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Zuiver elektrische Ford Mustang Mach-E biedt kracht, stijl en
vrijheid voor een nieuwe generatie
•

Voor het eerst in 55 jaar breidt Ford zijn Mustang-gamma uit met de zuiver elektrische
Mustang Mach-E. Deze aanvulling op de Mustang sportscoupé, cabriolet en speciale
reeksen beschikt bovendien over een nagelnieuw infotainmentsysteem en geconnecteerde
technologieën.

•

Volledig nieuw, volledig elektrische model symboliseert het begin van een nieuw
geëlektrificeerd tijdperk voor Ford; een van de 14 geëlektrificeerde Ford-voertuigen die
tegen eind 2020 naar Europa komen.

•

Met zijn gestroomlijnde silhouet en gespierde welvingen, met zijn opzwepende rijgedrag dat
een unieke rij- en klankervaring biedt, belichaamt Mustang Mach-E de geest van de
Mustang.

•

De Mustang Mach-E biedt alle sensaties waarvoor de Mustang bekend staat en streeft naar
een sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan vijf seconden dankzij een geschat vermogen
van 465 pk (342 kW) en een koppel van ongeveer 830 Nm.

•

Volledige elektrische aandrijving boezemt vertrouwen in en biedt een rijbereik tot 600
kilometer over de WLTP-cyclus. De ingebouwde laadoplossingen leiden klanten naar
openbare laadstations in de buurt, bevelen laadplaatsen aan tijdens langere reizen en
geven toegang tot het FordPass Charging Network met meer dan 125.000 laadstations in
21 Europese landen.

