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Nieuwe Ford Ranger wint ‘International Pick-Up Award 2013’ 
 

• Nieuwe Ford Ranger wint “International Pick-Up Award 2013” 
 

• “International Pick-Up Award 2013” volgt op “International Van of the Year 2013” voor de 
nieuwe Transit Custom en “International Engine of the Year” in 2012 voor de 1,0-liter 
EcoBoost-benzinemotor 

 

 

Sint-Agatha-Berchem, 6 november 2012 – De nieuwe Ford Ranger heeft de “International 

Pick-Up Award 2013” gewonnen. 

 

De nieuwe Ranger won de prijs “International Pick-Up Award 2013” na uitgebreide tests op het 
testterrein van Millbrook in het Engelse Bedfordshire. Hij kreeg 47 punten, meer dan het 
gecombineerde puntentotaal van de nummers twee en drie, de Isuzu D-Max en Volkswagen 
Amarok. Het was de voorzitter van de jury, Pieter Wieman, die de prijs aan Ford uitreikte tijdens 
het Fleet Transport EXPO 12 evenement in Dublin. 
 
De nieuwe Ranger wordt aangeboden in drie veelzijdige cabinestijlen – dubbel, super en 
normaal – die tot de ruimste in zijn klasse behoren. Hij wordt geleverd met een keuze tussen 
twee krachtige en zuinige Duratorq TDCi-dieselmotoren, en met een keuze van 4x2- en 4x4-
aandrijflijnen. 
 
“De Ranger is ideaal voor werk en vrije tijd, en klanten zullen het verschil waarderen zodra ze 
achter het stuur plaatsnemen,” zei Paul Randle, vehicle line director, Global Commercial 
Vehicles, Ford of Europe. “Deze prestigieuze bekroning getuigt van het werk van onze 
wereldwijde productteams, en er is nog heel wat meer in het vooruitzicht met de lancering van 
de gloednieuwe Transit en de gloednieuwe Transit Connect in 2013.” 
 
De nieuwe Ranger is volledig nieuw vanaf nul opgebouwd en biedt nu een hoger maximaal 
laadvermogen en het beste sleepvermogen in zijn klasse, samen met innovatief nieuw comfort 
en rijhulpsystemen. Bovendien is hij de eerste pick-up ooit die een Euro NCAP-score van 5 
sterren behaalde. 
 
Ford heeft dit jaar al de “International Van of the Year 2013” gewonnen met de volledig nieuwe 
Transit Custom. De 1,0-liter EcoBoost-benzinemotor van Ford werd tot “International Engine of 
the Year” van 2012 bekroond.  
 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 

automobiles across six continents. With about 164,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com. 
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Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations 
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. The first Ford cars 

were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 
1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 

Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4,300 
employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 
employees.  
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