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8 smarte løsninger som gjør Fords
varebiler til et ekstra bra valg

En unik integrert takgrind, parkeringsvarmer som standardutstyr og
superpraktiske gjennomlastingsluker. Fords mange nyttekjøretøy og varebiler
har en rekke smarte løsninger som gir deg en enklere og mer komfortabel
arbeidshverdag.

- Det er flere grunner til at Ford de siste årene har solgt stadig flere
nyttekjøretøy, som varebiler, skapbiler, planbiler, minibusser og pickuper i
Norge. I fjor endte vi nok engang opp som nest størst i Norge og størst i
Europa. Jeg er overbevist om at de mange smarte løsningene vi har på våre



nyttekjøretøy har en stor del av æren. Spesielt å levere parkeringsvarmer som
standard på alle modeller, foruten minstemann Courier hvor dette er
ekstrautstyr, er noe som blir satt spesielt stor pris på i de kalde månedene,
sier salgssjef for nyttekjøretøy i Ford Motor Norge, Johnny Løvli.

Her er noen av de smarte løsningene Ford-kundene setter mest pris med sine
nyttekjøretøy:

Se de mange nyttekjøretøynyhetene fra Ford som kommer snart her
1. Parkeringsvarmer som standard

Å sette seg inn i en forvarmet kupé med varm motor er en god start på dagen,
sparer deg for iskraping og bruker mindre drivstoff. Du bruker nemlig ekstra
mye drivstoff når du kaldstarter en motor. På nye Ford Transit Connect, nye
Ford Transit Custom og nye 2-tonns Ford Transit får du parkeringsvarmer som
en del av standardutstyret.

2. Integrert takgrind

Nye Ford Transit Custom kommer med en helt unik takgrind som legges flat
og innlemmes i bilens tak når du ikke trenger den. Det sparer deg også
bryderiet med å feste og fjerne grinden når det ikke er behov for den. Sist,
men ikke minst sparer du drivstoff ved å integrere takgrinden i taket, i tillegg
til at du slipper vindstøy.

3. Ren frontrute raskt med oppvarmingssystem

Med oppvarmet frontrute slipper du skraping, og kan kjøre raskt på kalde
morgener med is på ruten. Bare trykk på en knapp, så varmes ultratynne
tråder opp for å fjerne rim og dugg fra frontruten og tine viskerne i løpet av
noen sekunder.

Prøvekjørt: Så bra er den nye ladbare Ford Transit Custom

4. Gjennomlastingsluke

Gjennomlastingsluken som kan fås på alle varebilversjonene som har dobbelt
passasjersete, er noe kundene setter pris på. Det er en luke som gjør det
mulig å transportere lange gjenstander ved å utnytte plassen under
passasjersetene. Selv i den Ford Transit Connect kan du med denne løsningen
frakte hele 3,4 meter lange gjenstander.

https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-courier
https://www.ford.no/
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect
https://www.ford.no/fremtidige-modeller/nye-transit-van
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-custom
https://merford.no/provekjort-sa-bra-er-den-nye-ladbare-hybriden-ford-transit-custom/
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/galleri#overlay/content/overlays/transit-connect-2018-pre-launch/transit-connect-load-through-bulkhead


5. Innebygd modemteknologi

Med FordPass Connect, en innebygd modemteknologi, får du muligheten til å
styre en rekke av bilens funksjoner fra en app på mobiltelefonen. I løpet av
2019 skal dette være tilgjengelig i alle Fords nyttekjøretøy. Du kan for
eksempel låse opp og igjen bilen, fjernstarte den, sjekke kjøretøystatus som
drivstoff- og oljenivå, samt lokalisere bilen.

Hele 10 enheter kan også kobles på internett fra bilens eget WiFi-hotspot. Du
får også «live» trafikkoppdateringer i navigasjonssystemet og hjelp til å finne
raskeste alternative rute til ankomststedet dersom det oppstår kø foran deg.

Om en ulykke skulle inntreffe vil også FordPass Connect automatisk kontakte
nødetatene og oppgi posisjonen til bilen din.

Les: Slik spesialtilpasses Fords nyttekjøretøy ditt behov

6. Godt belyst arbeidsplass

Med alle de nye modellene i Transit-familien kan du få godt lys i varerommet
som lyser opp og gir deg flott oversikt. På den nye 2-tonns Ford Transit får du
dessuten et kraftig LED-lys over bakdørene. Dette gjør at arbeidsområdet bak
bilen blir lyst opp for å bedre arbeidsforholdene og dermed øke
produktiviteten på de mørkeste dagene.

7. Ditt kontor på farten: SYNC 3

Fords infotainment-system SYNC3 er kompatibelt både med Apple Carplay og
Android Auto. Systemet lar deg styre alt fra telefonsamtaler og
tekstmeldinger til musikk og navigasjon. Systemet, som kan fås mot et tillegg
på alle Fords nye nyttekjøretøy, styres fra en stor berøringsskjerm eller ved
hjelp av norske talekommandoer.

8. 230 volt elektrisk uttak

Som ekstrautstyr kan du også få et praktisk 150 watt, 230 volt elektrisk uttak
med ditt Ford nyttekjøretøy. Dette kan benyttes til å lade verktøy, laptopen
eller annet elektrisk utstyr uten behov for spesielle adapterer.

https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi-varebil/connectivity/fordpass-connectivity
https://merford.no/slik-spesialtilpasses-fords-nyttekjoretoy-til-ditt-behov/


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving

https://www.youtube.com/watch?v=c1Mdjh2NXGw


forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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