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Ford op de 95ste European Motor Show Brussels
Sint-Agatha-Berchem, 14 december 2016 - Ford voelt zich op het komende Salon voor
bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen als een vis in het water. Het Ford Transit-gamma is immers
wereldwijd het best verkochte bedrijfswagengamma, Ford is Europees marktleider op het vlak
van bedrijfsvoertuigen en de Ford Ranger is nummer één op de Europese pick-upmarkt met in
België een marktaandeel van meer dan een derde. De Ford Mustang is bovendien de meest
verkochte sportwagen in Europa en is in ons land relatief gezien populairder dan eender waar in
Europa. Verder mikt Ford hoger met het luxueuze Ford Vignale-gamma en wil het volop
inspelen op de SUV-vraag met onder andere de nieuwe Ford Edge en Kuga.
Qua nieuwigheden wordt de bezoeker verwend op de stand van Ford in Paleis 6: de nieuwe
Ford Kuga (Belgische Première), het Ford Vignale-gamma, de Ka+, speciale versies van de
Ford Mustang, de Transit/Tourneo Courier en Transit/Tourneo Custom. Daarnaast is op het
Salon ook een reeks nieuwe technologieën te ontdekken, zoals het SYNC3
infotainmentsysteem op een groot deel van het gamma en nieuwe EcoBlue TDCi dieselmotoren
die de Ford Transit/Tourneo Custom en Transit 2T krachtiger, zuiniger en goedkoper in
onderhoud maken, maar ook All Wheel Drive (op de Transit 2T) en de SelectShift automatische
transmissie (op de Custom en 2T-modellen) die hun debuut maken. De nieuwe Ford Fiesta, die
eind november in avant-première voorgesteld werd in Keulen, wordt op een latere datum aan
het grote publiek voorgesteld en zal dus niet te zien zijn op het Salon in Brussel.
Om het engagement van Ford op het vlak van bedrijfsvoertuigen verder te onderstrepen, wordt
tijdens het Salon de garantie op alle Transit bedrijfsvoertuigen uitgebreid tot 5 jaar of 100.000
kilometer. Ford Transit is met zijn uitstekende imago en brede gamma - van Small (Transit
Courier) tot XL (Transit 2T) - immers niet voor niets wereldwijd de meest verkochte
bedrijfsvoertuigenfamilie.
Belgische premières op de stand:
Kuga
Kuga Vignale
Edge Vignale
Mustang Blue Edition
Tourneo Custom Sport
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BEDRIJFSVOERTUIGEN
Vijf jaar garantie
Om het succes van het bedrijfsvoertuigengamma van Ford en meer bepaald de populaire
Transit-familie extra in de verf te zetten, geniet elk tijdens het Salon verkocht Transit-model van
een Garantie Extra van 5 jaar of 100.000 km. Maar ook op productvlak valt er nieuws te rapen.
Tourneo Custom, Transit Custom & Transit 2T: EcoBlue, SelectShift, SYNC, AWD
De Ford Transit 2T en Transit Custom-bedrijfsvoertuigen én de Tourneo Custom voor
personenvervoer, aangedreven door de gloednieuwe Ford EcoBlue-dieselmotor van 2.0 liter,
bieden lagere gebruikskosten en betere prestaties. Aan de buitenkant zijn de nieuwe Transit- en
Transit Custom-modellen met de gloednieuwe Ford EcoBlue-motor van 2,0 liter te herkennen
aan een nieuwe chroomstrip in het onderste radiatorrooster.
Persbericht Ford EcoBlue: www.fordpers.be/nl/bedrijfsvoertuigen/transit-custom/fordtransit-en-transit-custom-met-nieuwe-ford-ecoblue-motor/
SelectShift & SYNC3
Naast de nieuwe motorenreeks kunnen kopers van een Transit met voorwielaandrijving en
Transit Custom-modellen vanaf nu ook kiezen voor een SelectShift-zestrapsautomaat. De
transmissie werkt soepel, responsief en efficiënt in combinatie met de Ford EcoBluedieselmotor, inclusief de Auto-Start-Stop-functie indien uitgerust, en biedt ook de mogelijkheid
van manueel schakelen met toetsen op de versnellingspook.
De nieuwste Transit 2T kan net als de Transit Connect en de Ranger uitgerust worden met het
nieuwe SYNC 3-infotainmentsysteem. Met dit systeem kunnen bestuurders in spreektaal hun
smartphone, audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen.
