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Goda nyheter för allergiker – nya Ford
Mondeo filtrerar bort nästan alla
föroreningar, pollen och lukter
•

•

•

Ford introducerar ett nytt luftreningssystem som gör livet lättare
för pollenallergiker och minskar risken att förare drabbas av
hösnuva och astma.
Filtret är dubbelt så effektivt som föregångaren på att stoppa
minimala partiklar (mindre än ett hårstrås diameter) och filtrerar
bort nästan all kvävedioxid och alla pollenkorn.
Systemet gör sin debut på nya Mondeo, som därmed får
segmentens bästa luftfiltrering. Systemet kan jämföras med den

teknik som man annars bara hittar i riktigt lyxbilar.
Göteborg, den 22 oktober 2014 – Att köra bil som allergiker kan vara förenat
med fara. Nysningar, kliande ögon och hosta innebär att sannolikheten för en
krock är hela tre gånger högre för personer som lider av hösnuva.*
Ford presenterar nu ett nytt luftfilter som stoppar 99 procent av allt pollen
och all kvävedioxid – en viktig utlösande faktor bakom astma, samt
föroreningar i gasform och lukter.
”Frisk luft är en kvalitet som kanske inte är lika uppenbar som bilens
utseende eller köregenskaper, men det är en viktig del av den upplevelse
som Ford erbjuder kunderna”, säger Volker Scheer, miljö- och hälsoexpert på
Ford Europa. ”Filtret är dubbelt så effektivt som föregångaren på att stoppa
minimala partiklar (mindre än ett hårstrås diameter).”
Det nya filtret, som utvecklats av tekniker på Fords forskningscentrum i tyska
Aachen, är baserat på aktivt kol, som ger en betydligt större filteryta och även
används i gasmasker, respiratorer och rymddräkter. En särskild sensor
upptäcker kolmonoxid och kvävedioxid utanför bilen och stänger då av
luftintaget. Den avancerade funktionen för filtrering och cirkulation av luft
aktiveras automatiskt.
”Utvecklingsteamet körde testbilarna såväl i kraftigt trafikerade och
förorenade områden som ute på landsbygden”, berättar Scheer. ”Den
filterteknik vi tagit fram hittar man normalt bara i lyxbilar. Dessutom är
luftreningssystemet i nya Mondeo mycket mer hållbart än det tidigare. Filtret
behöver bara bytas ut efter två år eller 3000 mil; det är dubbelt så lång
hållbarhet som föregångaren.”
Den nya filterfunktionen kommer att uppskattas särskilt mycket av alla med
hösnuva – mer än en fjärdedel av alla européer** – som kämpar med en
pollensäsong som på vissa håll varar ända till slutet av oktober.**
Enligt forskare kan effekten av en hösnuveattack liknas vid att ha 0,4
promille alkohol i blodet. Gränsen för rattfylla går som bekant vid 0,2
promille. *** Den förare som nyser i 95 km/h kan bli ”blind” i upp till 20
meter.****

“Klimatförändringar och föroreningar har gjort att pollenallergiker på många
håll har fått en längre sjukdomssäsong, från januari till oktober”, säger Uwe
Berger, pollenforskare på Wiens universitet, som också samordnar arbetet
med www.polleninfo.org, en webbplats som erbjuder pollenrapporter för
Europa. ”En minskad pollenexponering höjer säkerheten på vägarna och gör
också livet lättare för allergikerna.”
Nya Mondeo, som börjar säljas senare i år, erbjuder segmentets bästa
luftreningssystem – vid sidan av andra tekniskt avancerade funktioner som
hjälp före kollision (Pre-Collision Assist) och fotgängarskydd. Fords nya
filtersystem kommer också att erbjudas på andra modeller, däribland nya SMAX, den trendiga sjusitsiga sportaktivitetsbilen som nu blivit ännu mer
elegant och innovativ.
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* Bygger på en studie genomförd av AvD (Automobilclub von Deutschland)
** Uwe E. Berger, chef för forskningsenheten för aerobiologi och pollendata på
Wiens universitets medicinska fakultet
*** Vuurman EFPM, Vuurman LL, Lutgens I, Kremer B. Allergic rhinitis is a risk
factor for traffic safety. Allergy 2014; 69: 906-912
**** Bygger på en studie genomförd av Halfords Autocentres
Fullständigt pressmaterial inkl. bilder & video för nya Ford Mondeo finns här:
http://mondeo.fordpresskits.com/
###
För pressmeddelanden, tillhörande material, högupplösta bilder och video, besök
www.media.ford.com alt. www.fordmedia.eu.

Följ oss på www.facebook.com/fordsverige, instagram.com/fordsverige och
www.youtube.com/fordsverige
För ytterligare information, kontakta:
Ola Norberg, Ford Motor Company AB, onorberg@ford.com alt. +46 (0)31 707
10 95
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