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Ford lanserer smarte speil for varebiler

Nå kan du få ettermontert et smart bakspeil til Transit Custom og 2T Transit.
Speilet gir deg full oversikt bakover dersom du har varebil uten vindu bak
eller fullastet bil.

Det nye bakspeilet ser akkurat ut som et hvilket som helst annet bakspeil. I
realiteten er det en høyoppløselig skjerm hvor du får panoramautsikt over alt
som skjer bak bilen. Dermed kan du se både syklister, fotgjengere og andre
kjøretøy, selv når lasterommet er fullt eller du har bakdører uten vindu.

– Sikten rundt bilen er helt avgjørende for sikkerheten, spesielt for dem som
har mange leveringer i byområder hvor det er mye trafikk. Bakspeilet gjør



både sjåføren og andre trafikanter langt tryggere, sier Owen Gregory, director,
Commercial Vehicle Aftersales, Ford of Europe.

Kan ettermonteres på de fleste nyere Transit Custom og Transit 2T

Speilet er nå tilgjengelig på Ford Transit 2T og Transit Custom som har
bakdører uten vindu. Alle Ford-forhandlere kan bestille og ettermontere det
nye smartspeilet som er tilgjengelig for alle Transit 2T som er produsert etter
2014 og Transit Custom-modeller produsert etter 2012.

Dobbelt så bredt synsfelt øker sikkerheten

Det såkalte “Full Display interior mirror” viser i realtid det et kamera som er
plassert bak på varebilen fanger opp. Skjermen i bakspeilet tilpasser seg
automatisk lyset i kupeen og gir deg den beste visningen.

Systemet gir deg også utsikt bak varebilen som er dobbelt så bredt som det
du får med et vanlig bakspeil. Dette gjør at sjåføren får en bedre oversikt over
områdene rundt bilen, om det er når de nærmer seg en rundkjøring, bytter
felt eller svinger inn i sidegater.

Det smarte speilet kan også redusere utgifter som kan oppstå som følge av at
sikten rundt bilen er begrenset. Ford lanserte forrige uke en ny tjeneste,
FORDLiive, som nettopp har som formål å øke produktiviteten for sine
nyttekjøretøykunder. 

https://ford-no.mynewsdesk.com/pressreleases/ford-lanserer-fordliive-en-ny-tjeneste-som-vil-oeke-nyttekjoeretoeykunder-sin-produktivitet-3083247


Se video på YouTube her

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. 43.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte
fellesforetak. De har rundt 58.000 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.

https://www.youtube.com/watch?v=mPGoEJ-TNZY
http://www.corporate.ford.com


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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