AWD
Het intelligente AWD-systeem van Ford voor het Transit 2T is opnieuw ontworpen voor
verbeterde mogelijkheden in combinatie met de nieuwste EcoBlue-dieselmotor van Ford. Het
voordifferentieel en de AWD-koppeling zijn in één compacte eenheid geïntegreerd. Het AWDsysteem van de Transit 2T geeft automatisch het beschikbare motorkoppel door aan de vooren achterwielen door middel van een speciaal ontworpen, elektronisch geregelde AWDkoppeling, en kan de koppelverdeling voor:achter instellen op 0:100 en op 50:50. Er zijn twee
modi beschikbaar: de standaard AWD Auto-modus die geschikt is voor de meeste
rijomstandigheden, en een AWD Lock-modus die de grip verbetert onder extremere
rijomstandigheden, zoals diep zand of diepe sneeuw. Ford-ingenieurs hebben tevens de
kalibratie van de regelsystemen van Electronic Stability Control en het AWD-systeem
geoptimaliseerd voor een verbeterde grip en meer stabiliteit onder alle omstandigheden. Transit
2T -modellen met een AWD-systeem kunnen worden geleverd met EcoBlue-motoren van Ford
met een vermogen van 130 pk of 170 pk. Met een CO2-uitstoot vanaf 224 g/km en een
gemiddeld brandstofverbruik vanaf 8,6 l/100 km kunnen ze een verbetering van 11 procent
voorleggen ten opzichte van het vorige model.
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Transit/Tourneo Courier en Transit/Tourneo Custom ‘Sport’
Ford lanceert exclusieve nieuwe ‘Sport’ versies van de Transit en Tourneo Courier en de Transit
en Tourneo Custom die een opvallende look met indrukwekkende capaciteiten willen
combineren.
De Tourneo Custom en Transit Custom ‘Sport’ uitvoeringen optimaliseren het rijgedrag met een
uniek onderstel dat het stuurgedrag, rijgedrag en comfort verhoogt en tegelijk alerter en
levendiger aanvoelt. ‘Sport’-klanten krijgen voortaan de keuze tussen een bestelwagen met
enkele of dubbele cabine en met een korte of lange wielbasis en ook de nieuwe Tourneo
Custom voor personenvervoer is leverbaar met hetzelfde sportpakket. Het standaard
aandrijfgeheel koppelt de 170 pk sterke Ford EcoBlue-dieselmotor aan een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Klanten kunnen ook opteren voor de nieuwe SelectShift-zestrapsautomaat
die als optie wordt aangeboden.
Deze ‘Sport’ topuitvoering van de Custom-modellen onderscheidt zich door een gespierde
koetswerkkit en een volledig gelakt koetswerk, met bumpers, buitenspiegels en deurgrepen in
koetswerkkleur. Daarnaast werden de zijdelingse koetswerkstrips en wielkastverbreders
hertekend. De krachtige uitstraling wordt vervolledigd met nieuwe 17 " lichtmetalen velgen in
twee zilvertinten of zwart (zilverkleurige 18" lichtmetalen velgen zijn als optie verkrijgbaar) en
een dubbele motorkapstreep in een contrasterende kleur. De sportieve stijl uit zich verder in een
deels lederen interieur dat de zetelstof Pewter combineert met koolstofzwarte lederen
zijsteunen – ook voor een eventuele tweede en derde zetelrij – alsook de nieuwste
interieurtechnologieën zoals het connectiviteitspakket Ford SYNC en de parkeercamera.
Persbericht Tourneo Custom Sport & Transit Custom Sport:
www.fordpers.be/nl/bedrijfsvoertuigen/transit-custom/dynamische-nieuwe-transitcustom-sport/
Transit Courier Sport en Tourneo Courier Sport
Naar het voorbeeld van zijn grote broer krijgen ook de Transit Courier en de Tourneo Courier
voor personenvervoer een ‘Sport’ uitvoering. Met bumpers en zijschorten in koetswerkkleur,
Magnetic gelakte zijspiegels, bumperbeschermers, dakdragers (optioneel op Transit Courier)
en 16-duims velgen plus een sportieve striping (optioneel op Tourneo Courier) onderscheiden
ze zich van de standaard versies van de Courier. Binnenin zorgen een gedeeltelijk met leder
bekleed zwart interieur met rode accentstiksels en een geperforeerd lederen stuur voor een
sportieve look & feel. De Tourneo & Transit Courier Sport zijn verkrijgbaar in alle
motorcombinaties: 1,0 EcoBoost 100 pk, 1,5 TDCi 75 pk en 1,5 TDCi 95 pk.
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PERSONENWAGENS
Kuga (Belgische Première)
De nieuwe Ford Kuga werpt zich op als een nog meer geavanceerde, geraffineerde en
betaalbare SUV (sports utility vehicle) die het rijden eenvoudiger, veiliger en leuker maakt voor
een groeiend aantal SUV-klanten in Europa. Hij beschikt over het geavanceerde Ford
communicatie- en entertainmentsysteem SYNC 3, innovatieve rijhulpsystemen, een
ergonomisch en comfortabel interieur en krachtige, efficiënte motoren, zoals de 120 pk sterke
1,5-liter TDCi-dieselmotor, die zich tevreden stelt met 4,4 l/100 km en 115 g/km CO2. De Kuga
ST-Line en de luxueuze nieuwe Kuga Vignale zijn voor het eerst beschikbaar en maken het
Kuga-gamma completer dan ooit.
Persdossier Ford Kuga: www.fordpers.be/nl/news/ford-kuga-persdossier/
Ka+
De nieuwe Ford KA+ positioneert zich in het gamma kleine wagens van Ford naast de zeer
succesrijke Fiesta (waarvan de nieuwe generatie later in 2017 gelanceerd wordt voor het grote
publiek). Hij vormt een interessant nieuw alternatief voor kopers in Europa die op zoek zijn naar
een ruime, goed uitgeruste en kwaliteitsvolle kleine wagen met een prijs vanaf € 10.200 in
België.
