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Ford in Genève: Mustang BULLITT™, Nieuwe Edge en
Nieuwe KA+ Active


De nieuwe Ford Mustang Bullitt™, die de vijftigste verjaardag van de iconische film met
Steve McQueen viert, beleeft zijn Europese première in Genève in het bijzijn van de
kleinkinderen van McQueen.



De speciale reeks Mustang Bullitt™ voor Europa gaat in juni in productie met de 5.0 V8motor, die naar schatting 464 pk zal leveren en over een nieuwe schakeltechnologie met
Rev Matching-functie zal beschikken.



De nieuwe Ford Edge SUV beleeft zijn Europese debuut in zijn sportieve ST-Line-uitvoering
en introduceert innovatieve rijhulpsystemen, een nieuwe EcoBlue-dieselmotor met 238 pk
en een hoogstaand comfort.



De nieuwe cross-over KA+ Active, die het eerst in Europa wordt getoond, onderscheidt zich
door zijn hogere rijhoogte, robuuste koetswerkstijl, geavanceerde technologieën en de
eerste dieselmotor voor de KA+.



Ford toont in Genève ook de nieuwe monovolume Tourneo, met zijn opgewaardeerde
koetswerk- en interieurstijl, zijn flexibele zetels en zijn geavanceerde motoren.



