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Ontworpen om de racepiloten, ingenieurs en designers van
morgen te inspireren – de Le Mans-zeges van Ford in
LEGO®-blokken

•

De racewagens van Ford, die in 1966 en 2016 de 24 uur van Le Mans wonnen, zullen
worden aangeboden als onderdeel van het exclusieve gamma LEGO® Speed Championsmodellen

•

Nieuwe set brengt iconische Ford GT40 en huidige Ford GT-racewagen tot leven
Minifigures, geblokte vlag en trofee helpen befaamde zeges telkens opnieuw tot leven te
brengen

•

De exclusieve kit ontwerpen was een droomproject voor designchef Craig Callum, een
voormalige auto-ontwerper die in zijn vrije tijd met Fords racet

Sint-Agatha-Berchem, 29 november 2016 – Een geschenk dat terugblikt op vijftig jaar
geschiedenis en dat uw kind misschien wel tot een racelegende maakt. De iconische Ford
GT40 en de nieuwe Ford GT, die de 24 uur van Le Mans wonnen in 1966 en 2016, worden tot
leven gebracht in LEGO®-blokken.
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De nieuwe set van LEGO Speed Champions omvat beide auto's, evenals Minifigures van
racepiloten, een geblokte vlag en zelfs een trofee om de historische overwinningen gemakkelijk
tot leven te wekken.
"Veel mensen in mijn team groeiden op met de legendarische zege van Ford uit 1966 en
ervaarden de opwinding van het bouwen en ontwerpen voor het eerst met LEGO-blokken,"
verklaarde Dave Pericak, global director van Ford Performance. "Deze set is een krachtige
manier om ons Le Mans-verhaal te vertellen en zal hopelijk toekomstige racepiloten, ingenieurs
en designers inspireren."
Ford won eerder dit jaar in Le Mans nadat het merk vijftig jaar na de historische 1-2-3-zege
terugkeerde naar het circuit. De LEGO Group werkte nauw samen met de design- en
licentieteams van Ford om elk detail van de winnende bolide uit 1966 en de nieuwe Ford GTracewagen juist te krijgen.
"Dit was een droomproject... waar heel wat druk achter zat. De Ford GT40 is een van de meest
iconische racewagens aller tijden en de nieuwe Ford GT is simpelweg fantastisch,” aldus Craig
Callum, hoofd design bij LEGO Speed Champions. "Deze modellen worden ontworpen voor
kinderen, maar richten zich ook tot volwassenen. We weten dat ze nauwlettend worden
beoordeeld op authenticiteit."
Callum, die in zijn vrije tijd racet met een Ford Model A hotrod en begon als ontwerper van
auto's op ware grootte, droeg bij tot de ontwikkeling van tien prototypes – stuk voor stuk
gecreëerd op basis van bestaande LEGO-blokken – alvorens de definitieve versie van elk
model werd geselecteerd.
Kijk hier hoe Callum de nieuwe kit in een recordtijd in elkaar steekt. http://youtu.be/lauf-iym1zM
De nieuwe set met de Ford GT uit 2016 en de Ford GT40 uit 1966 set wordt vanaf 1 maart 2017
verkrijgbaar op LEGO.com/shop voor een aanbevolen verkoopprijs van 34,99 euro. Momenteel
is er reeds een Ford Mustang verkrijgbaar, naast een Ford F 150 Raptor met trailer en een Ford
Model A hotrod.
###

•

Le Mans-zege 2016
De Ford GT #68 van Sébastien Bourdais (Frankrijk), Joey Hand (Verenigd Staten) en
Dirk Müller (Duitsland) reed als winnaar over de lijn van de GTE-Pro-klasse van de 24
uur van Le Mans 2016.

•

Ford-podium in Le Mans 1966
De Ford GT40 Mark II #2, bestuurd door Bruce McLaren (Nieuw-Zeeland) en Chris
Amon (Nieuw-Zeeland) wonnen in 1966 de eerste plaats in Le Mans, gevolgd door twee
andere Fords. De 1-2-3-zege van 1966 was Fords eerste overwinning ooit op Le Mans
en tevens de eerste van vier opeenvolgende overwinningen in de iconische
uithoudingsrace.
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•

De Ford GT uit 2016
De ultraperformante supersportwagen Ford GT is het meest geavanceerde
productiemodel dat Ford ooit bouwde en kan schermen met de allernieuwste
technologieën op het vlak van gewichtsbeperking, aerodynamica en EcoBoost-motoren.
Zo vormt hij als het ware een uitstalraam voor de innovatieve kracht van Ford.

•

De Ford GT40 Mark II uit 1966
De Ford GT40 Mark II onderscheidde zich door een erg licht aluminium onderstel,
achterwielaandrijving en een 7 liter grote Ford V8-motor. De auto kreeg de naam GT
(Grand Touring), gevolgd door het cijfer 40, dat verwees naar de hoogte aan de
bovenkant van de voorruit, weergegeven in duim.

•

LEGO® Speed Champions
LEGO Speed Champions plaatst kinderen in de bestuurderszetel om met enkele van de
meest befaamde auto's ooit te racen en inspireert hun jonge geest met authentieke
designs en opvallende accessoires.

About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 203,000
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model,
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its
products and services, please 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.
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 410 employees.

Contact(s)
Ford:

Jo Declercq

Arnaud Henckaerts

+32 (2) 482 21 03
Jdecler2@ford.com

+32 (2) 482 21 05
Ahenckae@ford.com

3
For news releases, photos and video, visit www.fordpers.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.
Follow www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope

