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Ford elektrifierar Fiesta – lanseras som
mildhybrid
För första gången någonsin kommer nu Fords populära Fiesta i
mildhybridsutförande. Bilens 48-volts mildhybridsystem utlovar dels en
bättre bränsleekonomi, dels en roligare körupplevelse. Bilen är
beställningsbar nu med leverans till svenska kunder i juli.

Ford Fiesta är den bäst säljande Ford-modellen Europa och har sedan den
introducerades under 2016 genomgått flertalet uppdateringar. Men för första
gången introducerar nu Ford mildhybridsteknik för bilmodellen.

Drivlinan består av en 1,0 liters EcoBoost-bensinmotor som tillsammans med
ett 48-volts mildhybridssystem finns tillgängliga med 125 eller 155
hästkrafter. Versionen med 125 hk har en bränsleförbrukning på 0,50 l per mil
vilket motsvarar 112g CO2/km. Samma förbrukning gäller för versionen med
155 hk och där ligger CO2-siffran på 114 g CO2/km.
Den fullständiga pressreleasen (på engelska) som inkluderar mer tekniska
data finns tillgänglig här:
https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/gb/en/news/2020/06/08/elect
rified-and-upgraded-ford-fiesta--even-better-fuel-economy--0.html
Bilen går att beställa nu och kostar från 193 400 SEK för 125 hk och från 210
900 SEK för 155 hk. Beräknad leverans för svenska kunder är i juli i år.

Ford Europa ansvarar för produktion, försäljning och service av Ford-fordon
på 50 separata marknader och har cirka 50 000 anställda vid sina helägda
anläggningar konsoliderade joint ventures och cirka 59 0000 anställda
medräknat okonsoliderade företag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company
driver Ford Europa även Ford Customer Service Division och 19
produktionsanläggningar (12 helägda anläggningar och sju okonsoliderade
joint venture-anläggningar). De första Ford-bilarna levererades till Europa
1903, samma år som Ford Motor Company grundades. Tillverkningen i Europa
startade 1911.
Om Ford Motor Company
Ford Motor Company är ett globalt företag med huvudkontor i Dearborn,
Michigan. Företaget designar, tillverkar, marknadsför och erbjuder service för
Fords bilar, lastbilar, SUV:ar, elektriska fordon och Lincolns lyxfordon.
Företaget erbjuder också finansiella tjänster genom Ford Motor Credit
Company och strävar efter ledande positioner inom elektrifiering, autonoma
fordon och mobilitetslösningar. Ford har cirka 188 000 anställda världen
över. För mer information om Ford, bolagets produkter och Ford Motor Credit
Company, vänligen besök www.corporate.ford.com.
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