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Plastflasker blir gulvmatter – sparer
miljøet for 1,2 milliarder engangsflasker
årlig

Ved å bruke engangsflasker i plast til å lage gulvmattene i kompakt-SUVen
Ford EcoSport, sparer Fords smarte gjenbruk naturen for mer enn 650
millioner halvliters plastflasker.

For hvert eneste gulvmattesett til denne bilmodellen gjenbrukes det nemlig
hele 470 engangsplastflasker. Siden Ford lanserte EcoSport globalt i 2012
har det blitt gjenbrukt 8262 tonn med plast.



- Forbrukerne er stadig mer opptatt av å spare verden for plastavfall. Ford har
i en årrekke fokusert på å øke andelen resirkulerte og fornybare materialer i
bilene vi produserer. Allerede for mer enn 20 år siden brukte vi resirkulert
plast i vår Mondeo, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per
Gunnar Berg.

Ford resirkulerer nå samlet mer enn 1,2 milliarder plastflasker årlig.

For å gjøre engangsplastflaskene om til gulvmatter, gjøres først plasten om
til små plastflak. Disse blir varmet opp til 260°C før de smeltes sammen til
fiber tynne som hårstrå. Fibrene spinnes til et garn som til slutt blir vevd til
en gulvmatte.

Ifølge EU-kommisjonens plaststrategi resirkuleres bare 30% av plastavfallet i
hele Europa.

I sin bærekraftrapport har Ford forpliktet seg til å slutte med all bruk av
engangsplast i all sin produksjon før 2030.

* Vekten på en plastflaske har blitt redusert. Regnestykke tar utgangspunkt i
at en flaske veier 12,7 gram og et globalt salg av EcoSport på 1 384 274 biler.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm
https://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2018-19/index.html


Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer
personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln
luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit
Company. Konsernet har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler
og mobilitetsløsninger. Ford har 196 000 ansatte over hele verden. For mer
informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Company, vennligst besøk
www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca.49.000 ansatte ved sine heleide fasiliteter. De har 63.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 23 produksjonsenheter (hvorav 16 er heleide eller konsoliderte
fellesforetak). 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

https://www.youtube.com/watch?v=-2ykmGsYUeU
http://www.corporate.ford.com


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.
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