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Ford România a produs motorul cu numărul UN MILION la fabricafeurope
sa
din Craiova
• Ford România marchează astăzi producția a 1 milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri
fabricate la uzina din Craiova
• Motorul construit la Craiova este primul motor în trei cilindri din lume care dispune de
sistemul de dezactivare a cilindrilor
• De la momentul lansarii sale în 2012, motorul Ford EcoBoost de 1,0 litri a câștigat 10
premii în cadrul competiției „Motorul Internațional al Anului”
• Până în prezent, investiția Ford în modernizarea Fabricii de Motoare de la Craiova se
ridică la peste 200 de milioane de euro

CRAIOVA, 29 MARTIE 2019 - Ford România sărbătorește astăzi 1 milion de motoare EcoBoost
de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea producției acestuia în 2012.
Motorul cu numărul un milion produs astăzi la Craiova este o versiune de 125 CP și va echipa
un model EcoSport Titanium pentru un client din Craiova.
„Atingerea cifrei de un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la Ford Craiova este o
mare realizare pentru uzina noastră și pentru angajații noștri”, a spus Ian Pearson, președintele
Ford România și directorul fabricii Ford Craiova. „Motorul EcoBoost de 1,0 litri a revoluționat
industria noastră și suntem foarte mândri să contruim acest motor la Craiova", a adaugat Ian.
Motorul Ford EcoBoost de 1,0 litri a fost lansat pentru prima dată pe modelul Ford Focus în
2012 și utilizează tehnologiile Ford EcoBoost care includ injecția directă de înaltă presiune, axe
cu came cu geometrie variabilă și turbocompresor, pentru eficientizarea consumului de
combustibil, oferind puterea și performanțele echivalente unui motor aspirat de 1,6 litri.
Motorul - cu un bloc (motor) suficient de mic cât să încapă pe o foaie de hârtie A4 - a fost
proiectat la centrele tehnice Ford din Dunton, Marea Britanie și Merkenich, Germania și este
construit în fabricile Ford din Craiova, România și din Köln, Germania.
Motorul Ford EcoBoost de 1,0 litri pe benzină a fost desemnat „Motorul Internațional al Anului”
la categoria „Cel mai bun motor sub un litru”, timp de șase ani la rând. Fiind un motor eficient
din punct de vedere al consumului, compact și puternic, acesta a câștigat în total 10 premii în
cadrul competiției „Motorul Internațional al Anului” de la lansarea sa în 2012.
De la începutul anului 2018, motorul compact și puternic Ford EcoBoost de 1,0 litri este oferit cu
o tehnologie inovatoare de dezactivare a cilindrilor, care ajută la reducerea emisiilor de CO2 și
la eficientizarea consumului, devenind primul motor cu trei cilindri din lume care oferă
tehnologia de dezactivare a cilindrilor.
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Dezactivarea cilindrilor oferă costuri reduse de funcționare pentru clienții ce dețin mașini cu
motor EcoBoost de 1,0 litri, prin oprirea automată a livrării de carburant și a funcționării
supapelor pentru unul dintre cilindrii motorului, atunci când motorul nu necesită putere maximă,
cum ar fi coborârea în pantă sau la viteze de croazieră.
„Motoarele noastre construite la Craiova sunt destinate nu numai modelului EcoSport pe care îl
fabricăm în România, ci și altor uzine de producție de vehicule ale Ford din Germania, Spania,
Turcia, Taiwan și Thailanda", a adăugat Josephine Payne, Manager, Fabrica de Motoare, Ford
Craiova.
Mai multe modele Ford, printre care Fiesta, EcoSport, Focus, Turneo și Transit sunt disponibile
în Europa cu motorul în trei cilindri. În plus, motorul va fi disponibil pe gama extinsă a noului
Transit Custom și Turneo Custom, versiunile plug-in hybrid. Unul din patru vehicule noi Ford
vândute în Europa sunt echipate cu motor EcoBoost de 1,0 litri provenind din Craiova sau Köln.
În prezent, Fabrica de Motoare de la Craiova are peste 1000 de angajați, care lucrează în 3
schimburi pentru a raspunde cererii pieței.
De la preluarea fabricii, în martie 2008, Ford a investit aproximativ 1,5 miliarde de euro în
producția de autovehicule și de motoare din cadrul uzinei sale moderne și avansate de la
Craiova. Din aceasta sumă, peste 200 de milioane de euro au fost investiti doar în
modernizarea Fabricii de Motoare.
Ford România are până în acest moment peste 4600 de angajați care lucrează în secțiile de
producție mașini și motoare. Totodata, compania a anunțat că va angaja în acest an încă 1700
de persoane, pentru a sprijini introducerea în producție la uzina din Craiova a unui al doilea
model de vehicul.
Știați că...?
• Peste 200 de ingineri și proiectanți de la centrele de cercetare și dezvoltare ale companiei
Ford din Aachen și Merkenich, Germania, și Dagenham și Dunton, Marea Britanie, au petrecut
peste cinci milioane de ore pentru a dezvolta motorul EcoBoost de 1,0 litri.
• Turbocompresorul compact, cu inerție redusă, se rotește la viteze de până la 248.000 rpm peste 4.000 de rotații pe secundă.
• Turbocompresorul motorului EcoBoost de 1,0 litri și 140 CP, livrează o presiune suplimentară
de 2,6 bar (24 psi). Presiunea maximă de ardere de 124 bari (1.800 psi) echivalează cu
greutatea unui elefant african de cinci tone.
• Blocul motorului este suficient de mic pentru a se încadra în compartimentul de bagaje al
avionului.
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Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs,
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing
leadership positions in electrification, autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs
approximately 199,000 people worldwide. For more information regarding Ford, its products and Ford
Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual
markets and employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately
67,000 people when joint ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor
Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing
facilities (16 wholly owned or consolidated joint venture facilities and eight unconsolidated joint venture
facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was
founded. European production started in 1911.
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