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Ford dezvăluie o gamă de vehicule electrificate care va depăși
gama de modele cu motorizări convenționale benzină și diesel
până în 2022
•

Ford lansează în premieră la Salonul Auto de la Frankfurt cea mai puternică gamă de
vehicule electrificate din istoria sa. Aceasta include noul Puma EcoBoost Hybrid, noile
modele plug-in hybrid Explorer și Tourneo Custom și noua generație a SUV-ului Kuga primul model Ford care este oferit în versiuni de propulsie mild-hybrid, full-hybrid și plug-in
hybrid.

•

Momentul de cotitură dinspre motorizările convenționale benzină sau diesel către propulsiile
electrificate este așteptat până în 2022. În acel moment, mai mult de 50% dintre vehiculele
Ford destinate transportului de pasageri vor fi electrificate.

•

Noile soluții de încărcare domestică de tip wall box vor reduce timpul de încărcare cu până
la o treime pentru clienții modelelor plug-in hybrid Ford. Serviciile de instalare și tarifele
bazate pe energie verde vor fi oferite în parteneriat cu șase furnizori europeni de top, printre
care Centrica.

•

O nouă aplicație pentru telefon permite acces facil la mai mult de 118.000 de puncte de
încărcare în Europa în parteneriat cu NewMotion.

•

Ford Puma - un nou capitol în identitatea de design Ford - își face debutul la un salon auto,
fiind dezvăluit în premieră în echiparea de top Puma Titanium X.

•

Vizitatorii Salonului Auto vor putea să experimenteze primul simulator de accelerație a
vehiculelor electrice și o serie de activități bazate pe realitatea augmentată. Acestea fac
parte din noua serie de experiențe Go Electric.

FRANKFURT, Germania, 10 septembrie 2019 – Ford demonstrează astăzi, în cadrul
Salonului Auto de la Frankfurt, implicarea în viitorul electrificat al clienților săi.
Compania a dezvăluit cea mai completă gamă de vehicule electrificate din istoria sa, acestea
urmând să ajute la o rocadă între vânzările de modele electrificate și cele cu motorizări
convenționale pe benzină și diesel în Europa până la finalul anului 2022.
În cursul acestui an, Ford a anunțat că fiecare model din gamă va include cel puțin o versiune
electrificată - mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid sau full-electric - dezvoltând astfel una dintre
cele mai complexe game dedicate clienților europeni. Compania va lansa 17 vehicule
electrificate până în 2024, opt dintre acestea fiind prezentate în premieră în 2019.
Ford se așteaptă ca motorizările electrificate să reprezinte mai mult de jumătate din vânzările
companiei până la finalul anului 2022, creând o rocadă între versiunile electrificate și cele
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convenționale benzină și diesel. Până în acel moment, compania se așteaptă ca vânzările totale
de mașini electrificate depășească un milion de exemplare.
"Pe măsură ce electrificarea devine curentul principal de dezvoltare al industriei auto, creștem
substanțial numărul de opțiuni cu propulsie electrificată pentru clienții noștri, care vor putea să
aleagă varianta care se potrivește cu nevoile lor", spune Stuart Rowley, președinte Ford
Europa. „Prin facilitatea tranziției către un vehicul electrificat, estimăm ca până în 2022,
majoritatea vânzărilor noastre de autoturisme să fie reprezentată de modele electrificate.”
Standul complet electrificat pe care Ford îl dezvăluie la Salonul Auto de la Frankfurt este
populat de cea mai complexă gamă de mașini cu propulsie alternativă pe care a prezentat-o
vreodată compania. Lista de modele include:
•
•

•

•

Versiunea Kuga Plug-In Hybrid a noii generații a SUV-ului Ford de segment compact –
Kuga devine astfel cel mai electrificat vehicul din istoria Ford, fiind primul care oferă
variante de propulsie mild-hybrid, full-hybrid cu auto-încărcare și plug-in hybrid.
Noul Explorer Plug-In Hybrid, SUV care le oferă pasagerilor șapte locuri, și noul
Tourneo Custom Plug-In Hybrid, care oferă spațiu pentru până la opt pasageri – ambele
pun la dispoziția clienților autonomie pur electrică în paralel cu libertatea și cu autonomia
permise de un motor tradițional pe combustie.
Noul Puma EcoBoost Hybrid, un crossover compact inspirat din lumea SUV-urilor care
oferă tehnologie mild-hybrid ce reduce emisiile de CO2, optimizând în același timp
consumul și oferind o experiență de șofat plină de satisfacții. Modelul va fi prezentat în
premieră în stilata versiune de echipare Titanium X.
Noul Ford Mondeo Hybrid wagon, cu tehnologie de auto-încărcare, model care
beneficiază de un sistem propulsie full-hybrid ce combină un motor pe benzină cu unul
electric. Tehnologia este o alternativă convingătoare la tehnologia diesel și permite o
rulare rafinată în modul complet electric în special în oraș și în scenarii de șofat care
presupun opriri și porniri dese.

