicionais
sobre os veículos, entre em contato com seu
distribuidor Land Rover autorizado.
Esta revista não aceita fotografias, ilustrações e
manuscritos não autorizados
e não pode aceitar nenhuma responsabilidade
referente a isso. Dirija com responsabilidade
dentro e fora da estrada.

VAL E U M A R E F L EX ÃO :
será que o carro é o último lugar que nos resta
para relaxar de verdade num mundo cada vez
mais agitado?

Para dar sua opinião, favor enviar e-mail ao
endereço ONELIFE@Spark44.com
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A NOVA COL EÇ ÃO
L A ND ROV ER .
T EMP O DE DESCOBER TA S.

Faça de cada minuto uma aventura. Nossa exclusiva coleção de relógios Land Rover leva
o clássico da relojoaria para um passo além. Mais estilo, rigorosa precisão e durabilidade
incomparável. Uma peça da engenharia de precisão da Land Rover que você pode levar
para todos os lugares.
Entre em contato com seu revendedor mais próximo ou conheça a coleção inteira online em
shop.landrover.com

A TÍTULO

PES S OA L

SEMPRE COM VOCÊ
Dirigir um Land Rover é algo realmente especial. Ele
personifica um espírito que, há 70 anos, podemos dizer que é
exclusivamente nosso. Esse espírito – e a curiosidade que ele
alimenta e as experiências que estimula – continua a nos
impelir enquanto mapeamos os tempos empolgantes que
estão por vir. Como muitos países já estão se preparando
para um mundo com emissões reduzidas, olhamos para
frente com ambição e otimismo. Isso porque sabemos que os
Land Rovers sempre demonstrarão a inovação que nos é
característica e que nos leva Above and Beyond.
Por exemplo, escolher uma alternativa aos motores de combustão
tradicionais já não significa comprometer a capacidade inigualável que
moldou nossa identidade nas últimas sete décadas. Agora, o Range
Rover vem equipado com um novo e inovador trem de força híbrido
plug-in que é verdadeiramente eficiente, minimiza seu impacto
ambiental e – como o premiado cineasta e montanhista Jimmy Chin
descobriu quando levou um para dirigir em sua nevada cidade natal
em Wyoming (vide página 20) – oferece toda a liberdade, capacidade
e conforto refinado que se tornaram sinônimos da marca Land Rover.
Jimmy é certamente um personagem excepcional, mas o Range Rover
PHEV, com suas opções fáceis de carga e sua tecnologia inteligente
que garante de forma engenhosa o uso ideal da energia, é um carro
também para os heróis do dia a dia.
Essa ampla capacidade está no DNA de todos os veículos que
fabricamos, e o clima de aventura resultante é celebrado em toda esta
última edição de ONELIFE. Da paixão arraigada numa comunidade de
amantes de Land Rovers clássicos num canto remoto da Índia às
emoções geladas de encarar a Suécia ártica num Range Rover Velar; da
diversão em família com o aventureiro Monty Halls e um Discovery na
esplêndida região irlandesa de Donegal ao deslumbramento registrado
quando as crianças se deparam com a experiência Above & Beyond
Tour em Windsor: não há momento, lugar ou atividade que não seja
perfeitamente adequado para um Land Rover.
Para todos que queiram aproveitar ao máximo este mundo
maravilhoso e fazer parte de um futuro mais gratificante: na sua jornada
de evolução constante na vida, a Land Rover será sempre um fator de
inspiração.
Desfrute desta edição!

Felix Bräutigam
Diretor Comercial da Jaguar Land Rover
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Quando um clube de rúgbi
de uma pequena cidade
sul-africana recebeu um
convidado-surpresa, mal
sabia o que estava por vir...

E N T R E G A
E S P E C I A L
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“As crianças desta comunidade têm três
opções”, diz Siya Kolisi, capitão da seleção
sul-africana de rúgbi e herói local, ao conversar
com a ONELIFE em Zwide, na cidade de Port
Elizabeth, África do Sul. “Elas podem se envolver
com gangues, com o álcool ou com o rúgbi.”
No mundo todo, o rúgbi é um verdadeiro
teste de capacidade humana e oferece
entretenimento esportivo, mas, nas comunidades
do Cabo Oriental, também traz salvação.
“O rúgbi salva vidas, é simples assim”, diz
Kolisi enquanto pilota um Land Rover Discovery
rumo a seu clube de infância, o African Bombers,
rebocando uma carga muito especial.
Kolisi, o mais recente capitão da seleção
nacional – e primeiro jogador negro a alcançar
esse posto –, cresceu em Zwide em circunstâncias
difíceis. Num cenário de pobreza, inquietação
social e falta de oportunidades, o extraordinário
talento de Kolisi como atacante do African
Bombers se destacou. Uma bolsa de estudos
na prestigiosa Grey High School abriu-lhe uma
via direta para seu primeiro título no rúgbi de
quinze, seguido pelo posto de capitão do Cape
Town Stormers e, este ano, dos Springboks, a
seleção sul-africana – tudo isso em meros 26
anos de idade.
Coragem, desenvoltura, perseverança e
estilo – não é de admirar que Kolisi tenha se
tornado embaixador da Land Rover. Trata-se de
uma parceria com fortes sinergias, considerandose o apoio que a Land Rover dá ao rúgbi há
20 anos, desde o nível de base até o de elite,
incluindo parcerias mundiais nas Copas do
Mundo de Rúgbi de 2011 e 2015; na edição de
2019, a ser disputada no Japão, a Land Rover
voltará como parceira principal pela terceira vez.
Dentro da parceria da Land Rover com
Kolisi, surgiu a ideia de rebocar até Zwide um
clube de rúgbi abrigado dentro de um contêiner
de transporte especialmente adaptado e dá-lo
de presente ao African Bombers. É a maneira de
Kolisi e da Land Rover demonstrarem seu apreço
pelo rúgbi de base e pelas pessoas que dedicam
seu tempo voluntariamente a apoiar clubes e
comunidades locais.
Durante meses, a Land Rover remodelou
um contêiner cuidadosamente com todos os
equipamentos e instalações que estavam
faltando no estádio de Zwide, incluindo
eletricidade gerada por energia solar, espaço
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de escritório, quadro para esquemas táticos,
bancos, sacos de treino, bolas, coletes, camisas,
apoios para bola, garrafas d’água e um vestiário.
O clube, com seus treinadores, atua como um
estabilizador social da comunidade local, um
lugar onde os jovens jogadores costumam pedir
tanto orientações morais e conselhos
profissionais quanto dicas de jogadas de rúgbi,
e esse presente foi concebido para ajudar a
atrair um número maior de jovens às sessões
de treinamento no clube e, assim, proporcionar
a eles um começo de vida mais promissor.
A última peça do quebra-cabeças é Kolisi
levar o contêiner ao destino usando a excelente
capacidade de reboque do Discovery e seu
avançado sistema de auxílio ao reboque numa
viagem ao longo do litoral, começando ao sul
de Port Elizabeth.
Ao chegarem sem aviso prévio ao estádio
de Zwide durante o treinamento de meio de
semana, Kolisi e o misterioso reboque causam
comoção imediata. Kolisi é cercado por
jogadores de várias equipes juvenis masculinas
e femininas comandadas pelo African Bombers
e junta-se à multidão numa canção de
boas-vindas espontânea – batendo palmas,
cantando, assobiando e vibrando enquanto
a tarde vira noite.
A agitação atrai cada vez mais gente para o
campo de esportes, e parece que toda a cidade
está presente quando as portas do contêiner
finalmente se abrem e a instalação de rúgbi
rebocável se revela em sua totalidade.
O que se segue só pode ser descrito como
um festival de rúgbi improvisado: os sacos de
treino são logo colocados em uso, as camisas são
vestidas com orgulho, as bolas são arremessadas
para lá e para cá e minipartidas de “tag rugby”
pipocam por todo o campo empoeirado. Kolisi
observa o impacto imediato que a instalação
rebocável está tendo no African Bombers. “Se
você está progredindo, tente levar consigo o
máximo de pessoas que puder”, diz ele.
Como o Discovery provou ao rebocar o
contêiner de transporte pela savana e como
Kolisi provou em sua devoção ao clube que
lançou as bases de sua carreira, as lendas
permanecem sempre fiéis às suas raízes.
AS S ISTA AO VÍD EO Para ver como o clube foi
entregue, busque “Siya Kolisi and Land Rover”

A visita-surpresa de Siya Kolisi
a Zwide provocou cenas de
alegria, e o novo equipamento
foi rapidamente colocado em
uso no campo de esportes.
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02
I N S I G H T

Mergulhe no mundo de James Bond e descubra
a relação dele com a Land Rover na nova
instalação cinematográfica 007 ELEMENTS,
nos Alpes austríacos.
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UM PASSEIO
‘BOND’ DEMAIS
No filme de James Bond 007 contra Spectre, de 2015, você se lembra da cena
na qual o cortês espião, interpretado por Daniel Craig, chega para uma reunião
no Hoffler Klinik, deslumbrante prédio envidraçado num cume alpino coberto de
neve, e depois desce a montanha de forma um tanto atribulada? Como era de se
esperar, Bond se envolve num tiroteio em pleno ar, faz uma aterrissagem forçada
de seu avião numa floresta, colide com um chalé de madeira e, é claro, detém
diversos vilões que pilotam uma frota de Land Rover Defenders ultrarresistentes
e Range Rover Sport SVRs ameaçadores, com os vidros escurecidos.
Essa incrível sequência de proezas – juntamente com muitos outros momentos
memoráveis de mais de 50 anos de filmes de Bond – foi agora imortalizada num
novo centro de experiências para visitantes construído dentro da rocha gelada
no alto dessa mesma montanha, a Gaislachkogl, de 3.050 metros de altitude.
Denominado 007 ELEMENTS, o edifício com a exposição permanente em
Sölden, no vale tirolês de Ötztal, na Áustria, foi concebido pelo consagrado
arquiteto Johann Obermoser de modo a ter o visual e a transmitir a sensação
de um refúgio secreto de um vilão de Bond, repleto de paredes de concreto,
paisagens sonoras misteriosas e iluminação ambiente. A experiência interativa
de inspiração cinematográfica teve a curadoria de Neal Callow, diretor de arte
dos longas 007 contra Spectre, 007 – Operação Skyfall, 007 – Quantum of
Solace e 007 – Cassino Royale.
A exposição é apoiada pela EON Productions, pela MGM, detentora dos
direitos dos filmes, pela empresa de teleféricos de Sölden e pela Jaguar Land Rover,
parceira oficial da 007 ELEMENTS, e todo fã de James Bond deve colocá-la no topo
de sua lista de lugares a visitar numa viagem de esqui. E, se você tiver interesse em
saber mais sobre a fabricação desses Range Rovers com vidros escurecidos e de
outros veículos Bond ímpares, reserve um tempo para o Tech Lab e o Action Hall do
museu, ricos em exibições interativas dos bastidores que mostram como foi filmada
a emocionante sequência de perseguição na montanha em 007 contra Spectre.
Apostamos que você vai sair de lá sedento por um dry martini. Batido, não mexido.

FOTOS: KRISTOPHER GRUNERT

OFERTA EX CLUS IVA : os leitores da ONELIFE ganham um desconto especial
de 15% no ingresso da 007elements@soelden.com Para reservar a sua visita, favor
contatar 007elements@soelden.com, informando o código “JAGUARLANDROVER”.
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A LTA S
OPÇÕES
“Não existe tempo ruim, apenas
roupas ruins”, diz um ditado
escandinavo. Quer você seja
um explorador profissional em
planejamento para sua próxima
escalada épica, quer esteja partindo
para um fim de semana em família
fora da cidade, a preparação é
crucial. Aqui vai nossa seleção dos
melhores equipamentos de inverno,
escolhidos a dedo: uma variedade
de itens de alta qualidade voltados
a todos os tipos de aventuras e
aventureiros, para ajudar você a
aproveitar ao máximo a estação
que vem pela frente.
DÊ UM A O L HA DA NA LOJA Confira a mais recente coleção
Land Rover de produtos, equipamentos e acessórios de marca
em shop.landrover.com
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10 CANECA
Caneca clássica de aço para
uso geral; www.relags.com

11 CORDA DE
ESCALADA
Com 9,8 mm de espessura,
a Parrot é robusta e
ecologicamente correta;
edelrid.com

12 GARRAFA
TÉRMICA

16
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01 FLEECE
O Delta AR Zip Neck é
ultraquente graças ao tecido
Polartec; arcteryx.com
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02 MALHA
A Oasis Short Sleeve Crew
é feita de lã pura para que
o atrito seja mínimo;
icebreaker.com

03 CHAPÉU E
CACHECOL
Malha de alta qualidade
com sutil detalhe metálico
da Land Rover;
shop.landrover.com

04 SUSPENSÓRIO
O Svalbard é fácil de
prender e totalmente
ajustável; norrona.com

05 LUVAS

20

As luvas Nordwand Pro
contam com partes
aderentes feitas de GORETEX e transferência ativa
de umidade; mammut.com

06 RASTREADOR
19

O GEN3 Satellite Tracker
vem com um prático botão
de SOS inteligente;
findmespot.com

F O T O S : J E N S U T Z T/ B R A N D L - U T Z T

07 MOCHILA
A Katla 35 é fácil de limpar,
pois repele a água e a
sujeira; haglofs.com

08 CALÇA

21

O tecido elástico da
Keb Gaiter permite alta
mobilidade durante o
trekking; fjallraven.com

09 MEIAS
Feitas de lã merino
respirável, produzida de
forma ética; norrona.com

Mantém a bebida quente
ou fria por até 32 horas;
stanley-pmi.com

13 PARCA ÁRTICA
Parca Musto com tecnologia
Silver Insulation Down Blend;
musto.com

14 CAPACETE
O Vertex Vent tem aberturas
ajustáveis; petzl.com

15 GARRAFA
MALEÁVEL
DuoLock SoftBottle,
com tampa de fechamento
duplo; platy.com

16 ÓCULOS DE
PROTEÇÃO
Os óculos de neve Line
Miner têm tratamento
antiembaçante; oakley.com

17 ÓCULOS DE SOL
Land Rover Merrick,
com dobradiças flexíveis
e lentes espelhadas;
shop.landrover.com

18 LANTERNA
DE CABEÇA
A Storm oferece 350 lúmens
e visão noturna RGB; black
diamondequipment.com

19 DIÁRIO
O Terrain Journal tem capa
com acabamento macio ao
toque e 96 folhas pautadas;
shop.landrover.com

20 BOTAS
As botas de montanhismo
Omega GTX têm isolação
térmica para até -15°C

hanwag.com

21 MACHADO DE GELO
Polivalente e de alto
desempenho, o Glacier tem
ponta de aço e cabo com
boa aderência; petzl.com
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T E C N O LO G I A

A MELHOR CANETA
DO PL ANETA
Dizem que a caneta é mais poderosa que a espada. Bem, agora ela certamente é.
A caneta Above and Beyond Pen by Land Rover reflete as características dos próprios
veículos da marca: são emblemáticas, duráveis e verdadeiramente capazes. Os técnicos
da Land Rover submeteram os protótipos a uma prova de tormentos, congelando-os no
gelo, afundando-os na água e até mesmo passando por cima deles com um Land Rover.
Graças a seu corpo de alumínio de aviação anodizado, usinado com precisão, a caneta
saiu praticamente incólume e em perfeito funcionamento. Nas extremidades, tampas de
borracha resistentes a choques minimizam os danos em caso de queda, e a ponta cônica
permite que ela seja usada para quebrar um vidro numa emergência. Capaz de escrever
em qualquer ângulo, embaixo d’água, sobre graxa, em temperaturas extremas e até
mesmo em gravidade zero, a Above and Beyond Pen continua funcionando quando as
outras canetas já desistiram faz tempo. Ela é a parceira perfeita para as suas anotações
de campo, onde quer que suas aventuras o levem.
ASSISTA AO VÍDEO Busque 'Above and Beyond Pen by Land Rover' para ver a caneta sendo testada.
Para encomendar a sua, visite shop.landrover.com ou o seu revendedor local.
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VELAR RECEBE A
COROA DO DESIGN

05
D E S I G N

Desde sua revelação, em março de 2017, o impressionante
Range Rover Velar vem ganhando manchetes em todo o
mundo, e pelos motivos certos. Porém, o motivo mais
importante até o momento foi, sem dúvida, ter vencido a
premiação World Car Design of the Year de 2018.
Lançado num ambiente bastante apropriado – o novo
Museu do Design de Londres, com seus 10 mil m2 –, o Velar
foi um sucesso imediato de público e de crítica em virtude de
seu requinte e seu foco no design. Não muito tempo depois,
o esbelto SUV de luxo entrou para a lista de cinco candidatos
ao prêmio World Car Design of the Year por indicação de um
grupo de seis especialistas em design respeitados
mundialmente e que atuam na mídia, na academia e no setor
de design automotivo. Seguiram-se os votos do júri mais
amplo – 82 dos jornalistas automotivos mais influentes do
mundo, provenientes de 25 países –, antes de o Velar ser
declarado o melhor em design no Salão Internacional do
Automóvel de Nova York, em março de 2018.
Gerry McGovern, diretor de design da Land Rover,
disse: “Estamos honrados com o fato de o júri ter
recompensado os esforços incansáveis de nossos designers
e engenheiros para fazer um veículo com design atraente,
tecnologia sob medida e inovação relevante, elementos
que se unem para criar um veículo que se deseja de
imediato. O Velar traz uma nova dimensão de modernidade
à família Range Rover”.

Batizado em homenagem ao conceito original dos Range
Rovers do final dos anos 1960, o Velar preenche o espaço
entre os modelos Range Rover Evoque e Range Rover Sport.
Suas belíssimas proporções são logo reconhecidas como as
de um Range Rover, enquanto sua silhueta baixa e elegante,
de traços minimalistas, está em sintonia com a filosofia
modernista de McGovern. Maçanetas embutidas, sutis
detalhes cobreados e revestimentos sofisticados contribuem
para que seja possível identificar o design do veículo
instantaneamente.
Essa abordagem modernista do tipo “menos é mais”
continua no interior, que é executado magistralmente com sua
tecnologia de controles que só aparecem quando iluminados,
seus elevados níveis de precisão e seus materiais e acabamentos
da mais alta qualidade. Essa atenção aos detalhes e esse foco
na harmonia levaram McGovern a descrever o interior como
“um ambiente tranquilo de refúgio”.
Há mais um aspecto inédito no interior: a colaboração
com a Kvadrat, empresa dinamarquesa especializada em
móveis de luxo. A Land Rover é a primeira fabricante de
automóveis a colaborar com uma
empresa de móveis de primeira
linha num tecido automotivo de
RANGE ROVER VELAR
produção em massa, oferecendo
2018 WORLD CAR
um novo tipo de luxo e trazendo
DESIGN OF THE YEAR
uma lufada de ar fresco ao setor.
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ROAMING
I L I M I TA D O

Premiado fotógrafo de viagens e estilo de vida, Finn Beales
sabe melhor do que ninguém como pode ser difícil manter-se
conectado em serviço. O trabalho dele – que vai de imagens
impressionantes de veículos a narrativas fotográficas em destinos
exóticos – leva-o a lugares às vezes difíceis de alcançar, tanto
para os seres humanos quanto para as torres de celular.
“Ficar conectado pode ser difícil, em especial se você
estiver bem distante da rede e sem uma tomada por perto”,
diz o galês, cujas aventuras podem ser acompanhadas no
Instagram, onde sua conta @finn já reuniu mais de meio milhão
de seguidores. “Além disso, tenho um monte de
coisas para ficar de olho, inclusive uma quantidade razoável de
equipamentos fotográficos. Por isso, não quero me preocupar
com o meu telefone”, acrescenta.
Pensando no estilo de vida exigente de pessoas como
Beales, a Land Rover se associou à fabricante de telefones
Bullitt para criar o celular Land Rover Explore.
Trata-se de um smartphone Android com tela HD de 5
polegadas otimizada para legibilidade sob a luz solar e com
uma potente bateria de 4.000 mAh, que dura dois dias em
condições de uso normais. O complemento Adventure Pack
quase dobra a capacidade da bateria e inclui uma antena de
GPS integrada que proporciona uma precisão enorme.
O Land Rover Explore está repleto de recursos úteis,
desde o sistema “dual chip” para acessar duas redes
telefônicas até o mapeamento topográfico de alto nível com
realidade aumentada Skyline para ajudar a identificar pontos
de referência na sua jornada.
E, quando as coisas ficam conturbadas, a carcaça ultradurável
inspirada nos designs da Land Rover e com certificação IP68
propicia resistência à água a uma profundidade de até um metro
durante meia hora, funcionamento em temperaturas extremas e
proteção contra areia, poeira e umidade, o que resulta num
dispositivo realmente robusto, no qual você pode confiar.
“Sobretudo quando estou fotografando para a Land Rover,
muitas vezes me vejo em situações difíceis”, diz Beales.
“Assim, o fato de eu poder usar o Explore no molhado,
em temperaturas abaixo de zero e no escuro, mesmo com
o dedo molhado ou com luva, é realmente genial.”
Munido de um Land Rover Explore, com todos os seus
recursos, Beales pode se concentrar no que sabe fazer melhor,
sem ter de interromper suas aventuras – para a alegria de seus
584 mil fãs.
SA IBA M A IS sobre o telefone Land Rover Explore ou faça o
seu pedido em landroverexplore.com, ou então confira a hashtag
#LandRoverExplore nas redes sociais.
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Combinando a capacidade de ir a
qualquer lugar com um desempenho
híbrido silencioso como um sussurro, o
novo Range Rover PHEV revela-se um
companheiro ideal para o montanhista
e fotógrafo Jimmy Chin.
Se você deixar seu carro fora durante uma noite de
inverno em Jackson Hole, ele terá de suportar um frio
extremo. Assim, quando o alpinista, esquiador,
fotógrafo e cineasta indicado ao Oscar Jimmy Chin
testou o novo Range Rover PHEV (veículo elétrico
híbrido plug-in), não precisou levá-lo em uma de suas
expedições para encontrar condições de teste: ele
simplesmente levou o carro para casa.
“Eu valorizo muito ter um veículo capaz de lidar com
tudo o que o clima daqui pode impor a você”, diz Jimmy
sobre a cidade e estação de esqui do estado de Wyoming
onde ele mora e treina entre uma aventura e outra. “As
condições aqui podem mudar radicalmente.”
Jimmy está acostumado a ambientes radicais.
Obcecado pelo montanhismo, ele morou em seu carro
no Parque Nacional de Yosemite depois de se formar na
faculdade, só para poder escalar todos os dias. Mas sua
carreira fora de série, na qual documenta suas escaladas
como fotógrafo e cineasta, foi quase acidental.
Logo após a formatura, ele usou a câmera de seu
parceiro de escalada para tirar uma foto dele dormindo
em seu bivaque pendurado no paredão de 900 metros
do El Capitan, o infame monólito de granito de Yosemite.
A imagem foi vendida por US$ 500. A dupla dividiu os
lucros, e Jimmy usou sua parte para comprar sua
própria câmera.
Sua acuidade visual era tão boa quanto sua
agilidade na rocha e na neve; logo, suas imagens dos
ambientes mais extremos da Terra estavam aparecendo
na National Geographic. Em 2006, Jimmy não só
21
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escalou o Monte Everest, como também foi membro da
primeira expedição dos EUA a descer a montanha
esquiando. Em 2011, fez a primeira ascensão da
Barbatana do Tubarão, no Monte Meru, situado no
Himalaia da região de Garhwal. Meru – O Centro do
Universo, o documentário que ele fez sobre essa
experiência, ganhou o Prêmio do Público no Festival
Sundance de Cinema de 2015 e foi indicado ao Oscar.
Dada sua formação, é fácil entender a afinidade de
Jimmy por Land Rovers, o veículo preferido dos
aventureiros desde 1948. Você ocasionalmente os verá
de relance em suas premiadas fotos comerciais para
grandes marcas, como a Virgin Galactic.
V O LTA N D O À C A R G A
O Range Rover pode ser o carro-chefe de luxo da
Land Rover, mas, no fundo, também é um aventureiro:
em 1972, fez a primeira travessia do famigerado Estreito
de Darién, no Panamá, e dois anos depois concluiu os
árduos 12 mil quilômetros de travessia do Saara. Além
disso, o Range Rover sempre foi um inovador. Foi o
primeiro SUV de luxo do mundo, bem como o primeiro
a oferecer freios ABS e a ser construído em monobloco
de alumínio.
A última inovação vai um passo além. O Range
Rover PHEV usa uma bateria de íons de lítio potente,
mas compacta, alojada sob a base do porta-malas e
carregada através de uma porta na grade do carro,
para alimentar um motor elétrico de 85 kW. Ela
funciona em conjunto com o leve e eficiente motor a
22

gasolina de 2,0 litros para gerar a impressionante potência
total de 404 cv – suficiente para acelerar o Range Rover
PHEV de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos e para
proporcionar uma velocidade máxima de 220 km/h.
A impressão de desempenho sem esforço é
realçada pelo silêncio quase absoluto do carro, quando
movido apenas pelo motor elétrico, o que ele pode
fazer por até 50 quilômetros*. A eletrificação do trem
de força do Range Rover transforma seu desempenho
ambiental, permitindo um consumo de combustível de até
3,1 l/100 km e emissões de CO2 de apenas 72 g/km**:
números impressionantes para um SUV de luxo. Como
alguém que documenta os ambientes mais bonitos e
frágeis do mundo e apoia causas ambientais, essa é uma
questão que está no centro das preocupações de Jimmy.
Dan Hook, engenheiro da Land Rover, acompanhou
Jimmy em sua viagem e explicou como ele poderia
usar os diferentes modos de condução do carro para
maximizar o benefício ambiental de seu trem de força.
Com o modo “EV” ativado, o carro usa tração elétrica
pura, na medida do possível; é o ideal para reduzir as
emissões do escapamento no centro histórico da
cidade de Jackson Hole. O modo “Save”, por outro
lado, usa o motor a gasolina do carro na estrada livre e
mantém a carga da bateria para que você possa
guardar seu funcionamento elétrico para a cidade.
E o engenhoso modo “Predictive Energy
Optimization” oferece a maior economia de
combustível possível, calculando os locais ideais para
usar a carga do carro ou para regenerá-la, de acordo
com uma rota de navegação por satélite: perfeito para
as estradas montanhosas ao redor de Jackson Hole.
No entanto, como carrega enormes quantidades
de equipamento ao escalar e esquiar nas montanhas
ao redor de sua casa, treinando e buscando inspiração
para seu próximo projeto, Jimmy também queria saber
se o trem de força híbrido plug-in comprometeria a
praticidade do Range Rover PHEV.
“A bateria é acomodada de tal forma, que não
influencia nem compromete sua maneira de usar o
veículo”, Dan explicou a ele. “Você ainda pode colocar
sua bagagem e seus esquis na parte de trás. Não precisa
mudar seu estilo de vida.”
Como se fosse combinado, parte do 1,7 metro
de neve anual de Jackson Hole começou a cair no
momento em que Jimmy se dirigia para as estradas de
montanha. Nada preocupante para um homem que fez
dezenas de “primeiras ascensões” difíceis e perigosas –
e nem para o Range Rover PHEV, que, como todos os
Range Rovers, é extremamente capaz em uma ampla
variedade de terrenos desafiadores.
“Ele passa a sensação de ser um carro realmente
seguro de dirigir, e isso é importante para mim. É ótimo
para a minha família “, disse Jimmy. “E, como sou uma
pessoa muito visual e focada na composição, aprecio o
design com funcionalidade. Acho que este Range Rover
tem uma combinação realmente incrível dos dois.”
Parece que Jimmy encontrou o parceiro perfeito para
sua próxima aventura...
* Os números de autonomia de veículo elétrico baseiam-se num veículo de produção
percorrendo uma rota padronizada. A autonomia atingida vai variar conforme a
condição do veículo e da bateria, o estilo de condução e a rota e o ambiente reais.
** Números oficiais de testes da União Europeia. Apenas para fins de comparação.
Os números reais podem ser diferentes.
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O Range Rover PHEV
é capaz de rodar
até 50 quilômetros
exclusivamente com
energia elétrica, com
uma variedade de modos
que ajudam a otimizar
o uso da carga da bateria
ou a regenerá-la.

