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Helelektrisk pickup trekker mer enn 450
000 kilo
Her trekker prototypen på den nye helelektriske pickupen Ford F-150 en vekt
på mer enn 450 000 kilo!
Ti to-etasjes godsvogner fylt opp med 42 Ford F-150 pickuper ble dratt av
den nye elektriske prototypen av det som er USAs mest solgte pickup
gjennom tidene.
Vekten på lasten var mer enn en million pund (450 000 kilo).*

Ford har allerede bekreftet at det kommer en helelektrisk utgave av F150.Dette kommer i tillegg til en F-150 Hybrid som kommer for salg neste år.
Begge de elektrifiserte modellene vil ha akkurat den samme kapasiteten,
påliteligheten og fleksibiliteten som F-150-kundene forventer av sine
pickuper.
Her kan du bygge din egen nye Ford Ranger Raptor!
Flere helelektriske modeller på vei
I 2020 kommer en helelektrisk Mustang-inspirert SUV med en
rekordrekkevidde på opptil hele 600 km etter den nye og strenge
målemetoden WLTP. En helelektrisk variant av varebilen Ford Transit 2-tonn
blir også lansert i 2021.
Investerer 100 milliarder kroner i elektrifisering
Fords investering på over 100 milliarder i elektrifisering innebærer lansering
av en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller
– alt fra 48 volt hybrid, hybrid og ladbar hybrid til helelektrisk. Dette i tillegg
til svært drivstoffeffektive bensin og dieselmotorer, for å gi kundene det Ford
kaller «power of choice».

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) er et globalt selskap med hovedkontor i Dearborn,
Michigan, USA som forplikter seg til å skape en bedre verden, hvor alle kan
forflytte seg som de vil og følge sine drømmer. Selskapets Ford+ plan for vekst og
verdiskapning, kombinerer eksisterende ressurser, nye muligheter og en «alwayson» relasjon med kundene som vil berike deres opplevelser og øke
kundelojaliteten. Ford utvikler, produserer, markedsfører og har service på sine
tilkoblede, og i økende grad elektrifiserte, personbiler og nyttekjøretøy: Fords
lastebiler, nyttekjøretøy, personbiler og Lincolns luksusbiler. Selskapet har som
mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, tilkoblede tjenester og
mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler og finansielle tjenester gjennom
Ford Motor Credit Company. Ford har cirka 183.000 ansatte over hele verden. For
mer informasjon om Ford, deres produkter 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. 35.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte
fellesforetak. De har rundt 54.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er
inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas
virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 8 er heleide
anlegg og 6 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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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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