KEULEN, 18 november 2019 – Voor het eerst in 55 jaar breidt Ford de Mustang-familie uit met
de Mustang Mach-E, die de befaamde pony car het elektrische tijdperk inloodst. De volledig
nieuwe, zuiver elektrische SUV steunt op dezelfde vrije geest en idealen als ‘s werelds meest
verkochte sportcoupé.
Mustang staat voor vrijheid, vooruitgang en prestaties met een rebelse toets. Vandaag de dag
vertaalt de Mustang diezelfde ideeën naar een krachtige elektrische toekomst, met ruimte om te
voldoen aan de groeiende behoeften van onze klanten en geavanceerde updates ‘over-the-air’
om de wagen voortdurend te perfectioneren.
“Op het allereerste autosalon van Detroit verklaarde Henry Ford dat hij werkte aan een project
dat zou inslaan als een bom”, zo vertelde Bill Ford, executive chairman van Ford Motor
Company. “Dat project was de Model-T. Vandaag onthult de constructeur opnieuw een wagen
die zal inslaan als een bom: de volledig nieuwe, zuiver elektrische Mustang Mach-E. Hij is snel.
Hij is leuk. En hij geeft vrijheid voor een heel nieuwe generatie van Mustang-eigenaars.”
Ford heeft hem tot leven gewekt door een ontwikkelingsproces dat volledig was gericht op de
behoeften en wensen van de klanten. Dat resulteerde in een gestroomlijnde en mooie SUV, die
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een vurig rijgedrag verenigt met hypergeavanceerde geconnecteerde technologieën die de
Mustang Mach-E nog beter maken naarmate de jaren verstrijken.
Wanneer hij eind 2020 op de markt komt, zal de Mustang Mach-E de keuze bieden tussen een
standaardbatterij en een batterij met groot rijbereik en tussen achter- en vierwielaandrijving,
verzekerd door elektromotoren met permanente magneet. In de versie met groot rijbereik en
achterwielaandrijving streeft de Mustang Mach-E naar een zuiver elektrisch rijbereik tot 600
kilometer over de nieuwe WLTP-cyclus (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).1 In
de versie met groot rijbereik en vierwielaandrijving levert de Mustang Mach-E een geschat
vermogen van 337 pk (248 kW) en een koppel van 565 Nm.2
Ford zal ook een speciale prestatieversie aanbieden. Deze Mustang Mach-E GT moet de sprint
van 0 tot 100 km/u afleggen in minder dan 5 seconden2 en zal daartoe beschikken over een
vermogen van 465 pk (342 kW) en een koppel van 830 Nm.2
De Mustang Mach-E is een van de meest opwindende voertuigen die Ford ooit onthuld heeft”,
verklaarde Stuart Rowley, President van Ford of Europe. "Dit speciaal gebouwde volledig
elektrische voertuig is uniek, maar blijft nog steeds een Mustang, en komt precies op het juiste
moment voor klanten uit Europa.”
Prestaties die het woord ‘elektriserend’ een nieuwe betekenis geven
De Mustang Mach-E biedt bestuurders de keuze tussen drie unieke rijmodi – Whisper, Engage
en Unbridled – die zich onderscheiden door hun minutieus afgestelde rijgedrag en unieke
zintuiglijke ervaring. Hij getuigt van een uitgekiende responsiviteit met onder meer een
sportievere stuurafstelling en sfeerverlichting, geluiden die speciaal zijn afgestemd op een
authentieke, zuiver elektrische rijervaring, en dynamische animaties op het instrumentenbord,
die samenhangen met het rijgedrag.
Wanneer de wagen uit de startblokken schiet, verdeelt de nieuwe Mach-E met
vierwielaandrijving het beschikbare koppel onafhankelijk over de voor- en achteras om
indrukwekkende acceleraties te garanderen en het rijgedrag te optimaliseren in vergelijking met
de achterwielaangedreven versie. Om een uitmuntende tractie op de weg te verzekeren, heeft
Ford dit systeem afgesteld door middel van doorgedreven tests op natte en besneeuwde
wegen, zodat hij gladde omstandigheden moeiteloos het hoofd biedt.
“Of u nu zijn volledige prestatiepotentieel wilt ervaren of op zoek bent naar de gewijde stilte die
elektrische wagens kunnen bieden, de Mustang Mach-E wendt de kracht van de elektrificering
aan om een unieke rijervaring te creëren die toch het typische vrijheidsgevoel van de Mustang
behoudt”, aldus Ted Cannis, Ford Enterprise Product Line director, Global Electrification.
Naast zijn verpletterende prestaties, zal de Mustang Mach-E verkrijgbaar zijn met
Brembo's volledig nieuwe Flexira aluminium remklauwen, die de functionaliteit van een
vaste remklauw behouden en tegelijkertijd ontworpen zijn met de afmetingen van een
zwevende remklauw. The Mustang Mach-E GT is ook voorzien van de MagneRideschokdempers, een adaptieve ophangingstechnologie die de auto dicht bij de weg legt
en een opwindend en tegelijk comfortabel rijgedrag aflevert.
Naadloze technologie die zich moeiteloos aanpast aan uw levensstijl
