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Nye Ford Tourneo Connect er første bil i
sin klasse med 5 Euro NCAP-stjerner.
Nye Ford Tourneo Connect er den første bil i sin klasse som er tildelt de
maksimale 5 stjernene fra den uavhengige sikkerhetsorganisasjonen Euro
NCAP. Den praktiske Tourneo Connect oppnådde 94 % for beskyttelse av
voksne, 85 % for beskyttelse av barn og 83 % for generell sikkerhet.
Sikkerhetsgraderingen Tourneo Connect har oppnådd, viderefører
testresultatene til Tourneo Custom, som også er det første kjøretøyet
i klassen for 8/9-seters minibusser som har oppnådd 5 sikkerhetsstjerner fra
Euro NCAP.

- Tourneo Connect gir aktive familier plassen og fleksibiliteten de trenger for
optimal livsutfoldelse, sier Steve Kimber, adm. direktør for Ford Motor Norge.
- Dette betydelige beviset fra Euro NCAP viser at vi også vet hvor viktig
sikkerhet er for våre kunder, sier Kimber.
Nye Tourneo Connect er konstruert for å levere fremragende beskyttelse både
for dem som er i kjøretøyet og for dem utenfor i alle ulykkessituasjoner.
Basert på den samme globale kjøretøyplattformen som den deler med andre
av Fords mottakere av 5 Euro NCAP-stjerner, som Focus, C-MAX og nye Kuga,
var Tourneo Connect gjenstand for over 100 fullskala kollisjonstester og i
overkant av 10.000 virituelle tester.
Fører og passasjerer er beskyttet av et enormt sterkt stålkarosseri, med 53 %
av strukturen bygget i høystyrke og ultrahøystyrke stål, inklusive 16 %
ultrahøystyrke boronstål.
Ford tilbyr omfattende sikkerhetssystemer som standard på Tourneo Connect,
inklusive kollisjonsputer og sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer
og kollisjonsgardiner for dem som sitter foran og bak.
Kjøretøyet har også ISOFIX-fester for barneseter i de to ytre setene i 2.
seterad, som Euro NCAP ga 100 % for enkel innsetting av barnesete.
Tourneo Connect er også konstruert med en omfattende rekke funksjoner i
fronten for å redusere skaderisikoen for fotgjengere ved et sammenstøt,
inklusive innovativ utforming av motorpanser, frontrute og instrumentpanel
for å redusere faren for hodeskader.
Tourneo Connect er også den første i klassen med Active City Stop, som
bidrar til å unngå sammenstøt med stillestående eller saktegående kjøretøy
og Fords stemmeaktiverte kommunikasjonssystem SYNC med
nødhjelpassistanse, som etter en ulykke kan ringe etter hjelp på vegne av
dem som er i bilen.
- Med det omfattende passive og aktive sikkerhetsutstyret er Tourneo
Connect et meget attraktivt tilbud for sikkerhetsbevisste sjåfører, fastslår
Michiel van Ratingen, generalsekretær for Euro NCAP.
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