O primeiro SUV de luxo do mundo
ainda é o melhor. Como carro-chefe
de toda a marca Land Rover, o
Range Rover alia desempenho e
capacidade off-road incomparáveis
a níveis exemplares de sofisticação,
com uma cabine que oferece
uma experiência de viagem
verdadeiramente de primeira
classe. Nenhum outro veículo tem
habilidades tão amplas.
Os Range Rovers sempre
utilizaram a tecnologia mais
recente; o último modelo também
está tinindo com ideias inteligentes,
como as telas touchscreen de
10 polegadas do sistema de
infoentretenimento Touch Pro Duo,
o sistema Terrain Response de
sete modos e a iluminação LED
panorâmica. Mas o avançado trem
de força do Range Rover PHEV
leva esse ícone a uma nova era
da mobilidade.
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Por ser um Veículo Elétrico
Híbrido Plug-in, ele seleciona e
combina perfeitamente o uso de
seu motor a gasolina e de seu
motor elétrico – que é carregado
por uma fonte de alimentação
externa e reforçado pela frenagem
regenerativa – para oferecer
desempenho e eficiência ideais.
O trem de força também
aprimora as capacidades
inconfundíveis de um Range Rover.
Até 50 quilômetros de condução
elétrica quase silenciosa o tornam
ainda mais requintado. Num dia
quente, você pode até resfriar a
cabine previamente sem afetar a
autonomia elétrica, se isso for feito
enquanto o veículo estiver ligado à
fonte de eletricidade.
O espaço da cabine e a
capacidade off-road não são afetados
pela eletrificação de seu trem de força;
o mesmo vale para os famosos

traços de design do Range Rover –
até o ponto de carga fica
discretamente escondido na grade.
A carga é prática e simples. Pode
ser realizada ao longo da noite com
uma fonte de eletricidade doméstica
padrão ou em menos de três horas
com um wallbox específico e pode
ser controlada remotamente com o
aplicativo Remote Premium no seu
smartphone ou dispositivo vestível.
E, naturalmente, o PHEV tem
as mais baixas emissões (no modo
elétrico, nenhuma) e o menor
consumo de combustível entre
todos os Range Rovers.
O Range Rover estabeleceu
a categoria de SUVs de luxo em
1970. Agora, com o PHEV, está
redefinindo-a.

NÚMEROS OFICIAIS DE CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL DO RANGE ROVER
PHEV em l/100 km (mpg, combinado):
3,1 (91). Emissões de CO2 em g/km,
combinadas: a partir de 72. Números
oficiais de testes da União Europeia.
Apenas para fins de comparação. Os
números reais podem ser diferentes.

AS S ISTA AO VÍD EO
Busque ‘Jimmy Chin Range Rover Plug-In Hybrid‘ no YouTube
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RANGE ROVER PHEV: UMA REVOLUÇÃO SILENCIOSA

+44 (0)20 7493 4444
Wigmore Street W1 · Harrods SW1 · Chelsea Harbour SW10
From £7,500 to £125,000
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SLEEP BEAUTIFULLY
The world’s most comfortable bed, hand made in London

savoirbeds.com
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PROJETADO PELOS LABORATÓRIOS
DE INOVAÇÃO DA CLARKS
E DA LAND ROVER

Sendo ambas pioneiras em suas áreas, a Clarks e a Land Rover se aproveitaram da
rica história de romper com as convenções e ultrapassar os limites para evoluírem
constantemente. Esse objetivo comum deu origem à Vida. Sem limites, uma coleção
de calçados desenvolvidos para levar você da metrópole para a montanha, para
que possa viver sua vida sem fronteiras.

CLARKS.COM

CLR52.N
ADERÊNCIA

AMBIENTE

ESTABILIDADE

Ótima aderência em condições secas e
molhadas. Sola modular com densidades
de borracha calibradas com precisão e
com detalhes externos exclusivos para
proporcionar tração adicional.

Resistente, completamente
impermeável em função do
GORE-TEX e com respirabilidade
aprimorada, foi projetada para
explorar a cidade ou aventuras em
qualquer tipo de superfície.

A composição da entressola foi
aperfeiçoada para reagir com a
superfície e oferecer a recuperação
e o retorno de energia ideais. O
estabilizador do calcanhar oferece
um posicionamento correto do pé.

RETOME O SEU MUNDO: ELE EXISTE PARA SER EXPLORADO.
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Nas profundezas do Himalaia
oriental encontra-se uma
pequena e nevoenta cidade
indiana: Maneybhanjang.
Ela não difere muito de uma
centena de outras cidades
parecidas, a não ser por um
aspecto: é um museu vivo
de Land Rovers. A ONELIFE
faz uma jornada a um lugar
muito especial.
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Sandakphu
Maneybhanjang

BUTÃO

Bagdogra

BANGLADESH
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Pemba (no centro)
enfrenta as condições
difíceis com um sorriso,
manobrando seu Série I
com facilidade e prática
pela estrada estreita e
cheia de curvas fechadas.

Pemba Tamang leva no rosto um sorriso que diz,
muito claramente, que ele está em seu ambiente. Meu
sorriso, nem tanto. Estamos eu e ele em seu Land Rover
Série I castigado pelo clima, viajando por uma estrada
serpenteante do Himalaia, da cidadezinha montanhesa
indiana de Maneybhanjang até o destino de trekking
de Sandakphu, na fronteira com o Nepal. Subimos
600 metros nos primeiros oito quilômetros; nos
próximos 15, chegaremos a 4 mil metros de altitude –
e é uma subida em primeira marcha até o destino.
O barulhento motor a diesel dificulta a conversa, então
os sorrisos terão de falar por nós, por enquanto.
A estrada é estreita e repleta de curvas fechadas.
O Nepal dá o ar de sua graça, às vezes à nossa esquerda,
às vezes à direita. Ora, um novato ao volante de um
Série I sem direção hidráulica poderia avaliar mal uma
curva fechada, ter de dar ré e queimar as placas de
embreagem para prosseguir; mas Pemba, não. Ele
transita por essas curvas habilmente, com a memória
muscular bem treinada e a crença sincera de que a
pequena imagem do Senhor Buda presa ao painel
guiará seu Land Rover com segurança.
Percorridos cerca de 21 quilômetros, a estrada de
concreto dá lugar a uma trilha atulhada de pedras do
tamanho de bolas de rúgbi. Para cumprir sua tarefa
habitual de transportar cargas de até 800 kg, este
velho Landy tem feixes de molas reforçados, o que
o faz andar como um canguru em um pula-pula quando
descarregado – mas, para meu espanto, ele quase
não chacoalha.
Quem chacoalha são só os meus dentes, enquanto
saltitamos por isto que chamam de estrada, passando
pelas florestas de rododendros e pela neblina ondulante.
Com a tração nas quatro rodas engatada, o Land Rover
permanece tão imperturbável quanto o sempre
sorridente motorista, e seguimos em frente sem parar.
E, embora o nevoeiro espesso e frio de hoje nos negue,
por infelicidade, a visão geralmente imaculada do
Kanchenjunga, terceiro pico mais alto do mundo, o
Land Rover mais do que comprovou seu vigor himalaico.
Eu me dou conta de que qualquer veículo mais
longo ou menos robusto do que um Série I não
conseguiria, nem de longe, bailar pelo caminho com
esta facilidade. Não é à toa que, por décadas, os
Land Rovers Séries I e II foram os únicos veículos a
trafegar por esta velha trilha de pôneis, sendo que
42 deles sobrevivem até hoje, prestando serviços
fielmente. Este é o exato motivo pelo qual eu me
encontro neste distante distrito do Himalaia, a três
horas de estrada do pequeno aeroporto mais próximo,
em Bagdogra, que, por sua vez, fica a 75 minutos de
avião da cidade de Calcutá: para descobrir como este
veículo maravilhosamente simples mudou para sempre
o destino de uma cidadezinha indiana.
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“ O S É R I E I É D U R O C O M O
UM MARTELO. O CHASSI
NÃO ENFERRUJA, E ELE É
FÁC I L D E CO N S E RTA R .”