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Een primeur voor de Mustang Mach-E is de nieuwste generatie van het communicatie- en
entertainmentsysteem SYNC, een gestroomlijnde en moderne interface die de techniek van
machinaal leren gebruikt om de voorkeuren van de bestuurder snel te onthouden en die in de
loop der jaren nog beter wordt dankzij geavanceerde updates over-the-air. Het 15,5”-scherm en
de gebruiksvriendelijke interface van de jongste generatie maakt komaf met complexe menu’s
en maakt functies gemakkelijker toegankelijk dankzij de aanraak-, veeg- en knijphandelingen
waarmee elke smartphonegebruiker vertrouwd is.
De nieuwe SYNC-generatie met cloudverbinding en natuurlijke spraakherkenning bezit twee
keer zoveel rekenvermogen als SYNC 3 om navigatie, muziek en het aansluiten van
smartphones sneller en gebruiksvriendelijker te maken.
Het systeem is ook draadloos compatibel met Apple CarPlay-, Android Auto- en AppLink-apps
op smartphones en andere mobiele toestellen.
“Het nieuwste SYNC-systeem begint zich aan u aan te passen zodra u het de eerste keer
gebruikt en leert al snel uw voorkeuren om gepersonaliseerde suggesties te doen”, aldus
Darren Palmer, Ford Global Director for Battery Electric Vehicle Product Development. “Het kan
u onder meer voorstellen om naar de gym te rijden op dagen dat u normaal gaat sporten, of om
naar huis te bellen als u dat elke dag na het werk doet. Dat resulteert in een
gebruiksvriendelijke en mooie assistent en interface met cloudverbinding, die bovendien
voorbereid is op de toekomst dankzij zijn snelle updates ‘over-the-air’.
Aangezien het SYNC-systeem evolueert om zijn klanten nog beter te dienen, zal Ford zijn
Mustang Mach-E ook blijven verbeteren door middel van beveiligde updates ‘over-the-air’, die
de prestaties van de wagen ten goede zullen komen.
Een nieuwe manier om de Mustang te bekijken en te ervaren
Met behulp van Fords gloednieuwe, volledig elektrische architectuur die de batterijen in de
bodem van de wagen plaatst, konden de ingenieurs en ontwerpers een auto bouwen die niet
alleen trouw blijft aan het Mustang-erfgoed, maar ook een maximale SUV-ruimte biedt voor
passagiers en bagage.
“De vooruitgang van de batterijtechnologie was cruciaal om een Mustang Mach-E af te leveren
die ruimte en functionaliteit verenigt met een prachtige silhouet en met het rijplezier dat onze
Europese klanten zo na aan het hart ligt”, verklaarde Ulrich Koesters, Director Electrified
Vehicles bij Ford of Europe.
De Mustang Mach-E is onmiddellijk herkenbaar als een Mustang dankzij typische stijlelementen
zoals zijn lange, krachtige motorkap, zijn gespierde heupen, zijn assertieve koplampen en zijn
typische achterlichten met drie strepen. Dankzij zijn uitgekiende stijl en technologie kan hij
verrassend veel ruimte en een zee aan bagageruimte aanbieden.
Onder de motorkap heeft de Mustang Mach-E nog een andere verrassing: een opbergruimte
met waterafvoer. Deze koffer vooraan biedt 100 liter opbergruimte en is ruim genoeg om het
equivalent van een vliegtuigkoffertje te vervoeren. Dankzij de waterafvoer is het bovendien de
ideale plaats om na elk avontuur natte of modderige sportkleding, wandelschoenen of
stranduitrusting op te bergen.
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Binnenin de Mustang Mach-E: een zwevende wereld voor een licht gevoel en controle
Om de extra ruimte die de elektrische aandrijving biedt optimaal te benutten, hebben de Fordontwerpers nauw samengewerkt met klanten om beter te begrijpen hoe zij het interieur van hun
auto het liefst gebruiken. Met zijn SUV-proporties, die comfortabel plaats bieden aan vijf
volwassenen, heeft de Mustang Mach-E een zee aan ruimte voor vrienden, kinderen en
bagage.
De koffer vooraan wordt aangevuld met een 402 liter grote koffer achteraan. Met neergeklapte
achterkant biedt de Mustang Mach-E zelfs 1.420 liter inhoud, wat ruimschoots volstaat voor
bagage, kampeermateriaal of wat u ook wilt meenemen.3
Binnenin beschikt de Mustang Mach-E over een combinatie van een gestroomlijnd en modern
design en een uitgekiende functionaliteit. Het optionele, hoogwaardige soundsysteem van B&O
omvat luidsprekers die naadloos werden geïntegreerd in de voorzijde en als een soundbar
boven de verluchtingsroosters zweven. De zwevende en opklapbare armsteun fungeert tevens
als een opbergruimte voor hand- of winkeltassen. Traditionele Mustang-designelementen zoals
het instrumentenbord met twee kappen maken het interieur compleet.
Zelfs het optionele vaste panoramadak heeft een geheim: de speciale, infrarood-werende
coating van het glas houdt het interieur koeler in de zomer en warmer in de winter. Bovendien
