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Nye Mustang Mach-E første elbil som
består krevende politibiltest i USA

En politibilvariant av nye helelektriske Mustang Mach-E har som den første
elbilen noensinne bestått Michigan State Police sin svært krevende
evaluering av potensielle politibiler for 2022.

Evalueringen består både av akselerasjonstester, toppfart, bremser og biljakt i
høy hastighet. Manøvrering og respons i forbindelse med utrykningskjøring er
også vurdert. Michigan State Police er en av to politistyrker i USA som årlig
tester nye bilmodeller som politikjøretøy og deler denne innsikten med andre
nødetater i USA.



– Når Mustang Mach-E nå har bestått den svært tøffe testingen som Michigan
State Police-evalueringen innebærer, viser det med all tydelighet at Ford kan
produsere helelektriske biler som både er tøffe, kapable og pålitelige selv i
de mest krevende situasjonene. Vi forstår våre firmakunder og er fokusert på
å gi dem elektriske alternativer som dekker deres behov, sier Ted Cannis, CEO
i Ford Pro, som har utviklet politibilpiloten.

Ford Pro leverte den helelektriske politibilen til Michigan State Police sin
2022-evaluering som skjedde den 18. og 20 september. Michigan State Police
vil publisere evalueringen på sine hjemmesider senere i høst.

Ford Pro er en global leverandør som leder Fords arbeid med å levere ferdige
biler og tjenester til næringslivet og offentlige virksomheter. Blant
kjøretøyene de nå jobber med er også den nye helelektriske Ford E-Transit og
den helektriske pickupen F-150 Lightning.

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 55.000 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
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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.

Kontaktpersoner

Anne Sønsteby
Pressekontakt
Informasjonsdirektør Ford Motor Norge
asonste1@ford.com
+47 - 905 10 518

mailto:asonste1@ford.com
tel:+47 - 905 10 518

