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Helt nya Ford Mondeo erhåller högsta
betyg - 5 stjärnor - i Euro NCAP:s
säkerhetstest
•
•

•

Helt nya Ford Mondeo får högsta möjliga säkerhetsbetyg av Euro
NCAP
Företagets flaggskepp, Mondeo, är den första Ford-modellen i
världen som erbjuder Pre-Collision Assist med Pedestrian
Detection som automatiskt bromsar bilen om människor
upptäcks längre fram på vägen
Mondeo är också den första Ford-modellen i Europa som är
utrustad med uppblåsbara bakre säkerhetsbälten (först inom

•

segmentet) och hela nio krockkuddar -inklusive en som skyddar
föraren i knähöjd
Karosstrukturen utgör branschens första tillämpning av
höghållfast stål med intelligent design som förbättrar skyddet
vid frontal- och sidokrockar.

Göteborg, 3 december 2014 - Helt nya Ford Mondeo har fått en
säkerhetsklassificering på maximala fem stjärnor av den oberoende
krocktestorganisationen Euro NCAP.
Nya Mondeo, som nu rullar ut till sina kunder över hela Europa, är den första
Ford-modellen i världen som erbjuder Pre-Collision Assist med Pedestrian
Detection. Tekniken är avsedd för att upptäcka personer längre fram på vägen
- eller som potentiellt kan korsa fordonets väg - och automatiskt bromsa om
föraren inte reagerar på varningarna.
En annan nyhet på den europeiska marknaden är Fords lösning med
uppblåsbara bakre säkerhetsbälten - där Mondeo är först inom segmentet. I
händelse av en olycka expanderar säkerhetsbältet för att sprida
krockkrafterna över en fem gånger större kroppsyta än den som tar upp
krafterna från ett konventionellt säkerhetsbälte.
– Detta är den tekniskt mest avancerade Ford som någonsin lanserats i
Europa. Genom funktioner som Pre-Collision Assist med Pedestrian Detection
och uppblåsbara bakre säkerhetsbälten erbjuder vi säkerhetsfunktioner som
ger ett exceptionellt skydd för både förare, passagerare och fotgängare, säger
Ulrich Koesters, produktchef inom Ford Europa.
Tekniken i nya Mondeo inkluderar även:
Dynamiska LED-strålkastare, som ger klart och dagsljusliknande ljus från
LED-ljuskällor, i kombination med Fords Adaptive Front Lighting System.
Ford MyKey, som gör det möjligt för bilägaren att programmera en bilnyckel oftast med tanke på familjens yngre förare - som hindrar inkommande
telefonsamtal och begränsar toppfarten.
Active City Stop som hjälper förare att undvika kollisioner i låg hastighet.

SYNC 2 med Emergency Assistance, en röstaktiverad teknik som tillåter förare
att hålla ögonen på vägen och händerna på ratten, och som direkt sätter
fordonspassagerare i förbindelse med lokal räddningstjänst vid händelse av
en olycka.
– Euro NCAP ställer allt högre krav för att dela ut femstjärniga betyg. För att
få det måste bilar idag kombinera ett enastående krockskydd för
passagerarna med avancerade hjälpsystem för föraren. Mondeo levererar på
båda dessa punkter och är en av pionjärerna med Pedestrian Detectiontekniken, säger Michiel van Ratingen, generalsekreterare för Euro NCAP. Vi
uppmuntrar bilköpare att dra full nytta av de säkerhetsfunktioner som erbjuds
och att prioritera säkerhetstillval framför andra tillval.
Den helt nya karosstrukturen hos Mondeo består till 61 procent av
höghållfast stål, och använder en i branschen unik tillämpning av
hydroformat höghållfast stål för de främre fönsterstolparna och takrelingen som minskar inträngningsdjupet vid sidokollision med upp till 64 mm.
Bland andra strukturella nyheter kan nämnas krängningshämmare som är
speciellt utformade för att begränsa transmissionens förskjutning vid en
frontalkollision och minimera styrväxelns rörelse, samt tröskellådor
tillverkade av martensitiskt borstål för att ge bättre sidokrockskydd.
Mondeo levereras som femdörrars samt kombi, och som fyradörrars Mondeo
Hybrid - den första hybridbilen som ska byggas och säljas av Ford i Europa.
Nya Ford Mondeo finns att beställa från och med nu, och priserna startar på
236 000 kr.
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

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn
i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar.
Koncernen har cirka 180 000 anställda världen över och 65 fabriker. Dess fordon
marknadsförs bl.a. under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster
erbjuds genom Ford Motor Credit Company. För mer information om Ford och
bolagets produkter världen över, vänligen besök
http://www.corporate.ford.com/eller http://www.ford.se/
Ford of Europe ansvarar för produktion, försäljning och service av fordon av
märket Ford på 50 separata marknader och har cirka 47 000 anställda vid sina
helägda anläggningar och cirka 67 000 anställda medräknat joint ventures och
okonsoliderade företag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company driver Ford
Europa även Ford Customer Service Division och 22 produktionsanläggningar (13
helägda eller konsoliderade joint venture-anläggningar och 9 okonsoliderade
joint venture-anläggningar). De första Fordbilarna levererades till Europa 1903,
samma år som Ford Motor Company grundades. Tillverkningen i Europa startade
1911.
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