helpt een binnenste laag tussen het glas ook tegen ultraviolette stralen beschermen.
Een beperkte ‘First Edition’-reeks wordt verkrijgbaar met groot rijbereik en vierwielaandrijving,
de exclusieve metaalkleur Grabber Blue, een panoramadak over de volledige lengte,
contrasterende stiknaden en drempelplaatjes met ‘First Edition'-opschrift.
En tot slot verzekert de Mustang Mach-E een eenvoudige en moeiteloze instap met de ‘Phone
as a Key’-technologie4, die Ford voor het eerst aanbiedt op de Mustang Mach-E. Met behulp
van Bluetooth kan de auto de smartphone van de klant detecteren wanneer hij de auto nadert.
Zo kan die laatste zijn auto ontgrendelen en de motor starten zonder dat hij zijn mobiele
telefoon moet bovenhalen of een afstandsbediening hoeft te gebruiken. Met het klavier op de Bstijl kan de bestuurder ook een back-upcode invoeren om de auto te ontgrendelen, wanneer de
batterij van zijn telefoon het laat afweten. En door nog een andere code in te voeren in het
aanraakscherm, kan hij de motor starten en met de auto rijden.
Batterijtechnologie en moeiteloze laadoplossingen voor een groot rijbereik
De Mustang Mach-E wordt verkrijgbaar met een standaard rijbereik (lithium-ionbatterij van 75,7
kWh) en groot rijbereik (98,8 kWh). Die laatste versie streeft naar een WLTP-rijbereik tot 600
kilometer in de achterwielaangedreven configuratie.1
De geavanceerde batterijen beschikken over 288 lithium-ioncellen voor de batterij met
standaard rijbereik en 376 lithium-ioncellen voor de versie met groot rijbereik. Deze batterijen
werden ontworpen om de interieurruimte te maximaliseren en dragen bij tot het
geoptimaliseerde rijgedrag dankzij hun lage zwaartepunt: de batterijen bevinden zich namelijk
op de bodem, tussen de twee assen. Ze werden getest bij temperaturen tot -40 °C en zitten in
een beveiligde, waterdichte batterijbehuizing, omgeven door crashabsorberende materialen. De
batterij gebruikt een geavanceerde actieve vloeistofverwarming en -koeling om de temperatuur
te regelen en zo de prestaties bij extreme weersomstandigheden te optimaliseren en de
laadtijden in te korten.
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Eigenaars van elektrische wagens laden hun auto 80 procent van de tijd thuis op. Daarom biedt
Ford zijn klanten de Ford Connected Wallbox aan, die tot vijf keer meer laadvermogen levert
dan een standaard huishoudstopcontact. Zo kunnen klanten per uur gemiddeld 62 kilometer
rijbereik recupereren in de versie met groot rijbereik en achterwielaandrijving.5 Met de Ford
Home Charge Cable, die bij de auto wordt geleverd, is dat gemiddeld 14 kilometer aan een
standaard huishoudstopcontact.5
Het geconnecteerde navigatiesysteem identificeert ook up-to-date openbare laadpalen tijdens
ritten en maant eigenaars aan om hun wagen op de handigste plaatsen op te laden. Zo hoeven
ze zich geen zorgen te maken over het resterende rijbereik.5
Ford maakt thuis laden en onderweg laden even eenvoudig door diverse thuislaadoplossingen
aan te reiken en klanten toegang te geven tot het FordPass Charging Network. In
samenwerking met NewMotion en met behulp van de connectiviteit van de FordPass Connectmodem in de wagen geeft de FordPass-app klanten toegang tot het grootste en snelst
groeiende netwerk van openbare laadstations in Europa, goed voor meer dan 125.000
openbare laadpalen in 21 landen. Zo kunnen ze naadloos gebruikmaken van laadpunten in
diverse landen en kunnen ze met een enkele account heel eenvoudig laaddiensten gebruiken
en betalen.4 Een laadkabel voor openbare laadpalen wordt bij de wagen geleverd.
Ford is tevens een van de oprichters en aandeelhouders van het IONITY-consortium dat tegen
eind 2020 maar liefst vierhonderd uiterst krachtige laadstations wil bouwen op belangrijke
plaatsen in Europa. Deze laadpalen dringen de laadtijden voor elektrische voertuigen gevoelig
terug in vergelijking met de bestaande systemen. Ideaal dus voor langeafstandsritten. Met zijn
maximale laadvermogen van 150 kW kan de Mustang Mach-E met groot rijbereik en
achterwielaandrijving op tien minuten tijd tot 93 kilometer aan rijbereik winnen aan een snellader
op gelijkstroom.5 De Mustang Mach-E met standaard rijbereik zal aan een snellader op
gelijkstroom in ongeveer 38 minuten van 10 tot 80 procent kunnen worden opgeladen.6
“De Mustang Mach-E is het begin van een nieuw tijdperk voor Ford en we kunnen niet
opgewondener zijn om het naar onze klanten in Europa te brengen," zei Rowley. "Dit
gloednieuwe voertuig vertegenwoordigt zoveel meer dan alleen maar het rijden zonder uitstoot:
het gaat over stressvrije ervaringen en totale gemoedsrust voor eigenaars van volledig
elektrische voertuigen.
###
1The

