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Nye Ford Mustang Mach-E får toppscore
og 5 stjerner i Euro NCAP

En av Norges aller mest solgte biler de siste månedene, nye Ford Mustang
Mach-E, har fått 5 stjerner og toppscore i det uavhengige
kollisjonstestprogrammet til Euro NCAP og full uttelling i Green NCAPs
vurdering.

– Vi har utviklet nye Mustang Mach-E helt fra bunnen av for å være en
helelektrisk bil og har hele tiden hatt fokus på maksimal sikkerhet og
miljøhensyn, slik vi alltid gjør, i alle valgene som er foretatt. Resultatet er at
kundene kan være helt trygge på at de kjører en bil som kan ta vare på dem



samtidig som den tar vare på miljøet, sier Stuart Southgate, director, Safety
Engineering i Ford Europa.

Den nye helelektriske SUV-en oppnådde en score på hele 92 % for
beskyttelse av voksne og 86 % for beskyttelse av barna i EuroNCAPs strenge
kollisjonstest.

En rekke avanserte førerassistanseteknologier som standard

Nye Mustang Mach-E kommer med en rekke avanserte
førerassistanseteknologier - som bidrar til en tryggere og mer komfortabel
kjøretur - som standard.

Disse bidro også til toppresultatene i det uavhengige
kollisjonstestprogrammet, og inkluderer intelligent adaptiv cruisekontroll
med køassistent og filsentrering, kollisjonsforebygging med automatisk
nødbrems og filsentreringsteknologi med blindsoneovervåkning. Den
helelektriske SUV-en fikk toppscore for sine filsentreringsteknologier.

Se video og bilder fra Euro NCAP testene her

Mustang Mach-E med over 20 internasjonale utmerkelser

Mustang Mach-E, som har en elektrisk rekkevidde på opptil 610 km, fikk også
full uttelling på ren luft og klimagassutslipp i testene som ble utført av Green
NCAP.

Disse to siste utmerkelsene bidrar til at den svært populære elektriske SUV-
en - som det bare siden mai har blitt solgt mer enn 5200 av i Norge - har
mottatt mer enn 20 utmerkelser og priser globalt.

Bare i løpet av de siste ukene har den blitt kåret til årets bil av den
anerkjente engelske storavisen Sunday Times, og den beste elektriske bilen i
2021 av det internasjonale bilnettstedet Motor1.com.

Den har også blitt premiert med iF DESIGN AWARD for integreringen av
Premium lydanlegget fra B&O. Det nye infotainmentsystemet SYNC 4, som
blant annet bruker maskinlæring for raskere å kjenne igjen sjåførens

https://euroncap.newsmarket.com/IMAGES-AND-VIDEOS/ford-mustang-mach-e---euro-ncap-2021-results---5-stars/s/7e4bd296-db3b-42c6-8748-4265af86e601
https://www.driving.co.uk/news/motor-awards/motor-awards-2021-sunday-times-best-cars/
https://www.motor1.com/features/541049/ford-mustang-mach-e-best-ev/


preferanser, vant også «Connected Car Manufacturer Award» på Automobile
Awards by MOTUL.

Mustang Mach-E er en av seks Ford-modeller som tilbys med elektrifiserte
drivlinjer - som nå har oppnådd 5 stjerner og toppscore i EuroNCAP. Disse
inkluderer Kuga (som kan fås som ladbar hybrid og hybrid) Explorer ladbar
hybrid, Focus EcoBoost hybrid og Puma EcoBoost hybrid.

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,



Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

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.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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