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Volledig nieuwe Ford Tourneo Connect is eerste compacte
‘people mover’ met maximale EuroNCAP-score van vijf sterren
•

De volledig nieuwe Ford Tourneo Connect kreeg als eerste wagen in zijn segment
de maximumscore van vijf sterren van crashtestorganisatie EuroNCAP

•

De compacte ‘people mover’ behaalde 94 procent voor de bescherming van
volwassenen en 83 procent voor de globale bescherming

•

Ford behaalde tevens als enige constructeur de maximale EuroNCAP-score voor de
grotere Tourneo Custom

Sint-Agatha-Berchem, 27 november 2013 – De volledig nieuwe Ford Tourneo Connect kreeg
als eerste compacte ‘people mover’ de maximale veiligheidsscore van vijf sterren van de
onafhankelijke crashtestorganisatie EuroNCAP.
De veelzijdige Tourneo Connect behaalde 94 procent voor de bescherming van volwassen
inzittenden, 85 procent voor de bescherming van kinderen en 83 procent voor de globale
bescherming.
Door als eerste in zijn klasse de maximumscore van vijf sterren te behalen treedt de Tourneo
Connect in de voetsporen van de grotere ‘people mover’ Tourneo Custom, die eveneens als
enige wagen in zijn klasse vijf sterren kan voorleggen.
“De Tourneo Connect geeft actieve gezinnen de ruimte en veelzijdigheid die ze nodig hebben
om maximaal van het leven te genieten,” aldus Stephen Lesh, Tourneo Connect chief program
engineer bij Ford of Europe. “Deze belangrijke bevestiging van EuroNCAP toont aan dat we
beseffen hoe belangrijk veiligheid voor onze klanten is.”
De volledig nieuwe Tourneo Connect werd ontwikkeld om inzittenden en voetgangers in alle
ongevalssituaties optimaal te beschermen. De Tourneo Connect staat op hetzelfde wereldwijde
platform dat ook werd gebruikt voor andere vijfsterrenmodellen, zoals de Focus, C-MAX en
nieuwe Kuga. Hij werd dan ook onderworpen aan ruim honderd crashtests met volledige
wagens en meer dan 10.000 computersimulaties.
De bestuurder en zijn passagiers worden beschermd door een uitzonderlijk sterk stalen
koetswerk: 53 procent van de structuur is vervaardigd uit uiterst sterke en ultrasterke
staalsoorten, waaronder het ultrasterke boriumstaal (16 procent).
Ford heeft de Tourneo Connect ook uitgerust met een compleet beschermingssysteem,
inclusief bestuurders-, passagiers- en zijairbags voorin en gordijnairbags voorin en achterin. De
wagen beschikt tevens over bevestigingspunten voor de twee buitenste plaatsen op de tweede
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zetelrij, die van EuroNCAP een score van 100 procent kregen voor het gemak waarmee
kinderstoeltjes kunnen worden geplaatst.
De Tourneo Connect heeft ook tal van voorzieningen in de voorpartij om het risico op letsels bij
voetgangers te beperken: zo zijn de motorkap, de voorruit en het instrumentenbord gemaakt
volgens een innovatief design dat het risico op hoofdletsels terugdringt.
Als primeur voor zijn segment verhoogt de Tourneo Connect de bescherming en het welzijn van
zijn inzittenden met de functie ‘Active City Stop’, ontworpen om automobilisten te helpen lichte
aanrijdingen met stilstaande of langzamere voorliggers te voorkomen. Ook het spraakbediende
connectiviteitssysteem Ford SYNC met Emergency Assistance is van de partij. Dat systeem
staat de inzittenden bij om de hulpdiensten te waarschuwen bij een ongeval.
“Het complete pakket, dat een door de bestuurder instelbare snelheidsregelaar, standaard
gordelwaarschuwingen op de voorzetels en het autonome remsysteem bij lage snelheden
(Active City Stop) omvat, maakt de Tourneo Connect tot een aantrekkelijke keuze voor
veiligheidsbewuste bestuurders,” besluit Michiel van Ratingen, secretaris-generaal van
EuroNCAP.
###
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 180,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit
Company. For more information about Ford and its products worldwide 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 approximately 67,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and nine 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.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.100 employees.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.
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