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Ford bruker robot som testsjåfør i
toppmoderne værfabrikk

For å sikre best mulig testing under varierende værforhold tar Ford nå i bruk
to roboter som testsjåfører ved deres toppmoderne værfabrikk i Køln i
Tyskland.

Fra arktisk frost og ørken til regnskogens ekstreme fuktighet. Alle typer vær
kan simuleres ved Fords nye testsenter i Köln, Tyskland. Enten du ønsker
vindhastighet på 250 km/t, simulering av kjøring i høyder tilsvarende de
høyeste toppene i Alpene, snø eller temperaturer mellom -40 og +55 grader,
kan dette gjenskapes i værfabrikken.



De to robotene Shelby og Miles blir verken trøtte, høydesyke eller
overopphetet, og kan gjenta testkjøringene gang på gang på identisk måte.

– Dette er svært verdifullt. Når robotene sitter i førersete kan vi kjøre tester
gjennom hele natten uten å bekymre oss for at de trenger mat eller må en tur
på toalettet, sier Supervisor, Wind Tunnel Testing i Ford Europa, Frank Seelig.

Å bruke mennesker som testsjåfører krever sikkerhetsregler som å ha
tilgjengelig oksygenflasker, medisinsk utstyr og helsepersonell på stedet.

Kjører bilen med «armer» og «ben»

Med robotene kan testene gjennomføres i ekstreme temperaturer og høyder
uten spesielle tiltak. Robotene kan også programmeres til å kjøre bilen med
ulike kjørestiler.

Testingen på værfabrikken i Køln kommer i tillegg til Fords omfattende
testing av alle sine modeller rundt i hele verden, som fjell-overgangen
Grossglockner på grensa mellom Østerrike og Italia og under vinterlige
forhold i Arjeplog i Sverige.

Se video på YouTube her
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https://www.youtube.com/watch?v=ozL4CkniZq0


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. 43.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte
fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er
inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas
virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide
anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). 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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