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Neste generasjon Ford Transit Custom
kommer som helelektrisk og ladbar hybrid
i 2023
Ford bekreftet i dag at den neste generasjons Ford Transit Custom-serien som kommer i produksjon i midten av 2023 - kommer som helelektrisk og
ladbar hybrid.
Den nye Ford Transit Custom-serien, som både inkluderer Transit Custom og
den store 8/9-seteren Tourneo Custom, kommer også som mild hybrid og
med konvensjonelle motoralternativer. Dette blir det mest omfattende
utvalget av Transit Custom-modeller som noensinne har vært tilbudt.

Alle varianter av den neste generasjons Transit Custom vil bli produsert ved
Ford Otosan, Fords joint venture fabrikk i Kocaeli i Tyrkia. I tillegg vil også
neste generasjon Volkswagen 1-tonns nyttekjøretøy bli produsert ved
fabrikken.
– Neste generasjon av Transit Custom-serien, som inkluderer helelektrisk og
ladbar hybrid, vil styrke Fords posisjon som Europas største
nyttekjøretøymerke. Transit Custom er en av våre viktigste nyttekjøretøy, og
den er svært viktig for bærekraftig og lønnsom drift, basert på elektrifisering,
for Ford i Europa, sier toppsjefen i Ford Europa, Stuart Rowley.
2 av 3 Ford nyttekjøretøy skal være helelektriske eller ladbare hybrider i
2030
Alle nyttekjøretøymodeller fra Ford skal i løpet av 2024 være tilgjengelige
som helelektriske eller ladbare hybrider. I 2030 forventer de at hele 2/3 av
deres nyttekjøretøysalg enten er helelektrisk eller ladbare hybrider.
I 2020 var Ford for sjette året på rad det mest solgte nyttekjøretøymerket i
Europa. Trenden har også fortsatt så langt i 2021, hvor bilprodusenten har
beholdt sin topplassering.
Fortsatt vekst i nyttekjøretøymarkedet betyr økt satsing for Ford på
nyttekjøretøy og de skal bl.a. tilby nye produkter og tjenester med et
omfattende samarbeid med sertifiserte ombyggere.
Et økosystem av tilkoblede tjenester skal bidra til økt vekst for kundene
Et økosystem av tilkoblede digitale tjenester skal både gi bedre
kundeopplevelse og bidra til økt vekst for virksomhetene. Dette inkluderer
blant annet produktivitetstjenester og informasjon om oppetid for opptil fem
nyttekjøretøy i FordPass Pro.
– En investering for fremtiden
– I dag starter vi en stor strategisk investering som vil bidra til å sette sitt
preg på bilindustrien. Fabrikken vår i Kocaeli skal nå gjøres om til Tyrkias
første og eneste integrerte produksjonssenter for å produsere både elektriske
biler og batterier. Vi ser på denne investeringen - som vil skje over det neste

tiåret - som et strategisk trekk for fremtiden og takker Ford Motor Company
for deres tillit til Tyrkia og Ford Otosan som gjorde investeringen mulig, sier
Ali Koç, chairman i Ford Otosan og vice chairman i Koç Holding Board of
Directors.
I dag blir rundt 85 % av alle Transit-varebilene produsert av Ford Otosan i
Tyrkia.
Ford Otosan la i desember frem en plan for å investere mer enn 2 milliarder
euro for å øke bil- og batteriproduksjonen på fabrikken i Kocaeli. Det er også
forventet at de kommer til å øke antall ansatte med rundt 3000 personer.

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.
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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