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Ford med dobbeltseier da årets beste
nyttekjøretøy ble kåret
Ford gjorde rent bord da årets priser for lette nyttekjøretøy i 2020 ble delt ut.
Mens elektrifiserte Ford Transit Custom Hybrid line-up ble kåret til
International Van of the Year (IVOTY) 2020, vant Ford Ranger prisen som
beste pickup, International Pickup Award 2020 (IPUA).
Med det ble Ford den første bilprodusenten som har vunnet disse to
ettertraktede prisene samme år ved to anledninger. Første gangen det
skjedde var i 2013.

- Denne dobbeltseieren viser hvorfor Ford fortsatt vil være bestselgeren i det
europeiske nyttekjøretøymarkedet. Både de elektrifiserte Transit Custommodellene og nye Ranger leverer langt lavere driftskostnader og er bedre for
miljøet. Samtidig har vi ikke latt dette gå på bekostning av nyttelast, plass og
andre praktiske løsninger, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge,
Per Gunnar Berg.
Les mer om Fords prisvinnende nyttekjøretøy her
Ford har nå vunnet i alt 6 IVOTY-titler.
Ford er Europas mest solgte nyttekjøretøymerke så langt i år og styrket i fjor
sin posisjon som Norges nest største nyttekjøretøymerke. Denne posisjonen
har de fremdeles, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.
- Vi gratulerer Ford med dobbeltseieren. Det er en stor bragd og prisene er
velfortjent. Med sin satsing på elektrifisering har Fords ingeniører utviklet
drivlinjer som er bærekraftige og som kan tas i bruk av kunder både i og
utenfor byene, sa styreformann i International Van of The Year-juryen, Jarlath
Sweeney i forbindelse med prisutdelingen.

Nye Transit Custom ladbar hybrid snart i Norge

Nye Ford Transit Custom ladbar hybrid ankommer Norge om kort tid.
Den helelektriske rekkevidden er i henhold til den nye og strengere WLTPmålemetoden opptil 43 km ved kombinert kjøring (48 km ved bykjøring).
Transit Custom ladbar hybrid er en forhjulsdreven bil som drives helelektrisk
av en 92,9 kW elektrisk motor og en 13,6 kWh lithium-ion batteripakke.
- Dette er en uslåelig kombinasjon for de mange bedriftene som ønsker å få
en mer miljøvennlig nyttekjøretøyflåte, men som fremdeles trenger nyttelast,
rekkevidde og plass som i de største 1-tonns varebilene, sier Berg.
Les: Nye Transit Custom ladbar hybrid - banebrytende teknologi - en mer
effektiv arbeidshverdag

Nye Ranger tilbyr en uslåelig kombinasjon i pickupsegmentet
Nye Ford Ranger pickup ble lansert i sommer. Den kommer med en avansert
2-liters EcoBlue dieselmotor med opptil 9 % lavere dieselforbruk når den
kombineres med en ny og avansert 10-trinns automatgirkasse.
- Den har en uslåelig kombinasjon av hengerkraft, drivstoffeffektivitet og
smarte førerassistanseteknologier. Med den nye 2-liters EcoBlue
dieselmotoren får du kjøreopplevelse som i en personbil. Med FordPass

Connect-modem i bilen åpner det seg også en rekke nye og spennende
muligheter, enten du bruker den som arbeidsbil eller på fritiden, sier
administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.
Les også: Derfor er Ford Ranger kåret til Europas beste pickup

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company
Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke
kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte
kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester
gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en
ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende
biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele
verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company,
vennligst se www.corporate.ford.com
Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte
fellesforetak. De har rundt 58.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er
inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas

virksomhet Ford Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide
anlegg og 7 er ukonsoliderte 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
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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