geneva2018.fordpresskits.com

GENÈVE, 5 maart 2018 – Op het autosalon van Genève onthulde Ford vandaag in Europese
première de nieuwe Ford Mustang Bullitt™ – die vanaf juni in productie gaat voor Europese
klanten, alsook de nieuwe Edge – Fords meest geavanceerde SUV ooit, en de nieuwe KA+
Active – de eerste cross-over met SUV-trekken op basis van Fords aantrekkelijk geprijsde KA+.
Als ode aan de vijftigste verjaardag van de legendarische Warner Bros-film met Steve McQueen
werd de nieuwe speciale editie Mustang Bullitt™ onthuld in het bijzijn van Chase en Madison
McQueen, de kleinkinderen van de filmster.
De Mustang Bullitt™ wordt aangedreven door Fords 5.0 V8-motor, die werd opgedreven om
naar schatting 464 pk en 526 Nm koppel* te leveren. Hij introduceert bovendien nieuwe Rev
Matching-technologie voor naadloze schakelovergangen en wordt aangeboden in de
koetswerkkleuren ‘Shadow Black’ of het klassieke ‘Dark Highland Green’.
“Onze speciale editie van de nieuwe Ford Mustang Bullitt™ roept een uniek erfgoed op, dat we
met trots delen met de familie McQueen. We zijn ook verheugd dit model voor het eerst te
kunnen aanbieden aan onze Europese klanten,” aldus Steven Armstrong, Group Vice President
en President van Ford Motor Company in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
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De nieuwe Edge is de meest geavanceerde SUV die Ford ooit heeft gebouwd en kan beschikt
over een compleet gamma camera- en sensortechnologieën, om ritten comfortabeler en minder
stresserend te maken en bestuurders te helpen om aanrijdingen te voorkomen of de gevolgen
ervan te beperken. De nieuwe Edge introduceert ook een 238 pk sterke en zuinige nieuwe biturboversie van Fords 2.0 EcoBlue-dieselmotor*, die aan een nieuwe achttrapsautomaat wordt
gekoppeld voor moeiteloos cruisen.
De nieuwe KA+ Active vult het compacte vijfdeursmodel KA+ aan met een robuuste
koetswerkstijl, een verhoogde rijhoogte en unieke chassisafstelling, een uniek
radiatorroosterdesign, exclusieve interieurafwerkingen en een uitgebreide standaarduitrusting.
Eveneens aanwezig in Genève is Fords volledig vernieuwde, dynamische en stijlvolle
monovolume Tourneo. De ruime nieuwe Tourneo Courier, Tourneo Connect en Tourneo
Custom laten de Europese klanten genieten van een fraaiere stijl, geraffineerde
interieurtechnologieën en geavanceerde krachtbronnen.
Bezoekers op de Ford-stand kunnen ook kennismaken met de nieuwste modellen in het
Gamma LEGO® Speed Champions -– de rallywagen M-Sport Ford Fiesta WRC LEGO® kit die
de WRC-zeges van de 2017 viert, en de Ford Mustang Fastback uit 1968.
Mustang BULLITT™ komt naar Europa
Het is een van de meest epische autoachtervolgingen uit de filmgeschiedenis. De iconische
scène uit de Warner Bros.-film ‘Bullitt’ volgt Steve McQueen bijna 10 minuten lang aan het stuur
van een Mustang GT fastback uit 1968 terwijl hij twee huurmoordenaars achtervolgt door de
straten van San Francisco.
De nieuwe Ford Mustang Bullitt™ brengt hulde aan die beroemde auto. De 5.0 V8-motor van de
speciale reeks werd nog verbeterd door een open luchtinductiesysteem en inlaatspruitstuk,
gasklephuizen van 87 millimeter en de afstelling van de motorcontrolemodule uit de Shelby
Mustang GT350. Fords nieuwe Rev Matching-technologie staat borg voor soepeler
terugschakelgedrag in combinatie met een tiphieleffect en een prestatiegerichte uitlaat met
actieve klep, om de typische gorgelende klank van de V8 te versterken.
De speciale reeks onderscheidt zich voorts door zijn 19” Torq Thrust-velgen, zijn rode
Brembo™-remzadels en een kopie van de Bullitt™-tankklep. Het interieur is herkenbaar aan de
Recaro-sportzetels en elke Mustang Bullitt™ krijgt een individueel genummerd plaatje in de
plaats van het traditionele Mustang-logo op het dashboard aan passagierszijde. Als knipoog
naar het interieur van het origineel kreeg de versnellingspook een witte knop in de vorm van
een biljartbal.
Het lijstje met geavanceerde technologieën omvat onder meer het volledig digitale 12” LCDinstrumentenbord en het hoogwaardige B&O Play-systeem dat 1.000 watt levert via twaalf
uiterst performante luidsprekers, om zo een rijke audio-ervaring voor alle inzittenden te
verzekeren.
“Niets vatte de geest en de sensaties van de Mustang zo goed samen als die adembenemende
achtervolging uit 'Bullitt',” verklaarde Armstrong. “De nieuwe Mustang Bullitt™ zal niet moeten
onderdoen voor zijn voorvader wanneer hij later dit jaar op de markt komt, met meer vermogen,
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sensationele nieuwe voorzieningen zoals Rev-Matching, een B&O Play-audiosysteem en – net
als Steve McQueen – een aanzienlijke discrete coolfactor.
Ford vroeg de hulp van Chase en Madison McQueen om de nieuwe Mustang Bullitt™ te
onthullen in Europa. Onder het toeziend oog van hun vader, Chad McQueen, mochten de
kleinkinderen van McQueen zelfs hun eigen autoachtervolging spelen in de Zwitserse Alpen
rond Genève, een hommage aan de iconische achtervolging uit 'Bullitt', die tot op vandaag heel
wat filmfans weet te bekoren.
Op de Ford-stand van het autosalon van Genève krijgt de nieuwe Mustang Bullitt™ bovendien
het gezelschap van een Ford Mustang GT uit 1968, die net als het exemplaar dat Steve
McQueen bestuurde in de film ‘Bullitt’, wordt aangedreven door de 6,4 liter grote V8 en is
afgewerkt met de kleur Highland Green.
Geavanceerde nieuwe Edge SUV
De nieuwe Ford Edge SUV, die wordt voorgesteld in zijn sportieve ST-Line-uitvoering, maakt
een duidelijk statement met zijn opgewaardeerde stijl vooraan en achteraan, zijn brede
radiatorrooster, zijn volledige afwerking in koetswerkkleur (inclusief de lage zijschorten) en zijn
standaard gemonteerde 20” aluminium velgen.
De nieuwe Edge debuteert in Europa met tal van geavanceerde nieuwe rijhulpsystemen:
 Adaptive Cruise Control met Stop-and-Go en Lane Centring Assist helpt de wagen
om een comfortabele rijafstand aan te houden ten opzichte van voorliggers en
vermindert stress tijdens lange ritten op rustige wegen door de auto netjes in het midden
van zijn rijstrook te houden.
 Post-Collision Braking helpt de impact van mogelijke aanvullende botsingen te
reduceren door na een eerste botsing automatisch een gematigde remdruk te leveren.
Zo wordt het voertuig vertraagd, waardoor letsels voor de inzittenden en verdere schade
aan de wagen kunnen worden verminderd.
 Evasive Steering Assist helpt bestuurders stilstaande of tragere voertuigen te
omzeilen, om botsingen te vermijden. Evasive Steering Assist werkt zowel bij lage als
hoge snelheden. Het gebruikt radartechnologie en een camera om langzamere en
stilstaande voertuigen in de rijrichting te detecteren en biedt stuurondersteuning om een
voertuig te ontwijken wanneer een aanrijding dreigt.
De nieuwe, 238 pk sterke 2.0 EcoBlue-bi-turbodieselmotor wordt gekoppeld aan een nieuwe
achttrapsautomaat met Adaptive Shift Scheduling en Adaptive Shift Quality Control, alsook
Fords intelligent AWD-systeem voor geoptimaliseerde rijprestaties en raffinement Standaard
nabehandeling van de uitlaatgassen door selectieve katalytische reductie draagt bij tot het
terugdringen van de NOX-uitstoot.
De draadloze laadfunctie biedt de mogelijkheid om compatibele toestellen zonder kabel op te
laden en het communicatie- en entertainmentsysteem SYNC 3 stelt de bestuurder in staat om
aangesloten smartphones, het audio- en navigatiesysteem en de klimaatregeling te bedienen
met gesproken commando’s en het 8”-scherm. Klanten kunnen de audio-ervaring in hun nieuwe
Edge bovendien opwaarderen met het hoogwaardige B&O Play-soundsysteem en de comforten gemaksuitrusting omvat een nieuw, volledig configureerbaar, digitaal 3D-instrumentenbord,
een panoramisch glazen dak over de volledige lengte, verwarmbare en geventileerde
voorzetels, verwarmbare achterzetels en een verwarmbaar stuurwiel.
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“De nieuwe Ford Edge helpt klanten om stop-startverkeer moeiteloos het hoofd te bieden,
dankzij onze meest geavanceerde rijhulpsystemen ooit. Daarnaast kunnen ze comfortabel
cruisen dankzij onze geraffineerde en zuinige nieuwe 2.0 EcoBlue-dieselmotor en
achttrapsautomaat. Zo werpt hij zich op als ons meest meeslepende model ooit voor het
groeiende aantal Europese klanten dat overschakelt op SUV’s,” aldus Roelant de Waard, Vice
President Marketing, Sales and Service bij Ford of Europe.
KA+ Active cross-over
Om het comfort en gebruiksgemak te verhogen, meer rijhulpsystemen aan te bieden dan het
huidige model en het exterieur- en interieurdesign op te waarderen, is de nieuwe versie van
Fords aantrekkelijk geprijsde KA+ voortaan ook verkrijgbaar in de nieuwe cross-overversie KA+
Active.
De KA+ Active heeft een 23 millimeter verhoogde bodemvrijheid en werd verfraaid met
bijkomende drempel- en wielkastverbreders, een unieke, zwarte afwerking voor het bovenste en
onderste radiatorrooster en dakrails om fietsen en sportuitrusting te vervoeren. Andere
exclusieve voorzieningen zijn onder meer de unieke 15” lichtmetalen velgen en de
bronskleurige metaallak ‘Canyon Ridge’.
De comfortuitrusting van de nieuwe KA+ omvat het communicatie- en entertainmentsysteem
SYNC 3, ruitenwissers met regensensor en automatische koplampen.
De ruime en praktische KA+ en KA+ Active, die plaats bieden aan vijf volwassenen en hun
grote bagage, zijn voor het eerst leverbaar met benzine- en dieselmotoren. De nieuwe,
geraffineerde en zuinige 1.2 Ti-VCT (Twin independent Variable Camshaft Timing) is een
driecilinder-benzinemotor die 70 of 85 pk levert voor een CO2-uitstoot vanaf 114 g/km.** Fords
95 sterke 1.5 TDCi-dieselmotor werd van zijn kant ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften
van veelrijders en zou slechts 99 g/km CO2 uitstoten.**
Volledig vernieuwd Tourneo-gamma van monovolumes
Het topmodel Tourneo Custom met acht/negen plaatsen onderscheidt zich door zijn gedurfde
nieuwe voorkant en biedt een volledig nieuw en hoogwaardig interieur met unieke achterzetels,
waarvan zes individuele zetels in de conferentielay-out kunnen worden opgesteld. De grootste
Tourneo-monovolume kan vanaf nu worden besteld bij Ford-dealers.
In zijn versies met vijf of zeven plaatsen introduceert de Tourneo Connect zuinige nieuwe
motoren, zoals de volledig nieuwe 1.5 EcoBlue-dieselmotor* met een optionele
achttrapsautomaat en Fords 1.0 EcoBoost-benzinemotor* met cilinderuitschakeling. De
handgeschakelde modellen beschikken standaard over zes versnellingen. De stijlvolle nieuwe
voorkant wordt aangevuld met opgewaardeerde bekledingsmaterialen voor het interieur.
De compacte nieuwe Tourneo Courier met vijf plaatsen biedt vernieuwde aandrijflijnen met
standaard zesversnellingsbak, SYNC 3-technologie en een opgefriste voorkant. De nieuwe
Tourneo Courier en Tourneo Connect worden halfweg 2018 verkrijgbaar.
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Nieuwe LEGO® Speed Champions-kits
Showmodellen op een veel kleinere schaal: de ontwerpers van LEGO hebben de opvallende
look van de M-Sport Ford Fiesta WRC en de Ford Mustang Fastback uit 1968 gerecreëerd voor
het LEGO® Speed Champions-gamma.
De nieuwe M-Sport Ford Fiesta WRC-set met 203 onderdelen omvat een reeks verschillende
velgen, twee verwisselbare motorkappen – waarvan een met spots voor nachtelijke ritten,
authentieke raceaankleding in miniatuurformaat en een pilootfiguurtje met helm en racepak.
Bezoekers op de Ford-stand kunnen ook poseren bij de Lego® Ford GT-racepiloot op schaal
1:1 tegen de achtergrond van het podium. Een team van zeven ervaren LEGO®-bouwers had
304 werkuren nodig om de 1,84 meter hoge piloot te bouwen met 67.252 steentjes.

