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Nye Ford Mondeo får oppblåsbare
setebelter bak.
Ford annonserer i dag at deres banebrytende oppblåsbare sikkerhetsbelter for
baksetepassasjerene – som kombinerer egenskapene til en kollisjonspute
med et konvensjonelt sikkerhetsbelte, vil få Europa-debut neste år i den nye
Mondeo-serien.
Fords oppblåsbare baksetebelter er utformet for å redusere hode-, nakke- og
brystskader på dem som sitter i baksetene, som ofte er barn og eldre personer
som vil være mer sårbare overfor slike skader. Ved en ulykke vil beltet hurtig
ekspandere og fordele kollisjonskreftene over et kroppsområde som er fem

ganger større enn det som oppnås med et konvensjonelt setebelte.
- Vi har gjennomført omfattende tester av systemet, og brukt hele vår familie
av kollisjonsdukker, og det gir dokumenterbar ekstra beskyttelse
sammenlignet med standard setebeltesystemer for baksetene, sier Joerg
Doering, ingeniør for sikkerhetsbelter hos Ford of Europe. - Å kombinere
egenskapene til en kollisjonspute og et sikkerhetsbelte er en betydelig
utvikling. Denne teknologien er i dag ikke tilgjengelig i Europa.
I daglig bruk er det oppblåsbare sikkerhetsbeltet som et konvensjonelt
sikkerhetsbelte, og fullt ut kompatibelt med baby- og barneseter og
sitteputer. I Fords undersøkelse opplevde 90% av testpersonene at det
oppblåsbare setebeltet var tilsvarende eller mer komfortable enn
konvensjonelle setebelter fordi de oppleves som bløtere og mer polstret.
Teknologien ble først tilbudt på 2011 Ford Explorer i USA, der 40% av
kundene valgte dette ekstrautstyret.
Som med andre kollisjonsputer vil Fords oppblåsbare baksetebelter aktiveres
når kollisjonsfølerne registrerer at det har skjedd et sammenstøt. Det presser
komprimert gass ut av en beholder som er plassert under baksetet, gjennom
setebeltelåsen og inn i beltet. De oppblåsbare baksetebeltene fylles på
mindre enn 40 millisekunder.
I motsetning til kollisjonsputene, som skaper varme når de blåses opp, fylles
Fords oppblåsbare baksetesikkerhetsbelter med kald, komprimert gass.
- Nye Mondeo vil bli den første bilen i sin klasse som tilbyr dette utstyret, og
vi er overbeviste om at dette virkelig vil appellere til kundene. sier Geir
Haugaard, markedsdirektør hos Ford Motor Norge AS.
Fords oppblåsbare baksetebelter er det nyeste i en serie
sikkerhetsbelteinnovasjoner fra Ford, som går tilbake til 1955, da kundene for
første gang ble tilbudt fabrikkmonterte hoftebelter.
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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
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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
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Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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