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Se så mye bedre billysene har blitt på 109
år!

Unike bilder viser hvordan billysene har gitt sjåfører bedre sikt de siste
hundre årene. I stummende mørke triller en mann en sykkel over veien. Det
var det ikke like lett å få med seg i 1908!

Moderne lysteknologi har gjort livet langt lettere for bilistene sammenlignet
med hva besteforeldrene våre opplevde. Spesielt de siste 40 årene har det
skjedd enormt mye. Bare se på bildene!

Det første bildet viser standardlysene på Ford Model T fra 1908. På de drøyt



15 millioner bilene som det ble solgt av denne mellom 1908 og 1927, var
lyset en karbidlampe (gass). Den kryssende personen i veibanen foran er
nærmest umulig å se. På det siste bildet er det lysene på en ny Ford Mustang
GT som er brukt. Her er både personen og miljøet rundt godt synlig for
sjåføren bak rattet. Bildene er tatt med samme kamera, med de samme
innstillingene og på samme sted. Det er bare bilene med sine tilhørende
billys som skiller.

Les: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger

En reise i billys

På det andre bildet (se bildekarusellen i høyre spalte) er det brukt en 1932-
modell Ford Model Y. Deretter følger den originale lyskjeglen fra en 1966-
modell Ford Anglia, så en 1976-modell Ford Fiesta og en 1994-modell Ford
Mondeo.

I løpet av 109 år har det heldigvis skjedd veldig mye med kvaliteten på hvor
godt vi bilsjåfører ser i mørket.

- Det er ganske fantastisk hvor fundamentalt denne utviklingen har bidratt til
både sikkerhet og sjåførens kjøreopplevelse, sier Fords lysekspert, Michael
Koherr.

https://snl.no/karbidlampe
https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/


Xenon fem ganger sterkere enn halogen

Xenon hovedlysene til Mustangen har rundt tre ganger så sterk lyseffekt som
en halogenpære. Som de sofistikerte LED-hovedlysene, som blant annet
tilbys på den nye Ford Edge, gir Xenon-lyset et sterkt hvitt lys. Det resulterer i
en opplevd lysvirkning som faktisk virker mer enn fem ganger sterkere enn
det mer gulaktige lyset i en halogenpære.

Det er ikke bare lysene som har blitt bedre. Også lysteknologien generelt har
vært i en rivende utvikling de siste årene. Nå kan Fords lys tilpasse seg både
fart, omgivelser og til og med værforhold. Teknologien kan også hjelpe deg å
bremse ned dersom en fotgjenger skulle dukke opp i mørket. Alt for å gi deg
optimalt lys, sikkerhet og kjørekomfort. Frontlysene er dessuten designet slik
at det i lyskjeglens ytterkant er en glidende overgang til mørket. Dette gjøres
for at objekter som kommer inn fra siden skal komme gradvis innenfor
sjåførens synsvidde.

http://www.ford.no/Biler/Mustang
http://www.ford.no/Biler/Edge


Les også: Ny Focus med unik lysteknologi hjelper deg i høstmørket

Superklare LED-lys kommer

- Vi har gått fra det som egentlig var litt avanserte stearinlys til effektive
Xenon- og LED-lys. I fremtiden vil det komme superklare LED-lys som faktisk
kan hjelpe sjåføren til å være oppmerksom. Det er som natt og dag, forklarer
Koherr.

Ford utvikler også et system som kan punktbelyse objekter som fotgjengere,
syklister og større dyr i veibanen inntil 120 meter foran bilen. Systemet
bruker et infrarødt kamera for å lokalisere og følge hindringene ettersom de
beveger seg.

For de spesielt interesserte: Kamerainnstillingene for alle bildene var iso
1600, eksponering 1/13 og blenderåpning f/9.

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,

https://merford.no/nye-focus-med-unik-lysteknologi-som-hjelper-deg-i-hostmorket/
https://www.youtube.com/watch?v=klkqOO7EaW0


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
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