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Ford lanserer S-MAX og Galaxy hybrid

Tidlig i 2021 kommer den nye 7-seters familiefavoritten Ford S-MAX,
sammen med storebror Ford Galaxy som hybrid.

– Vi er svært fornøyde med snart å kunne tilby begge de populære
familiebilene Ford S-MAX og Ford Galaxy som hybridversjoner. De vil bli et
godt alternativ til Fords EcoBlue dieselmotor, uten at det går på bekostning
av verken innvendig plass, komfort eller fleksibilitet og i løpet av 2020 skal
Ford totalt introdusere hele 14 nye elektrifiserte modeller i Europa, sier
administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Les mer om den romslige 7-seters familebilen Ford S-MAX her

https://www.ford.no/personbiler/s-max?vehicleNavCategory=family%20cars


Nye Ford S-MAX hybrid og Galaxy hybrid deler den samme hybrid-
teknologien som er i nye Ford Kuga hybrid. De vannavkjølte litium-ion-
batteriene monteres i en kollisjonssikker og vanntett konstruksjon i bunnen
av bilen. Dette bidrar til at plassen innvendig blir utnyttet mest mulig
effektivt.

7-seterne med hybrid-drivlinje er mer drivstoffeffektive og like romslige

Når S-MAX og Galaxy blir introdusert som hybrid-versjoner tidlig i 2021 er
den elektrifiserte drivlinjen i dette segmentet unikt.

Drivlinjen i de nye bilmodellene består av en 2,5-liters Atkinson bensinmotor,
en elektrisk motor, generator og et litium-ion-batteri.

Både Ford S-MAX hybrid og Galaxy hybrid vil komme med 7 seter som
standard og vil ha den samme svært romslige plassen – som de
konvensjonelle versjonene. Bagasjevolumet blir på opptil 2200 liter på S-
MAX - akkurat som den har i dag og Galaxy hybrid får også det samme
bagasjevolumet som i dag på opptil 2339 liter.

Famiiebil: Her er 7 gode grunner til å velge Ford S-MAX

Raskere og bedre ytelse enn med diesel

https://merford.no/familiebil-her-er-7-gode-grunner-til-a-velge-ford-s-max/


Begge modellene skal kunne levere 200 HK og et maksimalt dreiemoment på
210 Nm. Både akselerasjon fra start og i fart skal være raskere enn med Ford
EcoBlue dieselmotor og vil kunne trekke 1500 kilo med tilhenger.

Begge modellene skal kunne kjøres både helelektrisk og i kombinasjon med
bensinmotoren – for best mulig kjøreegenskaper. Målt etter den nye og
strengere WLTP-målemetoden vil CO2-utslippet være på 140 g/km og ha et
kraftig redusert NOx-utslipp.

Mange teknologier sørger for optimal drivstoffeffektivitet

• Bremseteknologi som regenererer opptil 90 % av
bremseenergien og som brukes til å lade batteriet.

• Fords smarte system som viser deg hvordan du kjører, og lærer
deg hvordan du kan gjøre dette mest mulig energieffektivt.

• Elektrisk styring, klimaanlegg og elektrisk kjøling av motoren

Svært populære familiebiler

De store og romslige familiebilene Ford S-MAX og Ford Galaxy har vært en
stor suksess. Bare den siste generasjonen, som ble introdusert i 2015, har
solgt henholdsvis 125 000 og 69 000 i Europa. Salget av S-MAX hadde en
rekordvekst på hele 9 % i Europa fra januar til november i 2019,
sammenlignet med samme periode året før.

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
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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