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Ford op de Birmingham CV Show: Fiesta Van, FordPass 
Connect en Ranger Wildtrak X 
 
 Ford versterkt zijn leiderspositie in het segment van de bedrijfsvoertuigen met de 

volledig nieuwe Fiesta Van die wordt voorgesteld op de Birmingham CV Show 
 

 Introductie van de eerste twee bedrijfsvoertuigen met FordPass Connect-modem 
aan boord, om de productiviteit en het gebruiksgemak voor ondernemingen te 
verhogen 
 

 Nieuwe Ranger Wildtrak X pick-up debuteert met unieke koetswerkkleur 
Performance Blue, opvallende zwarte details en een hoogwaardig, volledig lederen 
interieur 

 

Sint-Agatha-Berchem, 24 april 2018 – Op de Birmingham CV Show 2018 in het Verenigd 

Koninkrijk kondigde Ford vandaag de volledig nieuwe Fiesta Van aan, evenals nieuwe 

connectiviteitstechnologieën waarmee het merk zijn leiderspositie op de Europese 

bedrijfsvoertuigenmarkt nog zal versterken. 

De Fiesta Van vervoegt de jongste generatie van Ford Transit-bedrijfsvoertuigen, waaronder de 
nieuwe Transit Custom en Transit Courier. Met zijn toonaangevende nieuwe eigenschappen 
bevestigt hij de terugkeer van Ford naar het segment van de hatchbackbestelwagens voor de 
stad. 
 
De volledig nieuwe Fiesta Van en de nieuwe Transit Connect zijn de eerste twee 
bedrijfsvoertuigen voor Europa die met de nieuwe FordPass Connect-modem aan boord de 
productiviteit en het gebruiksgemak voor ondernemingen zullen verhogen. 
 
“Geconnecteerde bedrijfsvoertuigen zullen uitstekende nieuwe opportuniteiten bieden om 
waarde te creëren voor onze klanten. Onze stand in Birmingham is nog maar het begin,” aldus 
Hans Schep, general manager Commercial Vehicles bij Ford of Europe. “Gesterkt door ons 
beste modelgamma ooit, engageert Ford zich om de meest efficiënte oplossingen voor 
goederen- en personenvervoer in de stad uit te denken.” 
 
Ander hoogtepunt op het bedrijfsvoertuigensalon is de opvallende Ranger Wildtrak X. 
 
Ford is al drie jaar op rij het meest verkochte bedrijfsvoertuigenmerk in Europa en heeft zijn 
leiderschapspositie tot dusver nog versterkt in 2018: tot eind maart verkocht Ford al 93.200 
bedrijfsvoertuigen, het hoogste aantal voor het eerste kwartaal sinds 1993.* 
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Stijlvol, compact en zuinig – volledig nieuwe Fiesta Van 
 
De Fiesta Van speelt in op een sterke marktvraag en maakt later dit jaar zijn comeback in het 
bedrijfsvoertuigengamma van Ford. De volledig nieuwe Fiesta Van, die werd afgeleid van de 
laatste meermaals bekroonde Fiesta-personenwagen, toont zich stijlvol, compact en zuinig en 
richt zich tot ondernemingen van alle groottes. 
 
Het nieuwe model wordt aangedreven door diverse uiterst zuinige motoren, waaronder twee 
benzinemotoren (1,1-liter driecilinder met 85 pk en 1,0-liter EcoBoost met 125 pk) en een 1,5 
TDCi-dieselmotor met 85 of 120 pk.** 
 
Onder het driedeurskoetswerk schuilt een praktische laadruimte die ongeveer 1,0 m³ aan 
bagage kan vervoeren met een lengte van bijna 1,3 meter en een bruto laadvermogen van 
ongeveer 500 kilogram. De laadruimte werd voorzien van een volledige roosterwand in 
composiet, een duurzame zijwandbekleding en een robuuste rubberen vloerbekleding met vier 
bevestigingshaken. 
 
Het interieur van de volledig nieuwe Fiesta Van beschikt over een uitgekiende en comfortabele 
werkomgeving, afgewerkt met aantrekkelijke, slijtvaste materialen en uitgerust met de nieuwste 
interieurtechnologieën, zoals Fords communicatie- en entertainmentsysteem SYNC 3. 
 
Dat – optionele – SYNC 3-systeem is compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto™ en 
omvat een zwevend 8”-aanraakkleurenscherm in tabletstijl. Met de AppLink-functie van 
Ford SYNC krijgen bestuurders via het grote scherm van de bestelwagen toegang tot een brede 
waaier aan belangrijke apps op hun smartphone, waaronder de populaire verkeers-app Waze 
en Cisco WebEx. 
 
Zakelijke klanten plukken bovendien de vruchten van het gebruiksgemak en de efficiëntie van 
de nieuwe FordPass Connect-modem die de inzittenden onderweg een internetverbinding biedt. 
 