Noul SUV electric de performanță inspirat de Mustang va sosi în 2020 și va oferi posibilitatea de
încărcare rapidă, autonomia pur electrică țintită de acest model urmând să fie de 600 de
kilometri conform metodei de calcul World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)*.
“Nu există o soluție atotcuprinzătoare când vine vorba de electrificare – circumstanțele și
necesitățile de transport ale clienților diferă”, spune Joerg Beyer, director executiv al biroului de
Inginerie în cadrul Ford Europa. “Strategia noastră este să identificăm și să oferim opțiunea de
motorizare electrificată potrivită pentru vehiculul potrivit, transformând experiența clienților noștri
cu astfel de mașini într-una agreabilă".
Soluții facile de încărcare
Ford va colabora cu șase furnizori de energie din toată Europa, pentru a le putea oferi clienților
de vehicule electrificate servicii de încărcare domestice de tip wall box și acces la tarife bazate
pe energie verde, permițând în acest fel o încărcare mai simplă, mai rapidă și mai puțin
costisitoare a mașinilor electrificate.
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Colaborarea recent anunțată cu Centrica va pune la dispoziție aceste servicii în Marea Britanie
și Irlanda. De asemenea, partenerii Ford din zona de energie vor sprijini prin serviciile lor de
instalare rețeaua de dealeri Ford din Europa.
Soluția wall box dezvoltată de Ford permite o putere de încărcare cu până la 50% mai mare față
de o priză domestică normală, reducând astfel timpii de încărcare cu până la o treime pentru
clienții modelelor Ford plug-in hybrid care doresc să alimenteze bateria mașinii în garajul
propriu.
"Parteneriatele noastre cu aceste companii de top din domeniul energetic, inclusiv Centrica, ne
permit să oferim o experiență completă de încărcare a mașinii, inclusiv furnizare, instalare și
tarife speciale bazate pe energia verde pentru wall-box-ul nostru cu încărcare rapidă”, spune
Roelant de Waard, vicepreședinte al birourilor de Marketing, Vânzări și Service în cadrul Ford
Europa.
Ford lansează, de asemenea, o aplicație pentru telefon și tabletă care le permite posesorilor și
operatorilor de mașini plug-in hybrid să localizeze facil punctele de încărcare, să ajungă la ele și
să plătească pentru încărcare. În parteneriat cu NewMotion, Ford oferă acces la una dintre cele
mai extinse rețele de stații de încărcare la nivel european. Noua aplicație va permite accesul și
plata rapide la peste 118.000 de puncte de încărcare aflate în 30 de țări de pe Continent.
Clienții vor putea să utilizeze aceste stații inițiind și plătind serviciile de încărcare cu un singur
cont de utilizator, rezultatul fiind o experiență simplificată de utilizare.
În plus, aplicația de mobil FordPass și modemul FordPass Connect, integrat în vehicule, le
permit șoferilor să monitorizeze de la distanță nivelul de încărcare a bateriei.
Ford este membru fondator și acționar al consorțiului Ionity, care plănuiește să construiască 400
de stații de încărcare rapidă cu putere de 350 kW în puncte-cheie din Europa până în anul
2020. Aceste stații vor permite o reducere semnificativă a timpului de încărcare pentru toate
vehiculele electrice în comparație cu sistemele existente astăzi pe piață, devenind o soluție
ideală pentru călătoriile pe distanțe lungi.
Experiența Go Electric
Seria de experiențe Go Electric debutează la rândul său la Salonul Auto de la Frankfurt, ajutând
la de-mistificarea electrificării în fața clienților. Vizitatorii secțiunii Go Electric vor descoperi
exponate interactive, experiențe captivante și un simulator de accelerație a mașinilor electrice
care va fi prezentat aici în premieră mondială.
În cadrul Go Electric, vizitatorii se vor întâlni cu o gamă de experiențe concepute pentru a-i ajuta
să înțeleagă mai bine tehnologiile de astăzi și de mâine, dar și să descopere cele mai bune
soluții pentru nevoile fiecăruia.
Lista de experiențe Go Electric include:
•
•