Passang, um dos mais
antigos motoristas
de Land Rover de
Maneybhanjang, acredita
firmemente que nenhum
outro veículo pode assumir
essa pesada tarefa.
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VIDAS TRANSFORMADAS
A gênese desses veículos na Índia remonta à
distribuidora local da Rover Company, a Dewars
Garage and Engineering Works, com sede em Calcutá,
que importou e vendeu cerca de mil Land Rovers para
empresas britânicas que possuíam plantações de chá
em Bengala Ocidental, Assam e outros estados do
nordeste do país. Como essas empresas saíram da
Índia nos anos seguintes à sua independência, muitos
desses veículos foram leiloados na cidade de Siliguri,
a cerca de três horas de distância.
O primeiro Land Rover chegou em Maneybhanjang
em 1958. Até então, a vida tinha sido muito difícil,
especialmente para os pôneis que costumavam
transportar suprimentos para comunidades longínquas
no alto do Himalaia. Com sua tração nas quatro rodas,
o Land Rover provou ser tão confiável e tão mais rápido,
que, nos 36 anos seguintes, cerca de 300 outros foram
comprados pelo povo de Maneybhanjang.
Caminhando pela estreita rua principal de
Maneybhanjang, movimentada e repleta de lojinhas
que vendem uma variedade de produtos, comidas e
quinquilharias, sou imediatamente atraído pela fileira
de Land Rovers Séries I e II estacionados. Parecem ter
levado uma vida difícil – a pintura da maioria está
desgastada a ponto de aparecer o metal, e a maioria
dos pneus já passou muito do prazo de validade –,
mas estão claramente com a manutenção em dia e
ostentam, orgulhosos, diversos adesivos coloridos
com dizeres que vão desde “Great Britain”, “England
Rover” e “Manchester Rules” até o ligeiramente
enigmático “Chocolate Boy” e o adequado “Life Line”
(“corda salva-vidas” em inglês).
Com 2.500 habitantes, Maneybhanjang é uma
cidade turística. Seus três hotéis e suas numerosas
casas de família atendem os aventureiros que
chegam para percorrer 30 quilômetros e apreciar
a vista espetacular a partir de Sandakphu. Durante
décadas, os Land Rovers transportaram provisões
e passageiros entre as cidades e foram o motor do
comércio de Maneybhanjang.
LENDAS URBANAS
“Eu devo tudo ao Land Rover”, diz Passang Ramba, um
dos motoristas mais antigos da região. Desde a década
de 1970, ele leva suprimentos para Sandakphu duas
vezes por dia, trazendo de volta colheitas de batatas
para o mercado de Maneybhanjang. Essa façanha não
é pouca coisa: nos velhos tempos, o trajeto de ida e
volta, de 64 quilômetros, chegava a levar até sete horas
extenuantes. Hoje, dois terços da estrada já estão
asfaltados e concretados – mas, embora possa ser
um pouco mais confortável, a viagem ainda leva
aproximadamente o mesmo tempo, já que a largura e a
inclinação da estrada limitam as velocidades médias.
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“O Série I é duro como um martelo”, diz ele, explicando
que a longevidade advém do corpo de alumínio durável
e da mecânica simples. “O chassi não enferruja e,
portanto, ele não precisa ficar estacionado numa
garagem, o que pode ser um luxo caro numa cidade
como esta, onde o espaço é restrito. Os 4x4 modernos,
com chassi de aço, precisam de muito mais manutenção.”
Passang está convencido de que os carros modernos
não suportam os maus tratos constantes que os Série I
aguentam. E quem sou eu para discutir com esse homem
entusiasmado que, com anos de puro empenho e
trabalho árduo, tem uma filha com doutorado por
Oxford, um filho concluindo o mestrado na Austrália
e um terceiro filho em uma escola próxima? Começo
a entender como o Série I ajudou a mudar vidas nesta
cidade de maneira radical.
Mais tarde, estou empoleirado num banquinho de
madeira escurecida, numa oficina com paredes revestidas
de prateleiras abarrotadas de peças Land Rover antigas.
Akbar está na casa dos 50 anos, mas as rugas de seu
rosto logo desaparecem quando ele me mostra
animadamente vários pinhões, engrenagens, conjuntos de
embreagem, juntas, correias de ventoinha e três motores
completos. Akbar, que trabalha com os Série I há mais
de 30 anos, é o homem que mantém os Land Rovers
de Maneybhanjang em funcionamento. Entre suas
especialidades está o acoplamento de motores diesel
fabricados na Índia à mecânica
do Série I. Ele me diz que, aqui,
apenas três Land Rovers ainda
utilizam o motor a gasolina
original, e o motivo é uma simples
“ A K B A R , O D E U S D O
questão de economia: na Índia, o
diesel é consideravelmente mais
L A N D R OV E R N E STA
barato do que a gasolina, e os
motores a diesel são mais
PA R T E DO MUNDO,
econômicos nestas condições de
TEM ORGULHO D E S S A
tráfego off-road, com subidas
lentas e em alta rotação. E, como
I D E N T I DA D E .”
o combustível corresponde a um
terço do preço usual de cada
viagem feita por esses Land Rovers,
essa economia faz sentido.
“Só os Land Rovers podem percorrer a estrada que
sobe esta montanha porque são muito fáceis de
consertar”, diz. Ele me mostra um eixo de transmissão
quase sem dentes. “Isso aconteceu lá no alto da estrada,
mas o motorista conseguiu voltar para a oficina.” Olho
para o eixo de engrenagem quase banguela sem acreditar
no que vejo – a peça não tem dentes suficientes para
morder uma batata bem cozida, muito menos para
trazer de volta um Série I totalmente carregado. “Os
veículos modernos”, acrescenta Akbar, “têm sistemas
eletrônicos que é quase impossível as pessoas destas
áreas remotas consertarem”.
Akbar, que não teve educação formal, não sabe os
nomes corretos das peças que precisa consertar, mas,
por simples experiência e intuição, entende o que está
Diz-se que Akbar (no alto)
errado e sabe executar os reparos. Mais tarde, descubro
é capaz de consertar
praticamente qualquer
que há, na região, outros mecânicos capazes de
problema mecânico usando
consertar esses Land Rovers antigos, mas é a Akbar que
sua vasta experiência e a
eles recorrem para os problemas difíceis. Nesta parte do
caverna de peças de sua
oficina (à esquerda).
mundo, Akbar é o deus do Land Rover, e ele tem orgulho
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dessa identidade. “São tempos difíceis”, ele admite, “mas,
quando vêm pessoas de longe para falar comigo sobre
o que eu faço, isso me dá uma profunda satisfação”.
A ENCRUZILHADA
Em 2004, os motoristas criaram a Associação de
Proprietários de Land Rover de Singalila, encabeçada
por Chandan Pradhan. Eu o encontro na sala de estar
atrás de seu empório. Ele me informa que a função
principal da associação é cuidar do bem-estar dos
motoristas. Se um membro adoece ou precisa de
tratamento médico, por exemplo, todos os outros
fazem uma vaquinha para ajudar com um empréstimo
sem juros. A associação também dá a todos os
motoristas uma oportunidade justa de ganhar dinheiro:
se um motorista faz uma viagem lá para cima, sua
próxima vez só virá depois que os outros 41 fizerem as
respectivas viagens. Está claro que esse sistema
cooperativo funciona: todos os filhos dos motoristas
frequentam a escola, diz Chandan. “E eles têm dinheiro
para comprar presentes para a esposa. Estes velhos
Land Rovers possibilitam tudo isso”.
O governo local propôs proibir esses veículos
antigos – que já não atendem às normas modernas de
emissões – de transitar pelas estradas como táxis. Mas
Chandan acredita que existe esperança, pois há um
forte apoio “dos altos escalões”. Até mesmo a polícia
de fronteira regional conta com esses Land Rovers para
abastecer seus postos avançados,
porque nada mais pode fazê-lo de
maneira tão confiável.
“ S E O S L A N D R O V E R S
Além disso, o governo
DESAPARECEREM, GRANDE
apresentou planos de concluir as
obras nos trechos restantes da
PA RT E DE MANEYBHANJANG VAI
estrada, de modo que veículos
menos robustos também possam
D E SA PA R E C E R CO M E L E S ”
subir até Sandakphu, mas essa não
é uma linha de ação bem-vista, pelo
que fiquei sabendo. Dawa Tenzin é um dos mais jovens
motoristas de Land Rover de Maneybhanjang. Bem-articulado e com formação universitária, ele retornou à sua
cidade natal para seguir as marcas de pneus do pai. “Sim,
a maioria das aldeias remotas da Índia está batalhando
por estradas melhores, mas a estrada para Sandakphu
deve continuar sendo o desafio que é”, diz Tenzin.
“As pessoas vêm aqui para se aventurar, e esta
estrada difícil é grande parte da aventura. Se for
consertada e se tornar acessível até mesmo para carros
hatchback, mais turistas virão. Mais turistas significam
mais dinheiro, mas também mais poluição, barulho e
lixo. A cidade vai perder o charme. Esta estrada deve
permanecer difícil de percorrer porque, do contrário, os
Land Rovers vão desaparecer e, quando isso acontecer,
grande parte do que faz de Maneybhanjang o que ela
é vai desaparecer com eles.”
Não posso deixar de concordar com ele. Estive aqui
por três dias e posso ver com clareza como o Série I
ajudou a moldar o destino do que poderia facilmente
ter sido mais uma cidade anônima do Himalaia. São os
Land Rovers que tornam Maneybhanjang especial.
AS S I STA AO F I LM E Para viajar com a Land Rover até o
coração do Himalaia, busque 'Land of Land Rovers' no YouTube
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Chandan (abaixo) lidera a
associação de motoristas,
que vem beneficiando a
comunidade. Tenzin (no
meio) quer que a estrada
continue desafiadora,
a fim de preservar o
caráter da cidade.
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O que acontece quando você dá às crianças a oportunidade de experimentar
as extraordinárias habilidades off-road de um Land Rover? Enquanto
a imaginação juvenil corre solta, nós captamos toda essa empolgação.
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AV E N T U R A S N O PA Í S D A S M A R AV I L H A S
O aclamado ilustrador Jim Stoten é a força criativa por trás da
série de livros infantis Mr. Tweed. Seu estilo único – cenas
lúdicas e vibrantes, cheias de diversão e descoberta – mostra
com perfeição a experiência mágica da Land Rover Above e
Beyond Tour do ponto de vista de uma criança.

Se você curte hipismo competitivo, é difícil
achar algo que supere o Royal Windsor Horse
Show, realizado nas dependências do Castelo de
Windsor. Sem dúvida o maior e mais prestigioso
evento ao ar livre desse tipo no Reino Unido, este
é o melhor lugar para ver a competição
internacional de saltos, adestramento e condução
de carruagens em seu nível mais elevado. Sua
Majestade, a Rainha, patrocinadora do show, e o
Príncipe Philip comparecem todos os anos.
Porém, nesta manhã ensolarada de sábado, os
cavalos não estão recebendo muitos olhares,
pelo menos não dos membros mais jovens do
público. A atenção deles é fortemente atraída
por uma grande área atrás da arena principal. É
uma área onde uma frota de veículos Land Rover
alvíssimos está fazendo as coisas mais malucas.
Sobem inclinações impossíveis, percorrem
descidas quase verticais, inclinam-se para os
lados em ângulos apavorantes. E, como se isso
não bastasse, há Land Rovers Série I em
miniatura que as crianças podem dirigir sozinhas,
além de Defenders de controle remoto.
A Land Rover Above and Beyond Tour de hoje
está recheada de emoções. Especialmente se
você está bem abaixo da idade de dirigir...

O PODEROSO CHEFINHO
Também conhecidos como carros
“Huey Kids”, estes seis lindos Land
Rovers Série I em miniatura – em
autêntico verde Grasmere – estrearam
no evento Land Rover Burghley Horse
Trials do ano passado. Com uma
equipe de assistentes da Land Rover
para orientar as crianças na pequena
pista delimitada por fardos de feno,
esses Land Rovers de tamanho
reduzido – limitados a uma velocidade
máxima de 16 km/h – já
proporcionaram a mais de 3 mil jovens
sua primeiríssima experiência de
direção. E, se você tem cinco anos de
idade, como Charlie Warman, simples
palavras não são capazes de expressar
a sensação de assumir o volante
sozinho. Depois de duas emocionantes
voltas a 8 km/h, Charlie, de olhos
arregalados e queixo caído, é levado
pelo pai para entrar de novo na fila
para outra largada.

YA H YA
6 ANOS

“POSSO TER UM?
POR FAVOR!”
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U P – A LTA S AV E N T U R A S
Uma “pista de obstáculos” de três
partes é a estrela do show. A primeira,
chamada Twin Terrapod, é uma incrível
máquina feita sob medida que parece
ter saído do Parque dos Dinossauros –
isso se o Parque dos Dinossauros
tivesse monstros de engrenagens
mecânicas em vez de répteis gigantes.
A função dessa enorme estrutura de
aço é testar a capacidade de um Land
Rover de subir rampas inclinadas e, no
dia de hoje, fazer as crianças gritarem.
Nosso Discovery galga a temível
inclinação de 30 graus, enquanto a
função All-Terrain Progress Control do
carro gerencia a energia que vai para
cada roda, a fim de manter uma
velocidade segura e estável em toda a

ANNABEL
10 ANOS

“FOI MUITO DIVERTIDO!
A P R I M E I R A PA RT E FO I A M A I S
AS S U STA D O R A , D E LO N G E ! ”
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superfície do obstáculo.
Tendo uma visão frontal do céu e nada
mais, nossos passageiros – Haiden, de
oito anos, e Augustus Wrenn, de onze
– estão fora de si, de tanto entusiasmo.
“Como o carro está suspendendo a
gente?”, grita Augustus. “É chocante!”
Quando menos percebemos, estamos
no topo e nosso instrutor da Land
Rover Experience equilibra o carro no
acelerador a 5,7 metros do chão, altura
de uma girafa adulta. A vista para
baixo é de uma inclinação de 40 graus
– tão íngreme quanto a escada de uma
casa de dois andares. Gritos mais
nervosos vêm dos assentos traseiros
quando a descida começa; nosso
motorista mantém o pé longe do freio,
e a função Controle de Descida em
Declives do Discovery retarda
automaticamente nossa descida pela
escorregadia superfície de metal.
Na parte Turntable Terrain Trailer,
depois da subida, o carro é
posicionado sobre uma plataforma
vertiginosa que então se inclina 180°,
antes de soltar o Discovery até o nível
do solo, onde ele se solta do reboque
com as rodas arqueadas e segue para
a terra firme. Essa demonstração é um
lembrete da suprema capacidade do
Discovery. A parte final, Articulation
Trailer, tem duas grandes rampas
escalonadas cujo objetivo é testar o
talento do Discovery para vencer
ângulos de aproximação difíceis.
Hugo Allison-Vallois, de doze anos, sai
visivelmente agitado. “Foi muito
emocionante! Era tão íngreme, que
parecia que eu estava decolando!”
Ficou impressionado com o carro? “Eu
decididamente quero um Land Rover
quando for mais velho”, afirma com
firmeza. Mas qual deles? Além do
Discovery, há hoje dois Range Rovers e
um Range Rover Sport de plantão aqui.
“Ah, todos!”, ele ri.

EXPERIÊNCIAS
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T O Y S T O RY
Tamanho não é documento quando se
trata da capacidade de um Land Rover,
mesmo um de controle remoto.
Baseados no Defender 110, estes
robustos modelos em escala 1:10
fazem quase tudo que um Defender de
verdade é capaz de fazer. Com piloto
automático, diferencial com bloqueio,
caixa de câmbio com marcha alta e
baixa e “modo rastejador”, os
Defenders com controle remoto
invadiram com desenvoltura a pista
modular com tema de selva,
transpondo subidas enlameadas,
pontes de troncos escorregadias e
descidas técnicas, enquanto sofriam
alegremente muitos impactos graças a
seus operadores miúdos. E, cá entre
nós, fizeram um grande sucesso entre
os adultos também.

MILLER
6 ANOS

“ISTO É MUITO LEGAL!”