###
*De officieel gehomologeerde verbruiks- en CO2-cijfers zullen dichter bij de lanceringsdatum worden
gepubliceerd.
**De vermelde waarden voor brandstof-/energieverbruik, CO2-emissies en elektrisch rijbereik werden
gemeten conform de technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EG) 715/2007 en
(EG) 692/2008 in de laatste versie. De verbruiks- en CO2-uitstootcijfers gelden voor een bepaald type,
niet voor een specifiek exemplaar. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen
verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van een wagen,
spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof/energieverbruik, de CO2-uitstoot en het elektrische rijbereik van een wagen. CO 2 is het voornaamste
broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.
Vanaf 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens de wereldwijd
geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), volgens EU 2017/1151 zoals laatst
aangepast. Dat is een nieuwe, realistischere testprocedure om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
te meten. Vanaf 1 september 2018 zal de WLTP volledig in de plaats treden van de nieuwe Europese
rijcyclus (NEDC), de huidige testprocedure. Tijdens de geleidelijke afschaffing van de NEDC worden het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot volgens zowel de WLTP als de NEDC vermeld. De verbruiks- en
uitstootcijfers zullen enigszins verschillen met vroeger doordat een aantal onderdelen van de tests zijn
gewijzigd. Voor dezelfde auto kunnen dus een ander brandstofverbruik en een andere CO2-uitstoot
worden vermeld.
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs,
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing
leadership positions in electrification, autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs
approximately 202,000 people worldwide. For more information regarding Ford, its products and Ford
Motor Credit Company, 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 54,000 employees at its wholly owned facilities and approximately
69,000 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 eight unconsolidated joint venture
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facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was
founded. European production started in 1911.

