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«Ny» elbil fra Ford: Mye bil for pengene

I løpet av våren kommer en kraftig oppgradert versjon av Ford Focus Electric.
For 233 000 kroner får du veldig mye elbil for pengene.

Den nye versjonen har økt rekkevidden fra inntil 162 til inntil 225 km. I
tillegg tilbyr den nå også hurtiglading, som gjør at batteriet kan lades til 80%
på 30 minutter.

- Med denne kombinasjonen av pris, rekkevidde, rask lading, kraftig
motor, mye standardutstyr og gode kjøreegenskaper er vi sikre på at dette er



en elbil som vil passe mange, sier markedsdirektør hos Ford Motor Norge Geir
Haugaard.

Sprek bil med bra rekkevidde

Batteristørrelsen i nye Focus Electric har økt til 33.5 kWt. Den elektriske
motoren har en effekt på 145 HK, og Focus Electric har tatt vare på alle de
gode kjøreegenskapene som Ford er kjent for.

- Focus har i mange år vært en av verdens mest populære biler, så det er helt
naturlig for oss at den også skal konkurrere om kundene som er på utkikk
etter et rimeligere helelektrisk alternativ. En rekkevidde på 225 km samt
mulighet for hurtiglading, vil dekke behovet for veldig mange, sier Haugaard.

Hele 87% av dagens elbileiere har aldri stått over en reise fordi rekkevidden
er for kort eller ladetiden for lang. I gjennomsnitt skjer dette bare en enkelt
gang per år, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Det beste innenfor infotainment

Nye Focus Electric blir også utrustet med SYNC3. Dette er noe av det beste du
får av infotainment-system i en bil i dag. Fra en krystallklar åtte tommers
berøringsskjerm kan du kontrollere både smarttelefon, musikk, navigasjon og
klimaanlegg med stemmekommandoer på norsk eller ved berøring.

Meget godt med standardutstyr

Selvsagt kan nye Focus Electric også forvarmes ved hjelp av en app på
mobiltelefonen eller fra bilens kjørecomputer.

Focus Electric har Titanium utstyrsnivå som standard, og er derfor meget godt
utstyrt:

• Nøkkelfritt system
• Unik front grill for Focus Electric
• 17 " aluminiumsfelger
• 2-sone automatisk klimaanlegg
• Sony Navigasjon med SYNC3 og 8’’ berøringsskjerm

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2016/1492-2016/Sammendrag.pdf


• Ryggekamera
• Stoffseter
• Cruise-kontroll
• Regnsensor
• Sidespeil: elektrisk justerbare og automatisk innfellbare
• Trinnløs automatisk girkasse
• ESP med bakkestartassistanse

Produksjonen av nye Focus Electric starter i løpet av februar og de første
bilene vil være i Norge i løpet av april.

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.

http://www.ford.no
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