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Her er sengen som løser problemet med
en urolig partner

En av fire som deler seng sover bedre alene. Nå har Ford utviklet en seng
inspirert av Fords egen bilteknologi som løser problemet.

- Når vi sover sammen har mange voksne mindre plass i sengen enn et barn
har i en enkeltseng. Mennesker er også sårbare når de sover. Derfor er vi
programmert til å våkne hvis noen kommer nær oss. Det er denne
forsvarsmekanismen som slår inn og holder oss våkne mens partneren
fortsetter å sove trygt og godt, sier den erfarne og uavhengige søvneksperten
Dr. Neil Stanley.



Ifølge en amerikansk undersøkelse utført av The Better Sleep Council oppgir
hele 26% av de spurte parene at de sover bedre alene. Mens 44% av kvinnene
oppgir at urolige partnere holder dem våkne, er den tilsvarende andelen
blant menn 34%.

- Jeg har sett denne type problemer ødelegge forhold, sier Stanley som også
har skrevet boken «How to Sleep Well.»

Henter inspirasjon fra teknologien Lane-Keeping Aid som er på de fleste
Ford-modeller

Fords seng bruker bilteknologi som garanterer at partneren din holder seg på
«sin» side, eller i sin fil hele natten igjennom.

De fleste Ford-modeller er tilgjengelig med Filskifteassistanse og Lane-
Keeper. Systemet overvåker veimerkingen og varsler deg med lett risting i
rattet når du er i ferd med å bevege deg over i feil fil. Hvis føreren ikke styrer
bilen inn i midten av filen vil systemet gi styringsassistanse for å holde bilen i
filen.

Bevegelig seng med trykksensorer

Dette er også inspirasjonen bak den sengen som bruker trykksensorer for å
identifisere når noen beveger seg fra sin side av sengen over mot deg. Når
dette skjer vil et bevegelig bånd, som ligger over madrassen, forsiktig føre
dem tilbake til deres egen side av sengen.

Fords seng er en prototype som er utviklet som en del av Ford Interventions
hvor Ford bruker sin bilekspertise for å hjelpe folk med å takle små og store
utfordringer i hverdagen.

- Førerassistanseteknologien Lane-Keeping Aid, som vi bruker i våre biler,
gjør det enklere og mer komfortabelt å kjøre bil. Ved å bruke den samme
tankegangen eller teknologien på en seng ønsker vi å understreke ovenfor
våre kunder som ikke er kjent med teknologien, hvordan dette systemet
virker, sier director Marketing Communications i Ford Europa, Anthony Ireson.

https://bettersleep.org/research/sleep-surveys/survey-american-couples-have-trouble-in-bed/
https://www.youtube.com/watch?v=3Kc9xzuWP5Q&t=2s


Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder med ca. 202.000 ansatte verden
over – og har hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og
produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler,
og Lincoln luksusbiler. Ford Motor Company har en ledende rolle innen
elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Konsernet leverer
finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon
om Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 69.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company
inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 24
produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble
sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert.
Produksjon i Europa startet i 1911.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=yfSYjbODGUc
http://www.ford.no/
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