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Ford vil stille klokken 50 år tilbake i tid for
Tour de France-seier – som på Le Mans

Ford hadde to historiske seire i Frankrike i 1966 – på Le Mans med GT40
Mark II, og som en del av laget som vant Tour de France.

Tidligere i juni gjentok Ford 1966-seieren på fire hjul med Ford Chip Ganassi
Racing, som med Sébastien Bourdais, Joey Hand og Dirk Müller tok
totalseieren i GT-klassen under 2016-utgaven av 24-timersløpet på Le Mans.

Nå, 50 år etter at Lucien Aimar - som en del av Ford France Hutchinson



sykkelteam -vant Tour de France - håper Ford å være med på å gjenta
bragden som Team Skys eksklusive leverandør av biler og varebiler, der Ford
støtter elitesykkellaget anført av den doble vinneren Chris Froome.

I løpet av 21 etapper fordelt på 3.519 km vil de blå og sortlakkerte Ford
Mondeo stasjonsvogner være i sentrum for Team Skys støtteapparat sammen
med Mustang, Edge, S-MAX, Kuga og Transit varebil.

Team Sky, som har vunnet det legendariske sykkelløpet Tour de France tre
ganger i løpet av de fire siste årene, bruker Fords biler til å sikre et effektivt
løpsprogram i 2016.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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