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Elektriske Mustang Mach-E – blir enda
bedre med tiden
Når du kjøper en ny bil, må du gjerne forholde deg til dens egenskaper de
kommende årene. Med Fords nye helelektriske Mustang Mach-E, får du
imidlertid en bil som hele tiden forbedres, takket være kontinuerlige trådløse
OTA-oppdateringer.
Akkurat som du mottar oppdateringer og forbedringer på mobilen, har Ford
nå utviklet en plattform som gjør det mulig og sikkert å oppdatere bilens
programvare mens den er i bruk. Mange av disse oppdateringene er klare for
bruk så raskt som to minutter etter at de er lastet ned.

– En av de store fordelene med Mustang Mach-E er at kundene får en bil som
utvikler seg løpende gjennom hele eierskapet. Det kommer nye funksjoner og
tilleggskapasitet over tid. Det smarte OTA-oppdateringssystemet (Over TheAir) er også svært raskt og nye funksjoner kan aktiveres hurtig, sier connected
services manager i Ford Motor Company, John Vangelov.
Oppdaterer og forbedrer bilen trådløst
OTA-oppdateringene går mye lengre enn forbedringer av bilens SYNC
infotainment-system. Nesten alle datamodulene i Mustang Mach-E kan
oppdateres trådløst. Det betyr at Ford underveis i bilens levetid for eksempel
kan levere bedre ytelse eller komme med helt ny funksjonalitet.
Noen av disse oppdateringene vil ikke være synlig for eieren. Hvis du velger
at oppdateringer skal skje om natten kan du starte bilen neste dag og få
beskjed om at forbedringene er installert og aktivert.
De aller fleste oppdateringene er aktivert på under to minutter. Enkelte større
oppdateringer kan imidlertid kreve at bilen står parkert i en litt lengre
periode. Da kan du selv velge når det passer å foreta disse oppdateringene.
Ford forventer at de første oppdateringene av nye Mustang Mach-E vil skje i
løpet av seks måneder etter at de første bilene er levert og kundene får
beskjed om programvareoppdateringer når de er tilgjengelige.
Oppdateringene kan skje både via 4G eller med Wi-Fi, avhengig av hva som
er tilgjengelig.

Opptil 600 km rekkevidde og mulighet for firehjulstrekk
Nye Mustang Mach-E er tilgjengelig med to batteristørrelser. Den kan fås med
bakhjulstrekk eller firehjulstrekk. Utstyrt med den største batteripakken og
bakhjulstrekk har Mustang Mach-E en rekkevidde på opptil 600 km i henhold
til den nye og langt strengere WLTP-målemetoden.
Med firehjulstrekk og den største batteripakken er det forventet at Mustang
Mach-E vil levere 337 HK og et dreiemoment på 565 Nm, med en rekkevidde
på opptil 540 km.

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. De har rundt 59.000
ansatte når fellesforetak og 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 og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). 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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