De KA+ is een vijfdeurs hatchback gebaseerd op het global small-car platform van Ford en
biedt met een totale lengte van minder dan 4 meter royaal veel ruimte voor vijf personen. De
volledig nieuwe KA+ speelt in op de verwachtingen van Europese klanten met een rijdynamiek
die specifiek werd ontwikkeld voor wendbaarheid en rijplezier. De wagen doorliep ook een
intensief ontwikkelingsprogramma om in typische Europese rijomstandigheden een hoger
comfort en extra verfijning te garanderen, met een reeks maatregelen die wind-, weg- en
aandrijflijngeluiden zoveel mogelijk beperken.
Klanten hebben de keuze uit twee KA+-modellen: een standaardmodel van 70 pk, en een
model van 85 pk dat ook uitgerust is met manuele airconditioning, het spraakgestuurde
communicatie- en entertainmentsysteem Ford SYNC met AppLink en Ford MyKey, waarmee
eigenaars een maximum kunnen instellen voor de rijsnelheid en het geluidsvolume, en kunnen
verhinderen dat veiligheidssystemen worden uitgeschakeld.
Persdossier Ford Ka+: www.fordpers.be/nl/personenwagens/ka-plus-2016
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Ford Mustang Blue Edition
De Ford Mustang is in Europa en in België de meest populaire sportwagen van het moment nu
de nieuwe generatie voor het eerst officieel verkrijgbaar is in Europa. De markante Ford
Mustang Blue Edition grijpt terug naar de spirit van klassiekers uit de Ford Mustanggeschiedenis zoals de Shelby GT350 en GT500 van modeljaar 1969 in opvallende "Grabber"kleuren, die zo genoemd werden omdat ze de aandacht konden "vastgrijpen".
De Ford Mustang Blue Edition wordt gelakt in het opvallende Grabber Blue, krijgt fraaie zwarte
strepen met overvloeieffect centraal op de motorkap en het dak, en wordt voorzien van zwarte
19" lichtmetalen multispaakvelgen. Hij is enkel verkrijgbaar als fastback en krijgt een complete
uitrusting met onder meer verwarmde en gekoelde zetels, het SYNC 3 infotainmentsysteem van
Ford met navigatie en een hoogwaardig audiosysteem.
Ford Vignale-gamma
De Vignale premium-lijn van Ford wordt steeds uitgebreider en bestaat op dit moment uit niet
minder dan 4 modellen: Mondeo Vignale, S-MAX Vignale, Kuga Vignale en Edge Vignale, die
alle vier te zien zullen zijn op de stand van Ford op het Salon van Brussel. Later vervoegt de
Vignale-versie van de splinternieuwe Fiesta de line-up. Het uitgebreide modellengamma van
Ford Vignale kan bij FordStores besteld worden. Deze zorgvuldig ingerichte en uitgeruste
FordStores beschikken over specifieke Vignale Lounges die een gepersonaliseerde
aankoopervaring bieden, ondersteund door een Vignale Relationship Manager.
Alle Vignale-modellen zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen zoals de fijnste leersoorten
en worden tot in de puntjes verzorgd door een team van gespecialiseerde professionals die
extra zorg dragen voor de lakkwaliteit, de afwerking van de stiksels en andere details die het
verschil maken voor klanten die kunnen genieten van de ultieme perfectie. Specifieke Vignaledetails onderscheiden deze premium uitvoeringen van de andere Ford-modellen: een expressief
radiatorrooster, extra chromen sierprofielen, unieke velgen en kleuren die enkel verkrijgbaar zijn
op de Vignale-modellen zorgen voor een uniek en bijzonder stijlvol geheel.
Persbericht Ford Vignale-gamma: www.fordpers.be/nl/news/ford-breidt-vignale-lijn-uitmet-vier-nieuwe-modellen/
Persbericht Ford Kuga Vignale: www.fordpers.be/nl/personenwagens/kuga2016/productieklare-ford-kuga-vignale-onthuld/
Persbericht Ford Vignale Store Brussels : www.fordpers.be/nl/news/ford-openttijdelijke-vignale-store-in-brussel/
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LIJST VOERTUIGEN OP DE FORD-STAND IN PALEIS 6
Bedrijfsvoertuigen
Transit Courier (Van)
Transit Connect (Van)
Transit Custom (Van & Multi-Use)
Transit 2Ton (Van, Multi-Use, Bus, Chassis Cab, Chassis Double Cab)
Ranger
Vignale
Mondeo Vignale Hybrid
S-MAX Vignale
Kuga Vignale
Edge Vignale
Personenwagens
Ka+
Fiesta (huidig model)
B-MAX
EcoSport
Focus (ST-Line & RS)
C-MAX
Kuga
Mondeo
Galaxy
Mustang
Tourneo Connect
Tourneo Custom
###
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.
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Contact(s)
Ford:

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

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