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En frisk pust for allergikere. Nye Ford
Mondeo filtrerer vekk nesten all
forurensning, pollen og lukt
Ifølge ekspertene kan det å kjøre med allergireaksjoner ha alvorlige
konsekvenser for sikkerheten. Nysing, kløende øyne og hosting kan føre til at
for eksempel personer med høysnue har tre ganger så stor sannsynlighet for
å bli utsatt for en trafikkulykke som personer uten dette problemet.*
Ford introduserer nå et nytt luftfilter som blokkerer inntil 99% pollen og
nitrogendioksid – en vanlig årsak til astma - og forurensning i form av gass
og lukt.

- Frisk luft er ikke en selvfølgelig del av interiøret på mange moderne biler,
men det er en viktig del av kvalitetsopplevelsen som følger med Fords biler
utstyrt med det nye filteret, sier Geir Haugaard, markedsdirektør hos Ford
Motor Norge. - Det nye filteret er 50% mer effektivt enn forgjengeren når det
gjelder å blokkere ultrasmå partikler på tykkelse med en tusendedel av et
menneskehår.
Det nye filtreringssystemet er utviklet ved Fords europeiske forskningssenter
i Aachen i Tyskland, og består blant annet av aktivert kull – og finnes i
avanserte gassmasker, respiratorer og romdrakter. Luftkvalitetssensorene
registrerer nivåene av karbonmonoksid (CO) og nitrogendioksid utenfor bilen,
og stenger om nødvendig klimaanlegget for luftinntak. Etter behov vil det
også slå på den avanserte luftfiltreringen og luftresirkulasjonen.
- Teamet bak det nye filteret kjørte testbiler både i områder med ekstra tett
trafikk og konsentrert forurensning, som inne i tunneler, og langt ut på landet
hvor forurensningen var minimal, forteller Haugaard. Den nye
filtreringsteknologien har en kvalitet som man gjerne forbinder med ekstra
luksuriøse biler, fastslår Haugaard. Det er også langt mer slitesterkt.
Skifteintervallet for det avanserte filtersystemet på nye Mondeo vil være 2
år/30.000 km – nesten dobbelt så langt som på forgjengeren.
Teknologien vil spesielt gavne folk med høysnue – som er over en fjerdedel
av alle Europeere.
Forskning har påvist at et angrep av høysnue mens man kjører bil kan påvirke
sjåføren på et nivå som tilsvarer et alkoholnivå i blodet på 4 promille. Nysing
mens bilen holder en hastighet på 95 km/t kan føre til at man kjører i "blinde"
i opptil 20 meter. Folk som lider av høysnue har også tre ganger så stor
mulighet for å bli innblandet i en trafikkulykke enn de som ikke plages av
dette.****
- Klimaendringer og økte pollenmengder i luften betyr at allergikere står
overfor pollensesonger i store deler av Europa som strekker seg fra januar til
oktober, sier Uwe Berger, leder for pollenforskning ved det medisinske
universitet i Wien, som også koordinerer www.polleninfo.org, som gir
informasjon om pollennivåene i Europa. - Redusert eksponering mot pollen
gir betydelige sikkerhetsgevinster og økt komfort, sier han.
Nye Mondeo, som allerede har startet sitt forhåndssalg vil med det nye

filteret gi klassens beste luftrensing. Systemet vil også bli tilgjengelig på
kommende Ford-modeller, inklusive nye S-MAX.
###
* Basert på studier utført av Halfords Autocentres
** Uwe E. Berger, leder for forskningssenter for aerobiologi og pollen ved det
medisinske universitetet i Wien
*** Vuurman EFPM, Vuurman LL, Lutgens I, Kremer B.: Allergier er en
risikofaktor for trafikksikkerhet. Allergy 201469 906–912
**** Basert på en studie utført av den tyske automobilklubben AvD
(Automobilclub von Deutschland)
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