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Mustang BULLITT - en filmlegende er
tilbake!

Nøyaktig femti år etter en av filmhistoriens mest legendariske biljakter, har
Ford lagd en ny spesialmodell for å hylle den ikoniske 68-modell Mustangen
som ble verdensberømt med Steve McQueen bak rattet.

Scenen, som varer i nesten ti minutter, finner sted i gatene i San Fransisco i
Warner Bros-filmen «Bullitt». Her kjører Steve McQueen en 68-modell Ford
Mustang GT Fastback med en 6,4 liters V8-motor i den spesielle fargen «Dark
Highland Green».



Les mer om nye Ford Mustang, se bilder og bygg din egen bil her

Den nye spesialmodellen Ford Mustang BULLITT som nå er klar for Norge
deler den rike historien og fargen med klassikeren fra 1968. Samtidig har mye
skjedd med bilen siden den gang.

Nye Mustang BULLITT med mer krefter og topp moderne teknologi

- Ingenting fanger sjelen og begeistringen med en Mustang like godt som
den fantastiske kjørescenen fra «Bullitt». Den nye Mustang Bullitt vil levere
enda flere krefter og topp moderne teknologi, samtidig som den i likhet med
Steve McQueen oser av tøffhet, sier en tydelig stolt markedsdirektør i Ford
Motor Norge, Geir Haugaard.

464 hk og 529 Nm

Mustang Bullitt-motoren er basert på Fords 5.0-liters V8’er, men den er
forbedret med et nytt induksjonssystem og inntaksmanifold fra Shelby
Mustang GT350. Dette gir bedre luft- og bensintilførsel til motoren, og øker
kreftene til 464 HK og 529 Nm dreiemoment.

Les også: Lennart (97) kjøpte seg ny Ford Mustang med 421 HK!

https://www.ford.no/personbiler/nye-mustang?vehicleNavCategory=performance%20car
https://merford.no/lennart-97-kjopte-seg-ny-ford-mustang-med-421-hk/


Spesialutgaven er også utrustet med 19 tommers klassiske felger og røde
Brembo™-bremsekalipere.

Eksklusive løsninger

Innvendig kommer Mustang BULLITT med Fords nye 12 tommers heldigitale
LCD-instrumentpanel, navigasjon, ventilerte seter og et eksklusivt B&O PLAY
bilstereoanlegg som leverer hele 1000 watt fra 12 kraftige høyttalere. Med en
hvit kule som girspaktopp og Bullitt-logo mellom baklyktene hylles også den
originale 68-modellen.

Enda bedre kjøreopplevelser i nye Mustang

Mustang BULLITT blir også tilgjengelig med MagneRide, nye Ford Mustangs
sofistikerte system for en ultimat kjøreopplevelse. Systemet overvåker og
justerer fjæringene tusenvis av ganger per sekund for at bilen skal levere
optimalt både når det gjelder stabilitet, komfort og kontroll.

Fem kjøreprogrammer er også tilgjengelige for at du skal kunne skreddersy
kjøreegenskapene og tilpasse de til din ønskede kjørestil og de rådende
veiforholdene.



Mustang med imponerende filmkarriere

Ford Mustang har en lang og imponerende karriere i underholdningsbransjen.
Til sammen har den hatt nesten 3000 opptredener på film og TV. I tillegg til
«Bullitt» er noen av de mest kjente «Goldfinger,» «Diamonds are Forever»,
«Need for Speed», «Gone in Sixty Seconds» og «Transformers».

Ford Mustang BULLITT er kun tilgjengelig i et begrenset opplag.



Se video på YouTube her

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

https://www.youtube.com/watch?v=g8oFMJEJhBs


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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