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Ford Transit & Transit Custom beschikbaar met 
voetgangersherkenning  
 
• Ford bedrijfsvoertuigen kunnen voetgangers detecteren en automatisch remmen 

wanneer bestuurder niet op waarschuwingssignaal reageert 
 
• Nieuwe Ford Transit- en Transit Custom-bedrijfsvoertuigen beschikken als eersten in 

hun segment over functie voor voetgangersdetectie 
 

• Pre-Collision Assist-technologie gebruikt radar- en camerasystemen om voetgangers 
te herkennen 

 
 
Sint-Agatha-Berchem, 15 augustus 2016 – Tegenwoordig worden voetgangers afgeleid door 
Pokémon GO, app-berichten en social media, zelfs tijdens het oversteken. Ford introduceert nu 
technologieën waarmee bestelwagens detecteren dat mensen oversteken en vervolgens 
automatisch remmen als de bestuurder niet op waarschuwingen reageert. 
 
Pedestrian Detection werd in eerste instantie ontworpen voor personenwagens als de Ford 
Mondeo. Het systeem verwerkt informatie die wordt waargenomen met een radar in de bumper 
en een in de voorruit gemonteerde camera. Deze informatie wordt aan de hand van een 
database met 'voetgangervormen' gecontroleerd om mensen te onderscheiden van objecten 
langs de weg, zoals bomen en borden. 
 
De Pedestrian Detection-technologie is nu beschikbaar voor de Transit en de Transit Custom-
bedrijfsvoertuigen en kan zelfs voorspellen wanneer mensen van de stoep op de rijweg zouden 
kunnen lopen. Het is de eerste keer dat deze technologie beschikbaar wordt voor 
bedrijfsvoertuigen van dit formaat. 
 
Volgens officiële gegevens zijn tussen 2004 en 2013 meer dan 70.000 voetgangers om het 
leven gekomen op Europese wegen.* Ford heeft 10.000 mensen in heel Europa ondervraagd 
om een zicht te krijgen op de omvang van het probleem van voetgangers die oversteken zonder 
uit te kijken, zowel op het zebrapad als daarnaast.** 57 procent van de ondervraagde personen 
gaf toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het oversteken en bijna de helft (47 procent) 
voert telefoongesprekken. 
 
“Het duurt maar een paar seconden voor een koerier om een adres te controleren, maar dat kan 
net het moment zijn waarop een nietsvermoedende voetganger de straat oversteekt”, aldus 
Gregor Allexi, Active Safety Engineer bij Ford Europa. “In dergelijke gevallen kan de Pedestrian 
Detection-technologie ongevallen helpen voorkomen of de ernst ervan verminderen.” 
 
Ford-ingenieurs hebben het systeem getest op afgesloten circuits, met behulp van dummy's op 
ware grootte. Het ontwikkelingsteam heeft het systeem tevens maandenlang getest en verfijnd 
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op Europese wegen vol voetgangers. In steden als Parijs en Amsterdam werd meer dan 10.000 
kilometer gereden om de betrouwbaarheid van het systeem in praktijksituaties te verifiëren. 
 
Pre-Collision Assist werkt in verschillende stadia. Als het systeem een voetganger waarneemt 
en er een aanrijding dreigt plaats te vinden, hoort de bestuurder eerst een geluidssignaal en 
wordt vervolgens een visuele waarschuwing gegeven via het instrumentencluster. Als de 
bestuurder hier niet op reageert, verkort het systeem vervolgens de tijd om de remmen in te 
schakelen door de afstand tussen de remblokken en de remschijven te verkleinen. Als de 
bestuurder nog steeds niet reageert, wordt er automatisch geremd. 
 
“Systemen voor de verkeersveiligheid, zoals Pre-Collision Assist, die slechts een aantal jaren 
geleden nog als technologie voor de toekomst werden gezien, maken nu het verschil door 
bestuurders te helpen sneller op onverwachte gebeurtenissen te reageren, zoals een 
voetganger voor een auto in loopt,” aldus Luke Bosdet, woordvoerder van de AA. “Voor koeriers 
en andere bestelwagenbestuurders is dit een enorm voordeel, niet alleen bij het voorkomen van 
slachtoffers in het verkeer, maar ook om bestuurders te behoeden voor ongevallen en schade 
aan wagens te vermijden.” 
 
De nieuwe Transit- en Transit Custom-bedrijfsvoertuigen van Ford met Pedestrian Detection 
zijn nu te koop in Europa, en worden aangedreven door de splinternieuwe 2.0 liter EcoBlue-
dieselmotor, die klanten een gunstigere T.C.O., een beter prestatievermogen, en een tot 13 
procent lager brandstofverbruik biedt.  
 
De nieuwe Transit- en Transit Custom modellen beschikken tevens over andere geavanceerde 
technologieën om het vertrouwen en comfort achter het stuur te vergroten, waaronder Adaptive 
Cruise Control, Traffic Sign Recognition en Side Wind Stabilisation. 
 

# # # 
 
* Europees Observatorium voor de Verkeersveiligheid. Traffic Safety Basic Facts 2015 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2015_main_figures.pdf  
 
** Onderzoek uitgevoerd in september 2015. Steekproef: 10.022 volwassenen uit België, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Roemenië, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk die een 
smartphone of mobiel apparaat gebruiken. 

 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 203,000 
employees and 67 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing, 
financing and servicing a full line of Ford cars, trucks, SUVs and electrified vehicles, as well as Lincoln luxury 
vehicles. At the same time, Ford aggressively is pursuing emerging opportunities through Ford Smart Mobility, the 
company’s plan to be a leader in connectivity, mobility, autonomous vehicles, the customer experience, and data and 
analytics. The company provides financial services through Ford Motor Credit Company.  For more information 

regarding Ford, its products worldwide or Ford Motor Credit Company, visit www.corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 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 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 8 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. 
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Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 360 employees.  
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