Mais de um milhão de pessoas vivenciaram a
Above and Beyond Tour em diversos eventos
ao redor do mundo este ano, sendo muitas
delas crianças que, sem dúvida, vão se lembrar
desse dia emocionante no futuro. Para elas,
não foi uma mera experiência 4x4: foi uma
experiência Land Rover.
Para Miller Delaney, de 6 anos, foi quase
empolgação demais para um só dia. Já fez o
passeio com obstáculo (duas vezes) e dirigiu
os carros Huey Kids; agora, ele está totalmente
fascinado por um Landie com controle remoto,
que faz saltar de um lado para o outro sobre
uma passagem enlameada na trilha de selva.
Então, será que ele se divertiu hoje em
Windsor? Ele desvia o olhar do controle
remoto por tempo suficiente para me mostrar
um animador sorriso de orelha a orelha. E os
cavalos? Gostou deles? O pequeno Miller
ergue o olhar de novo. “Que cavalos?”,
pergunta.
Bem-vindo ao maravilhoso mundo da
Land Rover, rapazinho.
SA IBA M A IS Para reservar a sua própria experiência,
visite landrover.com/experience
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A temível Cape Epic é uma das provas de mountain bike mais difíceis do mundo. Traçar sua rota,
que está sempre mudando, é quase tão difícil quanto concluir a prova, mas a tarefa é facilitada
por um grupo de dedicados planejadores de rotas e seus Land Rovers.
T E X T O
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FOTOS: ABSA CAPE EPIC/ NICK MUZIK

Sol escaldante: com algumas das rotas
mais difíceis entre todas as corridas
de mountain bike do planeta, a Absa
Cape Epic exige muitas vezes que os
ciclistas enfrentem terrenos radicais
e temperaturas insuportáveis.

Quando Carlos Spencer, lenda do rúgbi da Nova
Zelândia, afirma que uma corrida de bicicleta é muito
mais difícil do que jogar na seleção neozelandesa
conhecida como All Blacks, você sabe que ele está
falando de uma prova de ciclismo infernal. E a Absa
Cape Epic é exatamente isso, mas num ambiente mais
próximo do céu matizado pelo sol.
Tendo como pano de fundo a montanhosa região do
Cabo Ocidental, na África do Sul, a Cape Epic é a mais
longa e penosa maratona de mountain bike do mundo.
Devido à sua combinação de distância, subidas e trechos
técnicos, a prova recebeu a classificação “Hors Catégorie”
(Categoria Especial) da Union Cycliste Internationale
(UCI), federação esportiva internacional de ciclismo.
São mil e trezentos ciclistas – homens e mulheres,
de amadores ambiciosos a profissionais de nível
internacional –, que competem em 650 duplas e encaram
um desafio hercúleo de oito dias. Nesse período são
percorridos 653 km de inóspitas estradas de cascalho,
subidas rochosas, descidas técnicas e rápidas trilhas
florestais que tecem seu caminho em meio a
majestosos vinhedos e matas nativas, cruzando ravinas
insondáveis e margeando linhas costeiras magníficas.
No entanto, com 13.530 metros de subida constante
ao longo dos oito dias – haja joelhos! –, sobra pouco
tempo para os ciclistas apreciarem a paisagem.
No início, em 2004, a Cape Epic teve cerca de 200
participantes e era um evento de mountain bike aberto
ao público em geral, mas cresceu a ponto de se tornar
uma data efetivamente internacional no calendário de
competições dessa modalidade. Hoje em dia ela atrai,
todos os anos, em torno de 1,3 mil ciclistas do mundo
inteiro. E também vem ficando cada vez mais difícil,
tornando-se um verdadeiro teste de determinação e
força interior para os ciclistas, com os trechos Land
Rover Technical Terrain especialmente concebidos para
desafiar até os competidores mais resistentes.
Rampas radicais, descidas vertiginosas, grandes
rochas e xisto solto tornam o ciclismo nesses trechos
uma espécie de provação para os esportistas da Cape
Epic e também para a equipe de pilotos planejadores
de rotas da organização da prova, que conta com uma
frota de Land Rovers para explorar esse terreno irregular
e planejar as rotas meses antes do evento principal.
Como o trajeto muda a cada ano, não se trata de
uma tarefa fácil. Tanto os planejadores como os veículos
são postos à prova para garantir que os melhores
caminhos, trilhas e subidas sejam identificados, testados
e finalmente acrescentados ao percurso.
“Hoje em dia são tantas as restrições com relação
à rota e tantas as exigências nos vilarejos que recebem
a Cape Epic, que nós literalmente temos que planejar
o trajeto com 18 meses de antecedência”, diz Kevin
Vermaak, o fundador da prova Cape Epic.
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ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ
Os participantes da Absa Cape Epic – de
amadores ambiciosos a profissionais de nível
internacional – vêm de todas as partes o mundo
para competir em duplas, percorrendo uma
distância de mais de 650 quilômetros dividida
em sete etapas e oito dias. Algumas etapas
incluem subidas de mais de dois mil metros.
Os ciclistas costumam treinar até 12 horas por
semana durante seis meses antes da corrida.
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As capacidades dos
veículos Land Rover
são postas à prova
todos os anos na
Cape Epic, garantindo
que os competidores
encarem algumas das
rotas mais difíceis e
desafiadoras do planeta.

“O terreno muda, as fazendas são vendidas, são
estabelecidos limites entre as fazendas. É um alvo
móvel porque você tem uma seca, um incêndio ou
uma inundação no rio e precisa ficar alterando a rota
durante os 18 meses de preparação.” De fato, quando
se trata da tarefa enormemente complexa de explorar
o trajeto da corrida, a frota de Land Rovers ultracapazes
da Cape Epic desempenha um papel crucial.
“Nós simplesmente não conseguiríamos sem o apoio
da Land Rover, porque temos que monitorar todos os
meses o estado do percurso do ano seguinte. Para isso,
precisamos de veículos de exploração altamente capazes
e, sobretudo, confiáveis", diz Vermaak, sem dúvida
pensando na futura Cape Epic de 2019 e em sua rota
talvez inédita. Ele e seus exploradores, todos equipados
com Land Rovers, estão prontos para mais um ano agitado.
A corrida deste ano – a 15ª Cape Epic e a terceira
com a Land Rover como parceira de rotas e fornecedora
oficial de veículos – começou com um prólogo de
20 km na emblemática Montanha da Mesa, seguido
por sete etapas fatigantes que passaram pelas cidades
de Robertson, Worcester e Wellington antes de
terminarem na bela propriedade Val de Vie, no
Vale Paarl-Franschhoek.
A expectativa de quem passaria oito dias sobre o
selim era enfrentar um percurso de mais de 100 km em
quatro dias seguidos, bem como um contrarrelógio na
quinta etapa e uma etapa final que levou os exaustos
ciclistas de Wellington até Val de Vie por um exigente
trecho de 70 km com ascensão de dois mil metros. Os
organizadores da corrida Cape Epic asseguraram que
as tão valorizadas medalhas entregues a quem a finaliza
não fossem fáceis de ganhar.
Portanto, não é de surpreender que somente
84% dos ciclistas tenham conseguido cruzar a linha
de chegada este ano.

“É um percurso muito intenso”,
diz Mike Nixon, de 59 anos, exmontanhista e integrante da equipe
T E M Q U E LU TA R A
oficial da própria Land Rover na Cape
CADA PEDALADA
Epic, a qual participa de diversas
categorias com 12 homens. Nixon é
N E S SAS S U B I DAS .”
um dos quatro atletas que concluíram
MIKE NIXON
a Cape Epic todas as 15 vezes (grupo
conhecido como Últimos Leões),
então sabe do que está falando.
“A quarta etapa – o trecho Land Rover Technical
Terrain – foi, de longe, a mais difícil da Epic deste ano.
As trilhas de pista única que subiam o trecho do Goudini
Spa eram incrivelmente secas, rochosas e arenosas.
Você literalmente tinha que lutar a cada pedalada
nessas subidas.”
Quanto à equipe da Land Rover, todos os 12
ciclistas conseguiram cruzar a linha de chegada este
ano. Mike Nixon chegou na 252ª posição geral com
sua dupla, Jasper van Dijk, enquanto Gary Kirsten –
ex-rebatedor da equipe sul-africana de críquete e
verdadeira lenda desse esporte – e sua dupla, Roddy
van Breda, terminaram em 87º lugar na categoria
Masters, de pessoas de mais de 40 anos. E Carlos
Spencer, herói do All Blacks, junto com Clinton
Mackintosh, terminou em 98º na categoria Masters.
“Foram oito dias realmente incríveis”, diz Gary
Kirsten, que comandou a equipe da Land Rover, além
de competir por ela. “Foi uma honra liderar este grupo
de pessoas sob a bandeira Land Rover. Apenas
terminar esta corrida extenuante já é uma façanha.”
Ao que parece, Carlos Spencer estava mesmo certo.

“V O C Ê L I T E R A L M E N T E

P EDA LE! A corrida do ano que vem acontecerá de
17 a 24 de março. Para mais informações sobre a
Absa Cape Epic, visite cape-epic.com
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Só você, seu carro e a estrada... E sua família...
E um monte de bagagem. O aventureiro
Monty Halls e sua prole consideram o condado
de Donegal, na Irlanda, o cenário perfeito
para redescobrir a união da família.

T E X T O M O N T Y H A L L S
F O T O S A L E X A N D E R R H I N D
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Para quem viaja, há algo de especial numa fronteira.
Ela representa um momento de transição entre dois
mundos, um único passo que cruza de um ambiente
a outro, que invariavelmente aguça os sentidos e
enriquece a experiência de viajar. E, para mim, não
há fronteira melhor do que aquela entre terra e mar.
Os litorais sempre carregaram certa magia em toda a
história das viagens e das explorações, e este – a orla
emaranhada, alveolar e infinitamente mutável de Donegal
– tem mais esplendor do que a maioria deles.
Donegal é o condado mais a noroeste da Irlanda e,
como tal, constitui o último ponto de aterragem da
Europa Ocidental. É um daqueles raros lugares onde
você pode ficar de pé com os calcanhares em um
grande continente e com os dedos dos pés em um
vasto oceano. Eu tenho um pouco de história aqui:
foi em Donegal, mais precisamente em Malin Head,
a ponta setentrional da Irlanda, que, em 2011, tive
um dos encontros marinhos mais memoráveis de toda
a minha vida. Foi aqui que, ao longo de um dia
espantoso, centenas de tubarões-frades rasgaram
as águas transparentes da baía sob os penhascos
escarpados do cabo – um inesquecível agrupamento
do segundo maior peixe da Terra, atraído pela corrente,
pela maré, pelo plâncton e pelo sol que brilhava num
céu de brigadeiro.
Eu estava de volta sete anos depois com minha
família, para compartilhar com ela não só as maravilhas
do litoral, como também o interior verdejante de um
dos condados mais selvagens e escassamente povoados
da Irlanda. Minha própria ligação um tanto tênue com
a Irlanda é baseada numa profunda e permanente
afeição pelo país e seu povo, surgida durante as
filmagens da série The Great Irish Escape, da BBC,
muitos anos atrás. Mas isso ficou insignificante em
comparação com os elos ancestrais de minha esposa,
Tam, algo que se manifestou de forma clara em nossas
filhas, Isla e Molly – a última, em particular, tem uma
inegável essência daquela linhagem celta, com seus
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cabelos de fogo. Em vista disso, parecia apropriado
levarmos as meninas a um condado onde as águas eram
selvagens, a região central era antiga e a cultura irlandesa
era nutrida e celebrada. Seria nosso presente para Isla
e Molly e, em grande medida, para nós mesmos.
Não é tarefa fácil arrumar bagagens para uma
semana, dadas as exigências singulares (e sim, trata-se
de exigências, não vamos usar meias-palavras) das
nossas pequenas em longas viagens. E assim, a
capacidade surpreendente do Land Rover Discovery –
o carro escolhido para a nossa pequena aventura
familiar – foi testada ao máximo ao encontrarmos
espaço para tudo isso: um enorme conjunto de caixas,
mochilas, baldes e pás, e – no meio de tudo – uma
malinha para mim.
Nós também estávamos rebocando um barco –
de maneira nenhuma eu iria percorrer mais de mil
quilômetros da costa de Donegal sem a possibilidade
de entrar no Atlântico para visitar ilhas em alto mar e
enseadas escondidas. A experiência de reboque foi
bem prazerosa (e olhe que é raro eu dizer isso);
a Land Rover se empenhou muito para garantir que
essa experiência, que costuma ser estressante, fosse
totalmente segura e (ouso afirmar) bastante divertida.
Aliás, o único problema é você eventualmente se
esquecer de que está rebocando algo. Quando menos
esperávamos, estávamos chegando ao nosso primeiro
destino, lúcidos, sãos e ainda casados.
Nossa exploração de Donegal duraria uma semana,
pouquíssimo tempo para aproveitar o que o lugar
tem a oferecer. Afinal, trata-se do destino de viagem
que foi eleito o número um do mundo pela National
Geographic em sua “lista de lugares bacanas” de 2017.
Mas estávamos tentando ver a viagem pelos olhos de
crianças de seis e quatro anos de idade.
Que experiências criariam lembranças para a vida
toda? O que atiçaria a imaginação delas?
Nós partimos do princípio de que bons restaurantes
e tranquilos hotéis boutique não estariam entre as

O Discovery descarrega
os Hall e suas pranchas
de body-board na praia
de Rossnowlagh. Na baía
de Tullagh, os cavalos de
potência são trocados por
cavalos de verdade para
um galope à beira-mar

" O Q U E AT I ÇA R I A A I M AG I N AÇÃO D E L AS E
C R I A R I A L E M B R A N ÇAS PA R A A V I DA TO DA ? "
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"FOI UMA OPORTUNIDADE DE
VIAJARMOS NUMA VERDADEIRA
J O R N A DA D E D E S CO B E RTA . "
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O Discovery percorre com
facilidade as estradas
de cascalho costeiras.
A pé, a conquista dos
penhascos de Sliabh Liag
se mostra um dos pontos
altos, especialmente para
a incansável jovem Isla.

