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Nye Ford E-Transit skal snart testes av
norske kunder

Norge er et av tre land hvor den nye helelektriske varebilen Ford E-Transit
snart skal tas i bruk i et stort kundetestprosjekt som gjennomføres i Europa.

Med en rekkevidde på opptil 350 km* og det siste av flåtestyringsverktøy og
teknologier er målet til Ford med E-Transit å lede utviklingen innen den
globale elektrifiseringen av nyttekjøretøy.

Prototypene av E-Transit skal tas i bruk av store flåtekunder i Norge, Tyskland
og Storbritannia for at den produksjonsklare varianten skal levere optimalt i



forhold til kundene sine faktisk behov ved daglig bruk. Den vil bli testet i
bruk innenfor forskjellige bransjer som matlevering, pakkelevering
entreprenørfirmaer og posttjenester.

– Denne type testing er viktig for oss for å gi oss innsikt og bedre forståelse i
hvordan kunder innenfor forskjellige bransjer kan forbedre sin produktivitet
med et nullutslippskjøretøy, sier Andrew Mottram, E-Transit chief programme
engineer, i Ford Europa.

Starter kundetestprosjektet i sommer – fordel for norske kunder

De europeiske kundetestene av E-Transit er en del av et omfattende
utviklingsprogram som bilen gjennomgår før den lanseres våren 2022.
Prosjektet som starter sent denne sommeren, er utviklet for å vise at den
elektriske varebilen kan brukes og møte kravene til produktivitet innenfor en
rekke bransjer og scenarioer.

– Vi kan definitivt si at Ford Motor Norge har en hånd på rattet når Ford
globalt nå styrer mot en fremtid hvor vi bare selger elektriske biler. Den store
fordelen er at vi nå får en unik mulighet til å komme med innspill til
forbedringer som er spesielt relevant for kunder i det norske markedet. Det
vil kunne gjøre E-Transit enda bedre tilpasset deres behov, sier
administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Prototypene som skal brukes i kundetestprosjektet er produsert på Fords
globale nyttekjøretøyssenter i Dunton i Storbritannia. Disse vil komme både
som varebil og chassis-varianter med kjølerom og andre påbyggingsvarianter.

I Europa vil Ford tilby hele 25 forskjellige varianter av den produksjonsklare
E-Transit – som varebil, dobbelkabin og chassis med påbyggingsmuligheter.
Alle tilgjengelig i forskjellige lengder, takhøyder og lastekapasiteter.

Sterkest av alle elektriske varebiler i Europa

Den elektriske motoren leverer hele 269 HK og maksimalt dreiemoment er
430 Nm. Den bakhjulsdrevne elektriske varebilen vil med det være sterkest
av alle elektriske varebiler som selges i Europa.

Batteriet i nye E-Transit er plassert i bunnen av kjøretøyet. For varebilen gjør



det at lasterommet er på opptil hele 15,1 kubikkmeter. Det er det samme som
den bakhjulsdrevne 2T Transit har i dag. Forventet lastekapasitet er 1616 kilo
for varebilen og 1967 kilo for chassismodellene.**

Nye E-Transit vil ikke bare gjøre virksomheten mer bærekraftig. Den
reduserer også utgiftene til service med rundt 40 %***, sammenlignet med en
tilsvarende varebil med forbrenningsmotor.

Egen energikilde om bord og OTA-oppdateringer

E-Transit kan også fås med «Pro Power Ombord». Systemet gjør om bilen til
en energikilde der utstyr og verktøy kan driftes med inntil 2,3 kW (2300 W).
Det er første gangen et slikt system tilbys i markedet for lettere nyttekjøretøy
i Europa.

Nye E-Transit vil også være det første nyttekjøretøyet som kommer med det
helt nye kommunikasjons- og underholdningssystemet SYNC 4. Som standard
er bilen utstyrt med en 12 tommers berøringsskjerm, forbedret
stemmegjenkjenningsteknologi og navigasjon ved bruk av skytjenester. Med
SYNC OTA (over the air)-oppdateringer vil E-Transit også løpende kunne
oppdateres med ny og forbedret funksjonalitet og stadige forbedringer.

Se video fra produksjonen av protoypene av Ford E-Transit her: 

Se video på YouTube her

https://www.youtube.com/watch?v=0vV4YtSh3UU


* Endelige tall vil bli publisert nærmere lansering. Rekkevidden og ladehastighet
er basert på produsentens tester og kalkuleringer iht. WLTP-kjøresyklusen.

** Last- og lastekapasitet begrenses av vekt og vektfordeling

*** Basert på 3 år/180 000 km. Sammenlignet planlagt og ikke planlagt
vedlikehold for en batterielelektrisk varebil med en tilsvarende diesel varebil.

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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