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Ford își extinde implicarea în WRC sprijinind prin divizia Ford
Performance echipa M-Sport Ford World Rally Team în 2018
•

Ford Motor Company va oferi mai mult sprijin tehnic și financiar pentru M-Sport Ford World
Rally Team începând cu 2018.

•

Căștigătorii WRC 2017 la Piloți și Contructori în 2018, conduși de Malcolm Wilson, vor
beneficia de “know-how”-ul Ford Performance pentru dezvoltarea mașinii de curse Ford
Fiesta WRC în timpul programului din 2018.

•

Sprijinul extins al Ford este cheia păstrării în echipă a campionului mondial en-titre,
Sébastien Ogier, liderul unei echipe din care mai face parte tânărul talent Elfyn Evans.

KOLN, Germania, 11 ianuarie 2018 – Ford Motor Company a anunțat astăzi încheierea unui
nou acord prin care compania își extinde sprijinul tehnic și financiar pentru tradiționalul partener
din motorsport M-Sport - câștigător al Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) la Piloți și
Constructori în 2017 cu ajutorul unei mașini animate de un motor din familia EcoBoost: Ford
Fiesta WRC.
Echipa M-Sport Ford World Rally Team, condusă de Malcolm Wilson, unul dintre cele mai titrate
nume din WRC, și care are sediul în Dovenby Hall, Cockermouth, Marea Britanie, va beneficia
din 2018 de sprijin adițional la nivel tehnic și financiar din partea organizației globale Ford
Performance, condusă din Dearborn, Michigan, Statele Unite ale Americii de Mark Rushbrook,
director global al diviziei de Motorsport.
În urma contribuțiilor financiare și tehnice din 2017, Ford extinde investiția pe care o face pentru
a se asigura că echipa M-Sport Ford World Rally Team rămâne competitivă în WRC în sezonul
2018 și ulterior acestuia.
Susținerea crescută din partea Ford este un factor-cheie în păstrarea lui Sébastien Ogier Campionul Mondial de Raliuri din 2017 împreună cu M-Sport - în sezonul 2018. Ogier și tânărul
talent Elfyn Evans vor conduce echipa alături de navigatorii lor, Julien Ingrassia și Daniel Barritt,
cu toții concurând pe modelul Ford Fiesta WRC.
"Relația de 20 de ani pe care Ford o are cu M-Sport a oferit succese inegalabile la toate
nivelurile din competițiile de raliuri, un lucru cu care ne mândrim foarte mult. De asemenea,
această colaborare a prezentat Fiesta ca un standard pentru concurenții din raliurile din
întreaga lume", a spus Rushbrook. "Anul trecut am susținut M-Sport prin dezvoltarea unei
Fiesta complet noi care a condus o campanie terminată cu victorie în competiția patronată de
FIA. Pentru 2018 suntem fericiți să putem oferi un sprijin și mai semnificativ".
Ford colaborează cu M-Sport fără întrerupere din 1997. Ca specialist certificat Ford în raliuri, MSport pregatește mașini Ford pentru diferitele clase ale competițiilor de raliuri, de la FIA R2 la
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vârful absolut, WRC. În acest moment, în competițiile de raliuri concurează la nivel mondial
aproape 400 de mașini Ford Fiesta dezvoltate de M-Sport.
"Ne bucurăm de această relație fantastică pe care am avut-o cu Ford de-a lungul anilor și este
excelent să vedem că acest sprijin va crește în 2018, când avem ca țintă apărarea titlurilor
obținute în Campionatul Mondial de Raliuri FIA", spune Malcolm Wilson, director M-Sport.
"Prin Sebastien și Elfyn vom avea o echipă foarte puternică, iar sprijinul tehnic suplimentar ne
va ajuta să progresăm la nivelul dezvoltării modelului Ford Fiesta WRC. Concurenții noștri vor fi
mai aproape ca niciodată, însă sunt foarte încrezător că, împreună cu partenerii noștri, vom
putea atinge același nivel de performanță și fiabilitate care ne-a oferit atât de multe satisfacții în
2017."
Animată de motorul pe benzină Ford EcoBoost de 1.6 litri, mașina de curse Ford Fiesta WRC,
dezvoltată special pentru raliuri, se bazează pe noua generație Fiesta. Aceasta se află în
vânzare în Europa în versiunile sale distincte care includ stilatul Fiesta Titanium, o varianta
inspirată din gama Ford Performance, Fiesta ST-Line, și versiunea premium Fiesta Vignale.
Noua generație Fiesta ST - care oferă un motor 1.5 EcoBoost de 200 CP și sistemul Drive
Modes - va fi comercializată începând cu anul 2018.
###
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
203.000 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
52.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 66.000 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.
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