prioridades das meninas – embora Donegal tenha
muitos deles. Queríamos sair e nos sujar, pegar um
bronze, ficar cobertos de sal e de areia. Para tanto,
tínhamos criado um roteiro que envolvia mergulhar
em todos os aspectos da natureza à nossa volta, um
verdadeiro espetáculo de ondas e relva que utilizaria
todos os aspectos do veículo e de nossa engenhosidade.
Eu sempre sustentei que não há explorador melhor do
que uma criança, e agora tínhamos duas delas
sacolejando na traseira do carro, impacientes para
serem soltas na paisagem que as rodeava.
O condado é um playground e tanto para pessoas
de qualquer idade. Com uma área de 4.861 km2 e
uma população de apenas 160 mil habitantes, grandes
extensões dele pertencem à natureza: lagos, velhos
pântanos, florestas e montanhas. Não sei ao certo em
que ponto um monte se torna uma montanha, mas o
que as duas cadeias principais de Derryveagh e Blue
Stack não têm em termos de altitude, elas certamente
compensam em grandiosidade. Porém, eu estava
ansioso para batizar o feriado em salmoura, então
fomos até o bonito porto de Portnablagh para colocar
nossos pés no mar. Uma aspecto onipresente em
Donegal é o fato de você poder entrar com o carro na
praia, e eu fiz isso sussurrando um agradecimento pela
sensação de segurança que o Discovery passa na areia.
Pelo visto, todos os dias, na alta temporada, um carro
se transforma em veículo anfíbio involuntário na subida
da maré. Por isso, foi muito bom eu me sentir seguro
para, caso necessário, fazer um recuo apressado para
uma parte mais alta.
Isso também me deu a oportunidade de usar a
pulseira Land Rover Activity Key, que – para minha
vergonha permanente – eu só tinha encontrado no
porta-luvas pouco antes da viagem. Meu constrangimento
foi duplo, já que, nos últimos seis meses, eu vinha
escondendo a chave principal em moitas toda vez
que ia surfar ou mergulhar, sendo que poderia ter
simplesmente colocado a pulseira e seguido em frente.
Mas – antes tarde do que nunca – toquei a pulseira no
porta-malas, ouvi o zumbido tranquilizador da trava
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central e corri para alcançar as meninas, que já estavam
gritando e chapinhando no raso, pulando as ondas
cristalinas que vinham em direção a elas.
Tínhamos decidido ir de caiaque a um arco marinho
local, onde moram (conforme garanti a Isla e Molly) as
sereias locais. Foi um remada curta ao longo da costa
até o arco, um mundo cintilante de reflexos e ecos
murmurantes. Sentada entre os meus joelhos no caiaque,
Molly jurou-me ter visto, de fato, uma sereia pegando
um peixe, e me explicou que eu não a tinha visto
porque "só as meninas conseguem ver uma sereia,
não os adultos", o que pareceu fazer todo o sentido
para mim e para ela.
Naquele entardecer, ardendo com o calor do sol
e as lembranças do dia, nós seguimos para o nosso
local de pernoite. Tratava-se – tenha em mente a
importância disso quando você é uma criança (ou
mesmo um homem de 51 anos) – de um farol. E não
um farol qualquer. O farol de Fanad foi construído em
1817 e fica 22 metros acima da península de Fanad.
Isso pode não parecer particularmente impressionante
em termos de altura, mas subir os 79 degraus até o
topo da torre faz você apreciar cada centímetro.
Fomos recebidos por uma vista tão ampla, tão absurda
e desenfreadamente linda, que as crianças ficaram
sem fala (apenas temporariamente, veja bem). A
acomodação no farol é no chalé do antigo faroleiro,
onde a história está presente até nas paredes. Você
adormece ao som percussivo do mar nas enseadas
bem abaixo de sua cama.
O próximo item da lista era um passeio a cavalo
numa praia. Já deve ser o momento de parar de fingir
que este roteiro foi criado em torno dos sonhos e
aspirações de duas meninas – podem muito bem
ter entrado, igualmente, em algum lugar, elementos
da lista de desejos de um homem de meia-idade.
Passamos o dia na companhia do Centro Hípico Tullagh
Bay, cuja equipe infinitamente paciente moveu os céus
e a terra para permitir que a família inteira andasse a
cavalo sob as dunas da praia de Tullagh. Molly foi
colocada sobre o menor pônei que eu já vi, os olhos
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arregalados com a pura maravilha de tudo aquilo.
Em forte contraste, eu me sentei num cavalo enorme
chamado Jack, animal inofensivo cujo único sinal de
constrangimento com o desajeitado fanfarrão em
suas costas era um eventual revirar de olhos e uma
bufada de desprezo.
Nos dias que se seguiram, percorremos todo o
condado, visitando a Glencolmcille Folk Village para
vislumbrar um passado que não tinha sido nada fácil –
este era e é um lugar lindo para viajar, mas que às
vezes era duro para viver. Isso talvez explique por que
a comunidade de Donegal permanece tão forte até
hoje, com uma cordialidade autêntica e um profundo
interesse em quem você é, de onde veio e para onde vai.
Nosso local mais desafiador era Port, situado no final
de uma longa trilha pedregosa que, por sua vez, era a
continuação de uma estrada estreita que serpenteava
por quilômetros intermináveis de pântanos nevoentos.
No fim da estrada ficava o Port Cottage, um edifício
restaurado numa aldeia há muito abandonada, ameaçada
pelo Atlântico. O chalé era básico, para dizer o mínimo,
mas era aí que estava sua magia.
Uma fogueira de relva ardia no canto de um recinto
envolvente que tinha uma pequena cozinha e área de
estar. O ambiente estava repleto de resíduos do mar –
as chamas se refletiam nas pedras marinhas verdes e
dançavam através das folhas secas de algas que pendiam
do teto. Foi nessa baía que Isla – acompanhada pelo
incomparável Ian Millar, lenda local da escalada –
tornou-se a pessoa mais jovem a escalar uma coluna
de rocha próxima, os braços erguidos em triunfo
enquanto o mar turbilhonava cinquenta metros abaixo
e as gaivotas rodavam e gritavam na névoa marinha
que a envolvia em sua posição elevada.
Mas o grito de vitória final ainda estava por vir.
Eu tinha guardado o barco localmente durante a
semana e fui buscá-lo para levar a família a um lugar
de verdadeiro deslumbramento para mim: Malin Head.
Merecidamente venerado por navegantes, amantes
da natureza e, aliás, por quem quer que adore lugares
selvagens, foi aqui, claro, que tive o meu encontro
com os tubarões-frades tantos anos atrás.
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O lançamento do barco ao mar foi uma chance de
usar o Land Rover Advanced Tow Assist, um magnífico
mostrador no console central do Discovery que
basicamente conduz o reboque pelas rampas mais
estreitas. Isso dá uma ótima oportunidade de saltar
do carro orgulhoso, passando a impressão de ser
um velho lobo do mar, quando, na verdade, trata-se
de um triunfo da tecnologia, em vez de know-how e
competência pessoal. Mas, pelo menos naquele
momento, mantive esse meu segredinho quando
correspondi com um leve meneio de cabeça ao
sorriso de um homem local no píer.
Passamos a maior parte do dia no mar, chegando
até a ilha de Inishtrahull – muitas vezes, a última visão
da terra para as pessoas que emigravam da Irlanda e,
portanto, lugar onde rolaram mais lágrimas do que em
qualquer outra região do país. No retorno ao porto,
nossa despedida de Donegal aguardava. Um barco
local nos contatou pelo rádio para dizer que um bando
de golfinhos estava brincando sob a longa sombra dos
grandes e sombrios penhascos do cabo. Girei o volante
e segui rapidamente em direção a um ponto de encontro
que havia levado centenas de quilômetros e muitos
anos para se formar.
Tínhamos vindo a Donegal para mostrar às nossas
filhas um lugar que consideramos um dos mais
maravilhosos da Europa – na verdade, do mundo –
e, quando chegamos a Malin Head, o bando veio ao
nosso encontro. Em poucos segundos, o barco estava
rodeado de figuras cinzentas e delgadas que se
contorciam nas ondas e explodiam para fora da água
atrás de nós, acompanhadas o tempo todo pelos
gritos e risadas de Isla e Molly.
Foi realmente uma despedida apropriada de
uma semana num lugar especial situado num extremo
continental e de uma oportunidade de viajarmos
por estrada, trilha e mar numa verdadeira jornada
de descoberta.
AS S ISTA AO VÍD EO Para recordar as aventuras 4x4 da família
Hall com seu Land Rover Discovery na linda região de Donegal,
visite youtube.com/landrover

A função Advanced Tow
Assist facilita a manobra
do barco de Monty.
Na água, uma curtição
mágica aguarda os Hall:
um bando de golfinhos
cheios de energia.
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“OS GOLFINHOS SE CONTORCEM
N AS O N DAS E EX P LO D E M PA R A
F O R A DA ÁG UA AT R ÁS D E N Ó S .”
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A Land Rover Ice Academy,
no norte da Suécia, é o
lugar perfeito para sentir
a emoção de dirigir no
gelo. E também há muito
a descobrir além da pista
nessa região longínqua,
repleta de espetaculares
florestas cobertas de
neve e com uma cultura
local fascinante.
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À esquerda: Lars
Hoffmann e Malin Strid.
Tenha uma perspectiva
única de Arjeplog a
bordo de um trenó de
dez cachorros.

“A R J E P L O G É U M A
R E G I Ã O S E LVA G E M
FORRADA DE
PINHEIROS NA
BORDA DO CÍRCULO
P O L A R Á RT I CO .”

NO

Á RTICO

Às 15h, o sol já está baixo no céu invernal azul-claro
acima de Arjeplog, na Lapônia sueca. A neve vai sendo
esmagada sob nossos pés na caminhada até o Lago
Sälla. Apesar das múltiplas camadas de roupas térmicas,
o frio de -30°C quase tira o fôlego – uma sensação
surpreendente, mas estranhamente revigorante. Em
pé à beira do lago congelado estão Lars Hoffmann e
Malin Strid, prendendo 10 de seus huskies do Alasca a
um trenó de 2,5 metros. Caudas abanando, alguns dos
cães latem animadamente; isso é o que eles nasceram
para fazer, e está quase na hora de partir.
Quando nos acomodamos sob um grosso cobertor
de lã na parte dianteira do trenó, Malin assume seu
lugar, em pé, na traseira. Com um comando em voz
alta, os cachorros ficam quietos, correm para a frente,
e nós aceleramos para longe. O silêncio nos envolve
quando o trenó penetra mais fundo nos pinheirais
cobertos de neve fresca ao longo do lago, pontuado
apenas pelo suave ruído dos patins de madeira sobre
a neve. Nós relaxamos e aproveitamos o passeio,
saboreando a cena de inverno perfeita. Este é um
lado muito diferente de Arjeplog.
A maioria dos visitantes dessa cidadezinha situada
na região pouco povoada e forrada de pinheiros do
norte da Suécia, na borda do Círculo Polar Ártico, passa
a maior parte do tempo no banco do motorista. No
inverno, uma camada de gelo de mais de um metro de
espessura cobre os muitos lagos da região, tornando-a
ideal para o regime de testes em clima extremamente
frio da Land Rover, bem como para entusiastas da
direção que desejem testar ou ampliar suas habilidades.
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“ H Á A L G O E N CA N TA D O R E M
DESLIZAR SILENCIOSAMENTE
P E L AS F LO R E STAS ”

Com vista para o espetacular Lago Hornavan, de
250 km2, a Land Rover Ice Academy oferece cursos de
direção no gelo de três e quatro dias com instrutores
especializados. Os visitantes aprendem a manobrar
os mais recentes veículos Land Rover numa série de
pistas, desde slaloms intrincados até empolgantes
drifts de alta velocidade e trechos off-road em meio
às árvores nevadas.
Quando se trata de curvas de aprendizagem, esta
aqui é das íngremes. Dirigir no gelo é uma experiência
muito diferente de rodar por vias normais, e a paciência
é fundamental, como os instrutores (muito pacientes)
ressaltam constantemente. É um equilíbrio fino entre
aceleração, direção e frenagem – se acertar, você
flutuará em ângulos perfeitos pelas curvas; se errar,
vai logo rodar e bater num banco de neve.
Mais cedo, vivenciei isso em primeira mão ao volante
de um Range Rover Velar. Depois de uma sessão de
instruções na pousada da Experience, perto do lago,
o primeiro desafio é percorrer o que parece ser uma
simples rota de slalom. “Encontre o equilíbrio e deixe o
impulso levá-lo”, explica meu instrutor, Andre D’Cruze,
enquanto me diz quando usar o volante, frear e colocar
meu pé no chão. “Você não pode fazer ajustes imediatos
como no asfalto, então não gire demais o volante.”
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Apesar das inquestionáveis habilidades off-road do
Velar, minha falta inicial de destreza me faz dar mais
piruetas do que um atleta de patinação no gelo. No
entanto, depois de algumas voltas, vai ficando mais
fácil escolher o momento certo de soltar o acelerador
e girar o volante. Ainda estou muito longe das
habilidades de pilotagem hollywoodianas de Andre;
mesmo assim, é um sinal reconfortante de progresso.
Além das emoções na pista, uma visita a Arjeplog
com a Land Rover Experience tem muitos destaques de
baixa velocidade para oferecer, inclusive uma viagem em
direção ao norte para apreciar a beleza impressionante
do Círculo Polar Ártico e um tour de snowmobile, além
do tranquilo passeio de trenó puxado por huskies.
“Este lugar é lindo e há algo muito encantador em
deslizar silenciosamente pelas florestas”, diz Malin,
enquanto nos aquecemos devagar após o passeio de
trenó, no Hotel Silverhatten, com vista para o Lago
Hornavan. Durante uma deliciosa refeição com bifes de
rena e hambúrgueres de alce, o casal explica como criou
a Cold-Nose-Huskies depois de se conhecerem em um
canil de cães de trenó. Malin, nascida no norte da Suécia,
é guia de turismo selvagem, treinadora de cães e
cuidadora de animais, enquanto o alemão Lars é fotógrafo
e realizou expedições ao Alasca, à Groenlândia e à

À esquerda: depois de uma
revigorante sessão de direção,
relaxe em frente a uma fogueira
crepitante no Hotel Silverhatten.
Abaixo: o Velar encara a natureza
do Ártico numa boa.