declared fuel/energy consumptions, CO2 emissions and electric range are measured according to
the technical requirements and specifications of the European Regulations (EC) 715/2007 and (EC)
692/2008 as last amended. Fuel consumption and CO2 emissions are specified for a vehicle variant and
not for a single car. The applied standard test procedure enables comparison between different vehicle
types and different manufacturers. In addition to the fuel-efficiency of a car, driving behaviour as well as
other non-technical factors play a role in determining a car's fuel/energy consumption, CO2 emissions and
electric range. CO2 is the main greenhouse gas responsible for global warming.
Since 1 September 2017, certain new vehicles are being type-approved using the World Harmonised
Light Vehicle Test Procedure (WLTP) according to (EU) 2017/1151 as last amended, which is a new,
more realistic test procedure for measuring fuel consumption and CO2 emissions. Since 1 September
2018 the WLTP has begun replacing the New European Drive Cycle (NEDC), which is the outgoing test
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procedure. During NEDC Phase-out, WLTP fuel consumption and CO2 emissions are being correlated
back to NEDC. There will be some variance to the previous fuel economy and emissions as some
elements of the tests have altered i.e., the same car might have different fuel consumption and CO2
emissions.
2Based

on manufacturer calculation using computer engineering simulations. Your results may vary

3Cargo

and load capacity limited by weight and weight distribution.

4Requires

feature activation.

5Targeted

range and charge time based on manufacturer computer engineering simulations and
calculation according to the WLTP drive cycle. Officially homologated energy efficiency figures will be
published closer to on-sale date. The charging rate decreases as battery reaches full capacity. Individual
results may vary based on peak charging times and battery state of charge. Actual vehicle range varies
with conditions such as external elements, driving behaviours, vehicle maintenance, and lithium-ion
battery age.
6Charge

time based on manufacturer computer engineering simulations. The charging rate decreases as
battery reaches full capacity. Your results may vary based on peak charging times and battery state of
charge.
BANG & OLUFSEN© 2019 and B&O© 2019. BANG & OLUFSEN™ and B&O™ are registered
trademarks of Bang & Olufsen Group. Licensed by Harman Becker Automotive Systems Manufacturing
Kft. All rights reserved.

###
About Ford Motor Company
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 191,000 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 47,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated
joint ventures and approximately 62,000 people when unconsolidated businesses are included. In
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division
and 19 manufacturing facilities (12 wholly owned facilities and seven 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.

###
Contact:
Contact:
Jo Declercq –
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs –
Directeur
02.482.21.03 – jdecler2@ford.com
Communications &
Public Affairs –
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02.482.21.03 –
jdecler2@ford.com
Julien Libioul –
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com
Press Officer –
02.482.21.05 –
jlibioul@ford.com
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