About Warner Bros. Consumer Products
Warner Bros. Consumer Products (WBCP), a Warner Bros. Entertainment Company, extends the
Studio’s powerful portfolio of entertainment brands and franchises into the lives of fans around the world.
WBCP partners with best-in-class licensees globally on an award-winning range of toys, fashion, home
décor, and publishing inspired by franchises and properties such as DC, J.K. Rowling’s Wizarding World,
Looney Tunes and Hanna-Barbera. The division’s successful global themed entertainment business
includes groundbreaking experiences such as The Wizarding World of Harry Potter and Warner Bros.
World Abu Dhabi (opening 2018). With innovative global licensing and merchandising programs, retail
initiatives, promotional partnerships and themed experiences, WBCP is one of the leading licensing and
retail merchandising organizations in the world.
BULLITT and all related characters and elements© &TMWarner Bros. Entertainment Inc. (s18)
About the LEGO® Group
The LEGO Group is a privately held, family-owned company with headquarters in Billund, Denmark, and
main offices in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, and Singapore. Founded in 1932 by Ole Kirk
Kristiansen, and based on the iconic LEGO® brick, it is one of the world's leading manufacturers of play
materials.
Guided by the company spirit: "Only the best is good enough”, the company is committed to the
development of children and aims to inspire and develop the builders of tomorrow through creative play
and learning. LEGO products are sold worldwide and can be virtually explored at www.LEGO.com.
For more news from the LEGO Group, information about our financial performance and responsibility
engagement, please visit http://www.LEGO.com/aboutus.
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, DIMENSIONS, the
FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO and NEXO KNIGHTS are
trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.
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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+32 (0) 2 482 21 03
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+32 (0) 2 482 21 05
Ahenckae@ford.com
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