SEDUTOR
O visual impressionante do Velar rendeu a ele o prêmio
World Car Design de 2018. Mas essa beleza não fica
só na superfície. A tração nas quatro rodas com torque
por demanda proporciona um desempenho excelente
tanto na estrada quanto fora dela, enquanto o sistema
Terrain Response garante manobras confiantes mesmo
nas condições mais difíceis.
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maior parte da Escandinávia. Quando não estão
guiando hóspedes pelas florestas e lagos de Arjeplog,
Malin e Lars gostam de se colocar à máxima prova em
algumas das corridas de cães de trenó mais exigentes
do mundo. As rotas épicas – algumas com mais de mil
quilômetros de extensão – são um verdadeiro teste de
determinação e resistência.
Essas corridas prestam tributo à época em que
os cães de trenó constituíam um meio de transporte
essencial no inverno, como faziam para os Sami, povo
indígena que vive ao redor de Arjeplog e em outras
partes da Suécia, Noruega, Finlândia e Rússia. Na
cidade, os visitantes podem descobrir mais sobre a
cultura e a vida dos Sami, muitos dos quais ainda
trabalham como pastores de renas, no Silvermuseet.
Instalado num antigo colégio interno para crianças
Sami nômades, ele abriga um amplo acervo de artefatos
e oferece uma perspectiva mais ampla da região de
Arjeplog ao longo de suas diferentes estações.
O centro Båtsuoj, meia hora ao sul, proporciona
uma visão mais interativa da vida dos Sami: você pode
explorar casas tradicionais, alimentar renas e sentar-se
em frente a uma fogueira, provando uma variedade de
pratos locais de carne e peixe enquanto ouve histórias
fascinantes sobre os costumes Sami.
Hoje em dia, os snowmobiles substituíram os
huskies, em grande medida, como modo de chegar
a áreas remotas durante o inverno, e um safári de
snowmobile é uma maneira emocionante de explorar
os vastos pinheirais quando você não está encarando
as pistas na Land Rover Ice Academy. Nas profundezas
da natureza do Ártico, pode-se levar uma vida de cão,
mas Arjeplog permite seguramente que você leve a
sua em velocidade máxima.
PA RTI C I P E DA AÇÃO Marque sua visita à Land Rover
Ice Drive Academy em landrover.com/experiencesweden
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“ E N C O N T R E O E Q U I L Í B R I O E D E I X E
O I M P U LS O L E VÁ- LO .”
L AND ROVER
ICE ACADEMY
N A P I S TA
Viva a emoção de dirigir no gelo
em meio a uma deslumbrante
paisagem ártica. Dirigindo veículos
de alto desempenho, como o
Range Rover Sport e o novo
Velar, você poderá aprender
com instrutores especializados
e levar suas habilidades a um
novo patamar. Estão disponíveis
cursos de três ou quatro dias,
tanto para iniciantes na direção
no gelo como para quem já tem
experiência prévia.

F O R A D A P I S TA
A cordial hospitalidade escandinava
espera você no maior hotel de
Arjeplog. O Silverhatten oferece
vistas deslumbrantes do Lago
Hornavan e das florestas e
montanhas cobertas de neve, e seu
restaurante serve uma deliciosa
culinária local e internacional. Feche
a sua visita explorando a incrível
beleza da região num tour de
snowmobile, num passeio de trenó
puxado por huskies ou numa viagem
de carro com a Land Rover
Experience até o Círculo Polar Ártico.

À esquerda: experimente
a emoção de dirigir no
gelo. Abaixo: Visite famílias
Sami locais, prove pratos
típicos e ouça histórias
sobre o tradicional modo
de vida delas.
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Quando o mundo
fica branco e as ruas
apresentam o risco do
temido gelo negro, você
pode sair com confiança,
pois seu Land Rover foi
desenvolvido para ajudá-lo
a enfrentar condições traiçoeiras. No entanto,
para tirar melhor proveito, prepare-se com
as habilidades necessárias para dirigir em
condições escorregadias.
Phil Jones, especialista em direção da
Land Rover Experience, lidera a equipe de
instrutores da Land Rover Ice Academy em
Arjeplog. Veterano com 38 anos de Land Rover,
Phil aprimorou suas habilidades no norte gelado
do Canadá e fica realmente empolgado ao dirigir
no gelo. Aliás, ele admite que prefere dirigir na
neve a dirigir no asfalto!
Pedimos a Phil dez dicas para lidar com
condições de gelo de forma segura...

Encare o inverno com confiança usando o
nosso guia para dirigir no gelo de forma segura
0 1 A P R E PA R A Ç Ã O
V E N C E B ATA L H A S
Pratique técnicas de condução no gelo num
ambiente seguro, como a Land Rover Ice Academy,
antes de precisar dirigir em condições
escorregadias no mundo real.

0 2 T E N H A C I Ê N C I A DA A D E R Ê N C I A
Verifique se seus pneus estão devidamente
calibrados. Você pode instalar nos pneus um
Sistema de Tração na Neve da Land Rover
(auxílio à tração por encaixe) ou optar por pneus
de inverno com sulcos profundos, aprovados
pela Land Rover.

03 EVITE OS EX TREMOS
Caso não seja definido automaticamente (em
modelos selecionados), defina de forma manual
o Terrain Response do seu veículo para o modo
Grama-Cascalho-Neve, que ajuda porque suaviza
comandos agressivos demais.

0 4 D E VA G A R S E VA I A O L O N G E
A função All Terrain Progress Control do seu
Land Rover permite que você defina uma
determinada velocidade (abaixo de 32 km/h) e
adapta os sistemas do veículo para que ele faça
um avanço constante em todas as condições.

05 PENSE GRANDE
Recalibre sua mente. As distâncias de frenagem
no gelo são dez vezes maiores do que nas
condições normais da estrada.

0 7 D E R R A PA G E M ? G A N C H O N E L A !
Caso você se veja derrapando devido a giro
excessivo do volante (ou seja, se a frente do seu
carro estiver entrando de forma muito acentuada
na curva), aplique um pouco da manobra em
gancho – um rápido comando de direção que
aponta as rodas dianteiras novamente na direção
à qual você quer estar voltado.

08 TENHA CIÊNCIA DAS
S U A S R O D A S TA M B É M
Lembre-se da direção na qual as rodas estão
apontando e reverta o comando de correção
para que, quando o carro obtiver aderência
novamente, a direção dele não seja inesperada.

09 A POTÊNCIA PODE
SER SUA AMIGA
Ao deslizar numa situação de giro excessivo do
volante, a ideia de aplicar mais potência pode
parecer contrária à intuição – mas, quando você
tem tração nas quatro rodas, isso ajuda a puxar o
carro para a posição correta, já que as rodas
dianteiras têm capacidade de direção e aderência
ao mesmo tempo. Assim, quando você for girar
o volante para o lado oposto, não se reprima.

10 MAS SAIBA QUANDO REDUZI-L A
Por outro lado, se a derrapagem for por giro
insuficiente do volante (ou seja, a frente do
seu carro não está entrando suficientemente
na curva e você corre o risco de sair pela
tangente), pare de acelerar e não adicione
mais manobra em gancho.

0 6 VÁ C O M C A L M A
Dê cada comando calmamente. Olhe o mais
longe possível na estrada ou em qualquer
outra superfície para prever, em tempo hábil,
qualquer mudança de direção ou qualquer
frenagem que seja necessária.
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P REPA RE- S E PA RA A ESTAÇÃO Marque
uma checagem de veículo pré-inverno no seu
distribuidor Land Rover local. Veja a linha de
acessórios de inverno genuínos da Land Rover
Gear em gear.landrover.com

FOTOS: DIRK BRUNIECKI

NÃO ENTRE
NUMA FRIA

MANUTENÇÃO LAND ROVER

PORQUE VOCÊ VAI LONGE,
NÓS VAMOS ALÉM

Sempre que o seu Land Rover chega para realizar um serviço conosco, fazemos de
tudo para que essa seja a experiência mais tranquila possível. Ninguém conhece o seu
veículo tão bem quanto a Land Rover; você descobrirá que nossos serviços incluem
técnicos especializados, peças genuínas e um checkup gratuito da saúde do veículo.
Saiba mais sobre os benefícios da manutenção Land Rover e
acompanhe seu histórico de serviços online em landrover.com.br
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TEX TO NATHANIEL HANDY
FOTOS PETER GUENZEL

Então sonhe, e sonhe
grande; a Land Rover Classic
Works é o lugar onde seu
sonho pode ganhar vida.
O Diretor Tim Hannig
acompanha a ONELIFE
num passeio guiado.
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“Meu tio tinha um Land Rover Discovery da primeira
geração”, recorda Tim Hannig, Diretor da Land Rover
Classic. “Nós íamos visitá-lo na Dinamarca. O carro
dele era de caçador, desarrumado, mas eu me lembro
dele destrancando a grande porta traseira de abertura
lateral, e eu subia e me sentava de lado no banco
traseiro. Eu tinha oito anos e aquilo era muito legal.”
Todo mundo tem um causo envolvendo um Land Rover,
e todas essas narrativas contribuem para uma história
que já tem 70 anos e engloba todos os continentes (e
até mesmo algumas partes do oceano – lembra-se da
primeira travessia do Estreito de Bering por um veículo
terrestre, em 2008?).
Agora, a história da Land Rover ganhou um lar
numa nova instalação de 14 mil m2, construída para
essa finalidade nas Midlands britânicas ao custo de £ 7
milhões. A Classic Works é um estabelecimento
completo de vendas, manutenção e restauração – o
maior desse tipo no mundo. Logo na entrada, os
visitantes são recebidos por um showroom, o qual dá
para imensas portas de vidro que revelam 54
compartimentos de oficina com áreas específicas para
desmontagem, remanufatura e montagem. Atrás de
tudo isso, como o segredo no fundo do guarda-roupa,
fica a Classic Collection – um depósito com mais de
500 veículos.
“A Classic Works quase assumiu o papel de museu
sem ser um museu”, explica Hannig. “Num passeio, você
aprenderá muito sobre a origem da empresa, mas estará
num ambiente de trabalho ativo. É uma história viva.”
EM BUSCA DA PERFEIÇÃO
Por que investir tanto em instalações voltadas a
veículos fora de produção? Para Hannig, há dois
elementos. “Um é celebrar a história da marca e
permitir que as pessoas a vivenciem”, esclarece ele.
Com uma história tão rica quanto a da Land Rover, não
falta o que celebrar. Mas foi o segundo elemento que
transformou a Classic Works em realidade. “Isto tem de
ser um empreendimento sustentável”, diz Hannig.
Acontece que a restauração de Land Rovers antigos
gera muito entusiasmo.
“Quando fizemos a recriação da linha de produção
da Série I de 1948, em 2015, a resposta foi enorme”,
lembra Greg King, engenheiro da Classic Works.
“Quando analisei isto pela primeira vez, era apenas um
estudo para ver o que era possível. Acho que não
tínhamos noção do grande sucesso que seria.” King é,
como ele mesmo admite, “Land Rover da cabeça aos
pés”. Ele se apaixonou pelos veículos na infância,
quando morava numa fazenda no sul de Devon, e
entrou na empresa como aprendiz de 16 anos de
idade. A oportunidade de fazer parte de um projeto
como este foi seu maior desafio.
“Temos todos os desenhos originais que remontam
aos anos 1940”, comenta King. Esse know-how permite
à Land Rover realizar projetos de restauração de nível
incomparável. Mas os diagramas não são nada sem a
expertise necessária para dar vida a eles. E, num setor
tão especializado quanto o de carros clássicos, Hannig
acredita que ter as pessoas certas é fundamental. Dois
anos atrás, cerca de 35 funcionários trabalhavam num
canto da fábrica de Solihull. Hoje, 140 profissionais
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ocupam e dão vida às
instalações especializadas
M CLÁSSICO
da Classic Works.
UM ASSUNTO
“Os clientes confiam
seus veículos a nós. Um
FETIVO, E
carro clássico é um
assunto afetivo”, ele
RECISAMOS
insiste. “Precisamos ter
E S P E I TA R I S S O .”
pelo veículo um respeito
correspondente.” Devido
à natureza prática do
trabalho, o controle de qualidade não pode ser
integrado como ocorre nas linhas de produção da
fábrica. “Não podemos usar um robô para checar se
as porcas da roda estão apertadas com o torque certo”,
admite Hannig. “Cada carro é diferente. É por isso
que temos pessoas que não apenas são competentes e
altamente qualificadas, como também estão motivadas
a dar o melhor de si todos os dias.”

