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Ford utvider produksjonen av medisinsk
utstyr: Nyutviklede beskyttelsesmasker
og smittefrakker laget av
kollisjonsputemateriale

Ford utvider ytterligere sin produksjon av medisinsk utstyr for helsepersonell
som jobber i førstelinjen, og pasienter som kjemper mot koronaviruset.

Bare i løpet av de siste ukene har Ford produsert mer enn 3 millioner
ansiktsvisirer ved sin fabrikk i Plymouth i Michigan. I dag starter også
produksjonen av avanserte og nyutviklede heldekkende beskyttelsesmasker



med egen pustehjelp (såkalt PAPR - Powered Air Purifying Respirator) for
helsepersonell. Disse skal settes sammen ved Fords Vreeland-fabrikk i
Michigan. De skal kunne lage mer enn 100 000 av de avanserte, heldekkende
pustemaskene.

- Vi visste at for å gjøre vårt i kampen mot koronaviruset måtte vi yte vårt
maksimale og samarbeide med eksperter for å utvikle helt nødvendig
medisinsk utstyr fort. Bare i løpet av de tre siste ukene har vi ved hjelp av vår
unike produksjonserfaring og innkjøps- og utviklingskompetanse startet
produksjonen av medisinsk beskyttelsesutstyr, og bidratt til å øke
produksjonen og tilgjengeligheten av respiratorer, sier vice president, Ford
Enterprise Product Line Management, Jim Baumbick.

Smittefrakker laget av kollisjonsputer

De nyutviklede PAPR-maskene er et samarbeid med 3M. Ford bruker blant
annet teknologi fra seteventilasjonen i verdens mest solgte pickup, Ford F-
150. 3M og Ford vil donere alt de tjener på salg av PAPR til veldedige
organisasjoner som deltar i kampen mot koronaviruset.

Ford har også i et samarbeid med Joyson Safety Systems tatt i bruk materialet
som brukes i kollisjonsputer for å utvikle smittefrakker til helsepersonell -
som kan brukes opptil 50 ganger. Forrige uke ble det produsert 75 000 slike
frakker. Målet er å produsere 1,3 millioner smittefrakker innen juli.

Strømlinjeformer produksjon av koronatester

Ford har også brukt sin ekspertise på masseproduksjon til å hjelpe selskapet
Termo Fisher Scentific med å tredoble sin produksjon av koronatester – med
oppstart fra neste uke.

En del av Fords fabrikk i Rawsonville i Michigan er i ferd med å bli ombygd
for å kunne produsere respiratorer. I et samarbeid med GE Healthcare skal det
produseres hele 50 000 respiratorer der før 4. juli. Også ved Fords fabrikk i
Dagenham i Storbritannia gjøres det forberedelser for produksjon av
respiratorer.

For mer informasjon se hele den engelske pressemeldingen her

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/04/13/ford-to-produce-respirators-masks-covid-19.html


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer 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, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 190 000
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.46.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 61.000
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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