Nu uppdateras Fords populära Focus-familj med en ny Focus ST, utvecklad av Ford Performance.
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Ford släpper ST-version av nya Focus
Nu uppdateras Fords populära Focus-familj med en ny Focus ST. Bilen, som är
utvecklad av Ford Performance och berikad med avancerade sporttekniker,
kommer börja säljas till sommaren som både femdörrars och kombi. För att
tillverka Focus ST med högsta kvalitet och hantverksskicklighet har Ford
investerat mer än 6 miljarder kronor i sin fabrik i tyska Saarlouis.
Sedan Ford släppte sin nya generation Ford Focus förra året har bilen
överösts med bäst-i-test-titlar, priser och utmärkelser, både i Sverige och
övriga Europa. Nu är det dags för en helt ny version av den sportigare
modellen Focus ST att se dagens ljus. Modellen är utvecklad för att

kombinera prestanda på racingbanan, landsvägskörglädje och bekvämlighet i
vardagskörningen bättre än någon annan bil i sin klass.
Premiär för körlägen i Focus ST
För första gången kommer Focus ST nu med olika körlägen för att
elektroniskt anpassa bland annat dämpning, styrning, gasläge, växellåda och
klimatanläggning för olika typer av körning. I lägena sport och bankörning
har Ford introducerat tekniken ESE, electronic sound enhancement, som helt
enkelt förstärker ljud från motorn och avgasrören för att höja
sportupplevelsen och ge extra gensvar som kan hjälpa prestandaförare.
– När du väljer bankörningsläget blir bromsarnas respons omedelbart mer
direkt och vass, styrningen ger mer feedback, gaspedalen blir mer aggressiv
och föraren får mer spelrum inom antisladdsystemet. Förare kan ha fullt
förtroende för att Focus ST kommer kunna leverera på banan, säger David
Put, på Ford Performance fordonsdynamik.
Kraftigaste motorerna någonsin i Focus ST
En ny generation av Fords 2,3-liters EcoBoost-motor helt i aluminium är den
mest kraftfulla som någonsin har erbjudits för Focus ST. En avancerad
turboladdningsteknik levererar 280 hästkrafter vid 5500 varv och 420
Newtonmeters vridmoment från 3000 till 4000 varv per minut. Det är också
den mest frivarvande motorn någonsin i en Focus ST, och väntas göra 0–100
kilometer i timmen på under 6 sekunder.
Fords 190 hästkrafter starka 2,0-liters EcoBlue-motor är på dieselsidan också
den mest kraftfulla som någonsin suttit i en Focus ST. Den ger maxkraft vid
3500 varv och 400 Newtonmeter vridmoment mellan 2000 och 3000 varv per
minut, och 360 Newtonmeter från 1500 varv, för omedelbar och linjär
acceleration.
– EcoBoost- och EcoBlue-motorerna är unika karaktärer men lika
karismatiska. Focus ST:s sportiga soundtrack av “knall och pang”matchar
bilens lättretliga prestanda och är en essentiell del av ST-upplevelsen, säger
Leo Roeks, Europachef på Ford Performance.
Varvtalsmatchning gör det möjligt även för mindre erfarna prestandaförare
att njuta av sömlösa växlingar och bevara drivkraften framåt, som annars
förknippas med den så kallade häl-och-tå-körtekniken, medan mer erfarna
förare kan avaktivera systemet om de vill.

Avancerad teknik underlättar vardagskörningen
Focus ST erbjuds med antingen sexväxlad manuell växellåda eller en
snabbväxlande sjustegad automat. På tekniksidan finns gott om
assistanssystem som adaptiv farthållare med Stop & Go, skyltigenkänning
och filhållningsassistent, Fords adaptiva belysning som använder en kamera
för att se kurvor, och läsa vägskyltar, längre fram på vägen, en ny generation
av aktiv parkeringshjälp som numera sköter såväl gas och växling för helt
automatisk parkering och Evasive Steering Assist, som hjälper föraren att
styra undan från hinder på vägen för att undvika olyckor.
Information om priser, tillgänglighet och leverans för Sverige släpps i den
senare delen av mars.
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Om Ford Motor Company
Ford Motor Company är ett globalt bilföretag med huvudkontor i Dearborn i
Michigan. Företaget designar, tillverkar, marknadsför och erbjuder service för
Fords bilar, lastbilar, SUV:ar, elektriska fordon och Lincoln lyxfordon. Företaget
erbjuder också finansiella tjänster genom Ford Motor Credit Company, och strävar
efter ledande positioner inom elektrifiering, autonoma fordon och
mobilitetslösningar. Koncernen har cirka 199 000 anställda världen över. För mer
information om Ford, bolagets produkter och Ford Motor Credit Company,
vänligen besök www.corporate.ford.com.

Ford of Europe ansvarar för produktion, försäljning och service av Ford-fordon
på 50 separata marknader och har cirka 53 000 anställda vid sina helägda
anläggningar och cirka 67 000 anställda medräknat joint ventures och
okonsoliderade företag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company driver Ford
Europa även Ford Customer Service Division och 24 produktionsanläggningar
(16 helägda eller konsoliderade joint venture-anläggningar och 8
okonsoliderade joint venture-anläggningar). De första Fordbilarna levererades
till Europa 1903, samma år som Ford Motor Company grundades.
Tillverkningen i Europa startade 1911.
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