
SMART: Med en integrert drone til venstre på toppen av den selvkjørende bilen, plukkes pakkene ut og sendes gjennom lufta til
bestemmelsestedet.
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Dronelevering kan spille nøkkelrolle i
fremtiden

I mer enn et halvt århundre har varebiler spilt en nøkkelrolle i distribusjonen
av varer. I Fords fremtidsvisjon om den moderne storbyen kan varebilen få en
ny og viktig rolle i samspill med droneteknologi.

Det er de siste par kilometerne i transportetappen Ford mener kan gjøres av
droner. Det kan være opp til en leilighet i et høyhus eller andre steder som er
utilgjengelige for varebilen.



- Vi ønsker å skape nye løsninger som sparer folk for tid, penger og
frustrasjon. Vi vil gjøre byene enklere å komme seg rundt i, og bedre å leve i,
sier toppsjef for utvikling og teknolog i Ford Motor Company, Ken
Washington.

Nye løsninger på dagens transportutfordringer

Det innovative «Autolivery-konseptet» er utviklet av Fords egne ansatte.
Målet er å løse transportutfordringene som ofte oppstår de siste par
kilometerne av en leveranse. Konseptet ble presentert virtuelt på årets
største messe for mobilindustrien, World Mobile Congress, i Barcelona i dag.

Den virtuelle opplevelsen viser hele prosessen fra du mangler en
middagsingrediens via en rask og sømløs bestilling til levering med varebil
og drone på terrassen.

Mindre kø og mer tid 

Ny statistikk viser at bilsjåfører i Europas storbyer brukte opptil 90 timer i kø i
løpet av 2016. «Autolivery»-konseptet sørger for at forbrukere ved hjelp av
«smarte hjem-løsninger» både kan redusere køproblematikken og gi oss et
lettere liv ved hjelp av innovative grep.

Spesielt de siste 15 meterne i en leveringsprosess, fra fortauskanten til døren,
blir sett på som det mest utfordrende å automatisere. Med en stadig økende
netthandel vil presset for å finne en løsning på denne utfordringen øke, tror
Fords utviklingssjef.

- Selv om det vi vi ser i dag ikke er gjennomførbart akkurat nå, er
«Autolivery» en indikasjon på forskning som kan gjøre livet bedre i en
moderne og mer bærekraftig fremtidsby, sier Washington.

Finn flere Ford nyheter i bilder og video fra Mobile World Congress 2017 her.

«The City of Tomorrow» er en visjon for å løse mobilitetsutfordringene i en
moderne storby. Her skal både køer og luftforurensing bli borte. Teamet som
jobber med Fords visjon inviterer jevnlig både ansatte, innovatører og
entreprenører for å skape en arena for innovasjon for morgendagens byer.
«Autolivery» ble utviklet av utviklere fra Ford i Shanghai.

http://mwc2017.fordpresskits.com/


Flåte med selvkjørende biler om fem år

- Det handler om å gjøre livet i byen enklere. Muligheten for å utnytte
selvkjørende biler og elbilteknologi med droner for varelevering kan gjøre
livet bedre for alle, sier en av utviklerne bak konseptet, Euishik Bang.

I løpet av 2021 er Fords mål å ha en hel flåte med selvkjørende biler som
effektivt kan frakte folk rundt i byen. Deling av transport for å komme seg
rundt har også Ford tro på at skal fortsette å vokse.

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor

https://www.youtube.com/watch?v=fEnVQWs8Bt0
http://www.ford.no


Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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