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Nye Mustang Mach-E bruker skyløsning
for å gi deg et bedre estimat for
gjenværende rekkevidde

Selv om nye Mustang Mach-E kommer med en elektrisk rekkevidde på opptil
600 km, er det viktig med mest mulig pålitelig estimat for gjenværende
rekkevidde. Det har Ford løst ved å utvikle en teknologi som blir bedre og
bedre til å anslå dette over tid.

– Med vår «intelligent range-teknologi» kan kunden være helt trygg på at vår
nye elektriske SUV til enhver tid gir det beste estimatet på hvor mye
rekkevidde som er igjen på batteriet og når det er behov for å lade opp, sier



markedsdirektør i Ford Motor Norge, Geir Haugaard.

Teknologien vil regne ut den gjenværende rekkevidden fortløpende, bl.a.
basert på tidligere kjøreadferd, det siste værvarselet, og informasjon
«crowdsourced» fra andre Mustang Mach-E som deler data.

Ved aktivt å ta i bruk skysystemet som Mustang Mach-E hele tiden er
tilkoblet, kan den ved hjelp av disse dataene forutse hvor mye energi bilen vil
bruke. Kjøretøyets batterisystem rapporterer hvor mye energi som er igjen på
batteriet, mens en modul på drivlinjen overvåker hvor mye energi som blir
brukt. Temperaturen i lufta kan også påvirke rekkevidden. Derfor bruker
«Intelligent Range» den siste værinformasjonen til løpende å oppdatere
gjenværende rekkevidde.

Bruker skyløsning for best mulig rekkeviddeanslag

Data fra andre tilkoblede Ford-kjøretøy - som velger å dele informasjon mens
de er ute og kjører - kan også bidra til å gjøre rekkeviddeanslagene enda mer
nøyaktige. Mustang Mach-E kan hente gjennomsnittsdata for forbruk under
kjøring i forskjellige hastigheter, terreng og værforhold, for enda bedre å
kunne anslå nøyaktig rekkevidde - selv på veistrekninger som den enkelte
kunde aldri har kjørt før.

Hvis den anslåtte rekkevidden blir påvirket under kjøreturen, får du beskjed i
instrumentpanelet om den nye rekkevidden og hva slags faktorer som er
årsak til denne endringen.

Hvis du kjører bilen tom for strøm vil Ford assistanse-programmet for elbil,
sørge for at du får veihjelp og fraktes til nærmeste ladepunkt. Dette kan
enten være et FordPass ladenettverk, en sertifisert Ford-forhandler med
lademuligheter eller til det nærmeste offentlige ladepunktet.

Ford vil også løpende oppgradere «Intelligent Range» gjennom svært
avanserte OTA (Over The Air) systemoppdateringer. Disse sørger for at din
Mustang Mach-E til enhver tid har det siste av teknologi som er tilgjengelig
på alle områder.



Kommende oppdatering vil gjøre anslagene enda mer presise

En kommende oppdatering vil sørge for at Mustang Mach-E får utnyttet
fordelene ved å være koblet til en skyløsning enda bedre når det gjelder å
kalkulere gjenværende rekkevidde. Denne vil regne inn trafikken i realtid, om
det er kø eller ikke, terrenget, høydeforskjellene på ruten og til og med
temperaturen på din endelige destinasjon.

– Endringer i sjåførens kjørestil og i omgivelsene påvirker ofte bilens
rekkevidde. Det er den viktigste grunnen til at elektriske biler ofte opplever
betydelige justeringer av rekkevidden. Ford utnytter fordelen med nettbasert
lagring i skyen til å gjøre disse anslagene enda mer nøyaktige, og fjerne
rekkeviddeangsten og de unødvendige ladestoppene, sier Mark Poll, electric
vehicle charging user experience manager hos Ford Motor Company.

Ford Mustang Mach-E er spydspissen i Fords elektrifiserte satsing. Den er en
av i alt 18 nye elektrifiserte modeller som skal introduseres i Europa før
slutten av 2021.
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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. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 59.000
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
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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