Un simulator de accelerație a mașinilor electrice care replică senzațiile pe care le oferă
accelerația liniară a acestui tip de propulsie.
O călătorie prin realitatea augmentată în care fiecare tip de propulsie oferit de Ford este
prezentat și explicat în detaliu: de la tehnologia mild-hybrid la 48V de pe noul Ford
3
Pentru comunicate de presă, materiale relevante, fotografii sau clipuri video,
vizitați www.fordmedia.eu sau www.media.ford.com.
Urmăriți www.twitter.com/FordEu sau www.youtube.com/fordofeurope

•
•

Puma, până la cea complet electrică care va fi oferită pe vii SUV-ul de performanță
inspirat de Mustang.
O experiență tactilă interactivă care îi va ajuta pe clienți să aleagă cea mai bună variantă
de propulsie pentru nevoile lor.
Un exponat care utilizează hardware real cu ajutorul căruia clienții vor înțelege cât de
repede pot fi încărcate vehiculele plug-in hybrid și cele full-electrice în multiple scenarii.

Vizitatorii pot să experimenteze secțiunea Go Electric în cadrul Salonului auto de la Frankfurt
până în 22 septembrie. Ulterior, seria de experiențe va face un tur european care va trece prin
Italia (25 octombrie - 4 noiembrie), Franța (16-24 noiembrie), Spania și Marea Britanie în 2019
și la începutul anului 2020.

###
•
•
•
•
•

Ford Explorer Plug-In Hybrid – emisii CO2 de la 71 g/km, consum de combustibil de la 3,41 l/100 km
Ford Kuga Plug-In Hybrid - emisii CO2 de la 26 g/km, consum de combustibil de la 1,2 l/100 km
Ford Mondeo Hybrid break - emisii CO2 de la 99 g/km, consum de combustibil de la 4,43 l/100 km
(cu jante din aliaj de 17 inch disponibile opțional)
Ford Puma EcoBoost Hybrid - emisii CO2 de la 125 g/km, consum de combustibil de la 5,45 l/100 km
Ford Tourneo Custom Plug-In Hybrid - emisii CO2 de la 75 g/km, consum de combustibil de la
3,3 l/100 km

*Cifrele oficiale omologate la nivel de consum și emisii CO2 vor fi publicate în jurul datei de punere pe
piață a modelelor.
Consumul declarat energie/combustibil, emisii CO2 şi autonomia electrică sunt măsurate în conformitate
cu cerinţele tehnice şi specificaţiile Regulamentelor europene (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 692/2008 cu
amendamentele subsecvente. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 sunt specificate pentru o
versiune, nu pentru toate versiunile unui model. Procedura standard de testare aplicată permite
compararea între două tipuri diferite de vehicule şi diferiţi producători. Suplimentar faţă de eficienţa
consumului de combustibil al unei maşini, manevrabilitatea şi alţi factori care nu sunt de natură tehnică
joacă un rol în determinarea consumului de combustibil/energie, emisiilor de CO2 şi autonomiei electrice.
CO2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.
Din 1 septembrie 2017, anumite vehicule vor fi omologate utilizând procedura World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure (WLTP) în conformitate cu specificațiile legilor europene (EU) 2017/1151. Noua
procedură de testare este mai realistă în măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO 2. Din
1 septembrie 2018, WLTP va înlocui complet procedura actuală, New European Driving Cycle (NEDC). În
perioada eliminării treptate a ciclului NEDC, consumul și emisiile WLTP sunt corelate cu cifrele NEDC.
Deoarece noul ciclu de testare modifică anumite elemente ale testelor, vor exista variații în cifrele
anterioare de consum și emisii (de exemplu, aceeași mașină ar putea prezenta valori diferite ale
consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2).

Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce,
promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice
Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește
planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ
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199.000 de angajați în toată lumea. Pentru informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit
Company, vizitați www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ
53.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 67.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în
participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ
Divizia Ford de Relații cu Clienții și 24 de facilități de producție (16 deținute integral sau asocieri în participațiune
consolidate și 8 asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 –
același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
.

Contact:

Ana Maria Timiș
Communications & Public Affairs Manager
Ford Romania
atimis@ford.com
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