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Ford prezintă prima imagine a unui vehicul electric complet
nou
Noul SUV complet electric inspirat din designul lui Mustang va fi lansat pe piață în 2020, cu o
autonomie prevăzută la 482 de kilometri.

KOLN, Germania, 6 septembrie 2018 – Ford a publicat astăzi prima imagine-teaser a noului
SUV electric Ford, inspirat din designul lui Mustang. Este primul model dezvoltat de noua divizie
Ford Team Edison, creată special pentru dezvoltarea mașinilor electrificate destinate piețelor
din toată lumea.
Darren Palmer este directorul Departamentului de Dezvoltare Produs în cadrul Ford Team
Edison, o echipă multifuncțională dedicate, care are sediul în centrul orașului Detroit. Echipa a
primit dreptul de a lucra într-un mod complet diferit și inovator în cadrul Ford, scopul fiind
dezvoltarea unei mașini electrice creată pentru o piață aflată în creștere exponențială.
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Echipa Edison a fost desemnată să găsească soluții rapide care să rezolve atât problemele
comune, cât și provocările unice ale fiecărei piețe individuale. De aceea, Team Edison
încurajează creativitatea și bogăția de idei, abordând, printr-o strategie revoluționară,
dezvoltarea produselor prototip. Putând fi dezvoltate mai rapid, prototipurile sunt încurajate
chiar și dacă nu reprezintă o copie fidelă a produsului final și sunt construite din materiale
precum cartonul. Această strategie permite o flexibilitate mai mare de a studia și de a genera
elemente de design cu adevărat intuitive și inovatoare.
"Clienții mașinilor electrice cumpără mașini ale viitorului, iar echipa noastră este concentrată
100% nu doar pe dezvoltarea mașinilor pe care aceștia le vor iubi, ci și pe construcția unui
întreg ecosistem electric ce va putea funcționa ireproșabil", spune Palmer.
SUV-ul electric inspirat din designul lui Mustang va fi disponibil începând cu anul 2020, iar
autonomia prevăzută va fi de 482 de kilometri. Ford investește 11 miliarde de dolari în acest
proiect și plănuiește să ofere 16 mașini complet electrice într-un portofoliu global care va
conține 40 de vehicule electrificate în 2022.
Pentru a afla mai mult de la Darren Palmer și Ford Team Edison apăsați aici.
###
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
201.000 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
54.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 69.000 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

2
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

