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Ny Ford-teknologi hjelper deg med å
holde deg på veien

Mer enn halvparten av trafikkulykkene i EU* med dødelig utfall skjer på
landeveien. Nå kommer Ford med et nytt system som hjelper deg på dårlig
opplyste og dårlig merkede veistrekninger.

Med «Veikantoppdagelse» merker nemlig bilen selv når hjulene treffer grus,
gress eller annet underlag på siden av veien, og styrer bilen forsiktig tilbake
(level 2 selvkjøringsegenskaper).

- Mange øde landeveier kan være vel så vanskelig for en bilist å ferdes på



som i mer urbane områder, spesielt når du ikke er godt kjent. Med
«Veikantoppdagelse» fjerner du en bekymring, og reisen blir både mer
avslappet og behagelig, sier markedsdirektør i Ford Motor Norge, Geir
Haugaard.

Tilgjengelig på flere nye Ford-modeller

Ved hjelp at et kamera under bakspeilet overvåkes veien kontinuerlig 50
meter foran og syv meter til sidene. Når hjulene beveger seg utenfor
asfaltkanten blir det registrert, og bilen styres rolig inn på veien igjen.

I Europa er førerassistanseteknologien foreløpig tilgjengelig i Explorer, Kuga,
Puma og Focus, og vil bli introdusert i flere nye Ford-modeller i tiden
fremover.

Kan også gi styrehjelp når veimerkingen ligger under snøen

Systemet er utviklet for bruk på landeveien i hastigheter mellom 70 og 110
km/t. Det har en avansert algoritme som registrerer strukturendringer mellom
underlaget det blir kjørt på og det som er på hver side av veibanen du kjører
på. Det kan også gi deg forsiktig styrehjelp på oppmerket vei når
veimerkingen ligger skjult under snøen eller ikke kan sees på grunn av løv
eller regn.

Hvis sjåføren fremdeles ligger tett inntil ytterkanten av veibanen etter at
styringsassistansen er tatt i bruk, vibrerer rattet for å varsle sjåføren om å
styre lengre inn på veien igjen. Systemet fungerer like bra om natten som på
dagtid ved å benytte bilens lys.

* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1990



Se video på YouTube her

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

https://www.youtube.com/watch?v=NiJ-Jf4YBOI
http://www.corporate.ford.com


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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