Da parte cosmética ao
trem de força, a Classic
Works está totalmente
equipada para levar de
volta à perfeição veículos
Land Rover de qualquer
idade. No canto inferior
direito: o gerente geral
Felix Welch.

ALÉM DO HORIZONTE
As empresas de restauração existentes geralmente
trabalham em pequena escala. A criação da Classic
Works se mantém fiel a esse espírito, mas traz consigo
os benefícios adicionais de operar no segmento superior
do mercado. “A Classic Works criou um impulso positivo”,
expõe Hannig. “Existem lacunas em nossos catálogos
de peças, e estamos determinados a melhorar isso.
No ano passado, implementamos 150 peças novas.
Precisamos que os entusiastas trabalhem conosco
nessa parte.”
Ao reunir conhecimento, o setor pode identificar
os componentes mais necessários. “Assim, temos a
capacidade de investir, o que é bom para todos”,
diz Hannig. “E estamos gerando conhecimento ao
trabalhar nos carros, o que nos permite criar novas
peças de reposição disponíveis para qualquer um. Quem
restaura em casa, em sua garagem, merece uma boa
peça de reposição tanto quanto qualquer outra pessoa.”
A Classic Works é a primeira loja de varejo – de
veículos clássicos ou novos – da Land Rover no mundo.
Até agora, a empresa era fabricante e atacadista. Ao
convidar o público não apenas para olhar uma vitrine,
mas também para caminhar pela oficina, ela está
abrindo um novo caminho. Ao fazer isso, está se
conectando com os clientes como nunca.
“Os passeios estão cheios desde que começamos”,
diz Felix Welch, gerente geral da Classic Works. “Estes
carros estão muito perto de serem obras de arte e vêm
atraindo não somente os fãs mais fiéis, como também
pessoas para as quais o mundo dos carros clássicos é
meio que uma novidade. No domingo passado,
fizemos um evento de café da manhã da Land Rover, e
apareceram 52 Defenders do 50º Aniversário – o maior
encontro desse tipo em todos os tempos.”
Agora, a Classic Works está olhando ainda mais
longe. Uma segunda unidade já foi aberta em Essen,
na Alemanha, e um centro norte-americano está nos
planos. “Vamos prestar um serviço onde houver
demanda dele”, diz Hannig, acrescentando, com
um sorriso brincalhão: “A Land Rover não parou
nas fronteiras do Reino Unido. A bem dizer, ela foi
muito além.”
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Greg King, engenheiro da Classic Works, revela a história do Defender
mais potente e dinâmico já construído – o Defender Works V8
O ano de 2018 é importante em termos de
aniversários de 70 anos. Ele assinala o jubileu do
primeiro Grande Prêmio de Silverstone, dos Jogos
Olímpicos de Londres e do primeiro veículo Land
Rover. Tudo isso reflete a expansão empresarial que
caracterizou os anos do pós-guerra na Grã-Bretanha.
Talvez nenhum veículo encarne as possibilidades
daquela era como o Land Rover Defender – nome que
representa uma continuação dos veículos originais das
Séries I e II que mapearam o mundo moderno, em muitos
casos literalmente. Quando a produção foi encerrada,
em 2016, parecia o fim de uma era. A Classic Works –
e o ano do aniversário – deram à Land Rover a
oportunidade perfeita para a despedida definitiva.
“O Land Rover Defender Works V8 é a celebração
mais fantástica do que o Defender é”, diz Greg King,
engenheiro da Classic Works. “Ele mostra o quanto
o Defender é importante para a Land Rover. É
impossível sair do veículo sem um sorriso de orelha
a orelha.” Ele sabe o que diz. King chefiou a equipe
de engenharia que se propôs a criar um veículo que,
apesar de ser inequivocamente um Defender, tem
uma amplitude de recursos e capacidade dinâmica
como nenhum outro.
O Works V8 é um Defender totalmente reconstruído
e com novo acabamento: um veículo de modelo entre
2012 e 2016 é adquirido e recebe um motor V8 de 5
litros com aspiração natural e potência de 405 cv. Essa
potência descomunal é complementada por uma
transmissão automática de oito marchas, diferenciais
dianteiro e traseiro reforçados e um diferencial central
com distribuição automática de torque.
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No canto superior
esquerdo: Greg King,
que chefiou o projeto.
Com seu motor potente
e sua gama de tecnologias
modernas, o Works
V8 é o suprassumo dos
Defenders de
alto desempenho.

“Ao contrário das outras conversões de Defender que
há no mercado, o Works V8 é totalmente integrado,
com todos os recursos eletrônicos, como controle de
tração e sistemas de controle de estabilidade”, afirma
King. “Ninguém mais tem o know-how necessário para
fazer isso. A outra diferença é que a conversão do
Works V8 foi testada de acordo com os padrões da
Land Rover. “
Um dos testes, por exemplo, envolveu dirigir dois
protótipos da Classic Works com reboques até o Saara
Ocidental para avaliação em clima quente, a
temperaturas de até 52°C. O resultado é um Defender
que se garante tanto na estrada quanto fora dela.
Normalmente, um modelo só vai para a Classic
Works quando já está fora de produção há dez anos.
Por exemplo, eles acabam de receber o Freelander.
Então, por que pegaram o Defender tão cedo?
“Simplesmente porque o Defender é um clássico
instantâneo”, diz Tim Hannig, diretor da Classic Works.
Todos os 150 veículos em edição limitada foram
vendidos dentro de nove dias após o primeiro pressrelease. Felizmente, há algum consolo caso você não seja
um dos 150 afortunados: a partir do Works V8, serão
disponibilizados vários acessórios e upgrades do Defender.
O Works V8 também ajudou a definir o papel da
Classic Works no futuro. Nas palavras de Hannig:
“É o Defender supremamente requintado, embora
ainda seja, em grande medida, um Defender. Ele
mostra que nosso negócio é realizar sonhos”.
SA IBA M A IS Para reservar seu passeio na Classic Works,
favor buscar Land Rover Classic Works
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Tremendamente luminosos e lindamente projetados, os faróis de
LED inteligentes Pixel-laser da Land Rover são uma grande proeza
tecnológica que iluminará seu mundo de uma nova maneira.

Felizmente, o que acontece em Vegas fica
em Vegas. Situado na Cidade do Pecado,
o Hotel Luxor, em forma de pirâmide,
projeta no céu noturno um feixe de luz
ascendente tão intenso (mais de 42 bilhões
de candelas, para quem gosta de números),
que pode ser visto do espaço.
Embora a ideia de uma iluminação
artificial semelhante ao sol seja atraente
para qualquer pessoa que tenha dirigido
por uma estrada escura no interior, no
mundo real, uma luz sem controle é um
perigo para os outros usuários da estrada.
Como equilibrar a necessidade que um
motorista tem de ver o mais claramente
possível à noite com a que os outros têm
de não serem ofuscados?
A resposta, perfeitamente integrada
às linhas dos mais recentes Range Rover e
Range Rover Sport, é o novo e avançadíssimo
sistema de faróis de LED da Land Rover, o
Pixel-laser.
Desenvolvidos ao longo de anos de
pesquisa, esses faróis contam, cada um,
com um exclusivo sistema de luz LED de
71 pixels que gera mais de dois mil lúmens
(a título de comparação, uma lanterna de
boa qualidade para uso ao ar livre tem um
fluxo luminoso de 25 lúmens) para
transformar a noite em dia.
E o que é uma bênção para o motorista
não se torna uma maldição para os outros
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usuários da estrada, graças ao sistema
inteligente Adaptive Driving Beam (ADB),
que controla automaticamente LEDs
individuais. Enquanto você dirige, o ADB
detecta outros veículos na frente e desliga
LEDs específicos nos eixos horizontal e
vertical – apagando os feixes correspondentes para evitar ofuscar até quatro outros
usuários da estrada ao mesmo tempo.
Além disso, o sistema LED Pixel-laser
é capaz de “dobrar” os feixes de luz –
apontando-os na direção para a qual o
veículo está virando, a fim de iluminar
completamente as curvas à medida que
você as faz.
E, ao rodar a velocidades superiores a
80 km/h na escuridão total, o farol alto é
automaticamente complementado por uma
potente luz de laser, proporcionando uma
visão clara até incríveis 550 metros à frente.
Os módulos ópticos são feitos de silicone.
Além da longa vida útil, isso permite que o
sistema LED seja mais compacto. Os
projetistas da Land Rover tiraram proveito
dessa liberdade para criar um design
elegante e discreto, que não teria sido
tecnicamente possível poucos anos atrás.
Prático, intuitivo e incrivelmente eficaz:
o sistema Pixel-laser é apenas mais uma
maneira pela qual a Land Rover está
iluminando o caminho para um futuro
melhor.

L E D

H E AD LIG HT

SYSTEM

Brilhante em mais de um sentido, o novo sistema
de faróis de LED Pixel-laser escurece - de forma
inteligente - feixes de luz individuais para evitar
ofuscar os motoristas que vêm no sentido contrário.
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Acossado pela distração numa era de
ansiedade, o mindfulness, ou atenção
plena, é a necessidade do momento.
E que lugar melhor para praticá-lo do
que... no seu carro?
T E X T O

E R I N
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Até oito trilhões de dólares. Esse é o prejuízo na produção
mundial anual devido a problemas de saúde mental, segundo
estimativa do Fórum Econômico Mundial. Em 2030, de acordo
com as projeções, a depressão deverá custar mais à socie
dade do que o diabetes, o câncer e as doenças respiratórias
em conjunto. Portanto, não é de admirar que o Headspace,
um aplicativo de meditação para iniciantes lançado em 2014,
já tenha sido baixado mais de 16 milhões de vezes.
Por quê? Porque, apesar de estarem mais ricos, mais
saudáveis, em termos gerais, e mais longevos do que nunca,
os seres humanos também estão mais estressados do que
nunca. A Internet, os aparelhos móveis que possibilitam uma
conexão permanente onde quer que se esteja e o crescimento
inexorável das redes sociais: tudo isso permite que as
pessoas entrem em contato com você e invadam a sua
privacidade dia e noite. Como consequência, somos
submetidos a um ruído branco constante, à agitação
insistente dos neurotransmissores em nosso cérebro para
lidarmos com comunicação, demandas, solicitações, debates
e interação incessantes. Edward Bullmore, neurocientista e
professor de psiquiatria da Universidade de Cambridge,
denomina isso “o estresse crônico que enfrentamos no século
21” – “crônico” no sentido médico de constante, insolúvel.
Antigamente, estar conectado era o maior luxo. O futurista
Gerd Leonhard opina que, em breve, o maior luxo será
desconectar-se.
Assim, não é à toa que dirigir ainda seja um prazer para
a maioria dos motoristas, a despeito da pressão política para
nos tirar de nossos carros e nos colocar no transporte público.
O carro é um dos poucos espaços verdadeiramente pessoais
que sobraram, e dirigir é uma das poucas atividades diárias
restantes em que você precisa se desligar de tudo e se
concentrar numa atividade que requer atenção tanto dos
pontos de vista físico como mental.
A beleza do carro é que – a menos que você tenha a
desventura de, como eu, ter quatro meninos que precisam
de transporte constante – ele constitui um recinto
intrinsecamente solitário, o que eu suspeito ser metade do
motivo pelo qual tantos trabalhadores se recusam a trocar o
carro pelo transporte público. Você pode personalizar a
trilha sonora, a temperatura, a posição do assento e a
iluminação ambiente, sem interferências no seu recanto. E, à
medida que os interiores dos carros evoluem a ponto de se
tornarem um terceiro espaço, além do escritório e da casa,
o carro se torna um lugar cada vez mais luxuoso para
meditar, resolver problemas em silêncio ou simplesmente
esvaziar sua mente. Superfícies simples, limpas e lisas que
são agradáveis ao toque, tecidos leves e design reduzido
ajudam a criar uma sensação de calma e de espaço, um
ambiente propício à prática do mindfulness.
Como a direção autônoma deve estar cada vez mais
presente nos carros nos próximos anos, em breve
poderemos libertar o espaço mental sem culpa, enquanto
avançamos lentamente pelos engarrafamentos. E, quando
a estrada ficar livre e sinuosa, a alegria de dirigir continuará
sendo sempre uma experiência significativa. Então, quer
seja o caso de sentar-se com conforto e relaxar, quer seja
o de sentir-se unido ao seu carro, lembre-se: simplesmente
respire e seja.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

AVENTURA EM PARCERIA

DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A LAND ROVER
Há 16 anos, duas importantes empresas do setor automotivo embarcaram em
uma aventura: desenvolver uma linha de óleos de motor à altura das lendárias
habilidades off-road da Land Rover. Incrementado com TITANIUM FST™,
o Castrol EDGE Professional foi concebido para melhorar a eﬁciência, o tempo de
resposta e para proteger o motor. Mesmo nas condições mais desaﬁadoras. Nossa
parceria com a Castrol nunca foi tão forte. E a parceria nessa aventura continua...
O Castrol EDGE Professional está disponível no seu concessionário Land Rover
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