Net als bij de Ford Fiesta-personenwagen kan het comfort, het gebruiksgemak en de veiligheid 
van de Fiesta Van nog verder worden uitgebreid met een ongeëvenaard gamma diverse 
rijhulpsystemen, zoals Pre-Collision Assist met noodremhulp en voetgangerdetectie, de 
Adaptive Cruise Control en het Blind Spot Information System. 
 
Het complete gamma technologieën helpt stadsbestuurders om de typische uitdagingen van het 
dagelijkse stadsverkeer te overwinnen, zoals Active Park Assist met Haaks parkeren en Cross 
Traffic Alert om parkeermanoeuvres eenvoudiger en veiliger te maken, alsook een 
verkeersbordherkenning en regelbare snelheidsbegrenzer, om snelheidsboetes te voorkomen. 
 
Klanten die de ultieme sportstijl zoeken voor hun onderneming, kunnen de volledig nieuwe 
Fiesta Van bestellen in de Sport-uitvoering, met een unieke afwerking voor de voor- en 
achterkant, dorpels in koetswerkkleur en lichtmetalen velgen tot 18 duim. Het sportieve thema 
komt ook terug in het interieur, met specifieke zetels en afwerkingsmaterialen, evenals een 
unieke look voor het stuurwiel, de pedalen en de versnellingspook. De regelbare 
snelheidsbegrenzer en het Lane-Keeping System zijn standaard voorzien. 
 
De volledig nieuwe Fiesta Van kan vanaf deze lente besteld worden en de eerste exemplaren 
worden in de herfst geleverd; 
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Geconnecteerde bedrijfsvoertuigen dankzij FordPass Connect  
 
Als onderdeel van de strategie om de gsm-connectiviteit naar het hele gamma te 
veralgemenen, heeft Ford zijn eerste Europese bedrijfsvoertuigen met FordPass Connect-
modem aan boord aangekondigd. 
 
Deze modemtechnologie, die wordt gelanceerd op de nieuwe Transit Connect en de volledig 
nieuwe Fiesta Van, stelt ondernemingen meer dan ooit in staat om te communiceren met hun 
voertuig, dat als een mobiele wifi-hotspot voor maximaal tien wifi-toestellen fungeert. Zo helpt 
het systeem bestuurders om sneller routes te plannen en hun ritten minder stresserend te 
maken dankzij de live verkeersinformatie voor het SYNC 3-navigatiesysteem. 
 
Bovendien maakt FordPass Connect via de mobiele FordPass-app diverse functies mogelijk om 
het bezit van de auto eenvoudiger en productiever te maken, waaronder: 

 Vehicle Health Alerts, dat adviseert wanneer bepaalde service-interventies moeten 

worden uitgevoerd: oliewissels, vervanging van defecte lampen, en andere meldingen. 

 Vehicle Status, om het brandstofpeil, de alarmtoestand, de bandenspanning en nog veel 

meer te controleren.  

 Door Lock & Unlock, om het voertuig en zijn laadruimte vanop afstand te vergrendelen. 

 Vehicle Locator, dat bestuurders helpt om hun wagen te vinden op een drukke parking 

of andere werklocatie. 

 

De FordPass-app is flexibel, zodat ondernemingen met meerdere voertuigen via een enkele of 
meerdere FordPass-accounts gemakkelijk kunnen communiceren met hun geconnecteerde 
voertuigen. 
 
Verleidelijke nieuwe Ranger Wildtrak X 
 
Na het verkoopsucces van de exclusieve ‘Black Edition’ introduceert Ford nu een nieuwe 
speciale versie van de Ranger, momenteel de meest verkochte pick-up van Europa.* 
 
De nieuwe Ranger Wildtrak X beleeft zijn debuut op de beurs met opvallende kenmerken voor 
het interieur en het koetswerk. Het koetswerk schittert in de metaalkleur Performance Blue, die 
voor het eerst verkrijgbaar is op het vlaggenschip Wildtrak, naast een opvallende zwarte 
afwerking voor details zoals het radiatorrooster, de sportstang, de dakrails, de zijtreden, de 
lichtmetalen velgen en de Wildtrak-stickers, alsook voor de standaard vergrendelbare 
rolafdekking van de laadbak. 
 
Wat het interieur betreft, beschikt de hoogwaardige cabine over zwarte lederen zetels met 
stijlvolle contrasterende stiknaden in River Rock Grey. De Wildtrak X zal worden aangeboden 
als Double Cab en wordt aangedreven door de 200 pk sterke 3,2 TDCi-dieselmotor met 
zestrapsautomaat en 4x4-aandrijving. Hij tekent een verbruik op van 8,8 l/100 km en een 
uitstoot van 231 g/km CO2. De nieuwe Ranger is vanaf nu te bestellen bij Ford-verdelers voor 
levering in augustus. 
 

# # # 
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Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. 
 
FordPass Connect is an optional extra. The on-board modem will be connected at the time of vehicle 
delivery.  You may choose to opt in/opt out of certain data sharing. The technology will be made available 
in selected markets in 2018, with the remaining markets following through 2019.  
 
Live Traffic access is complimentary for the first 2 years following the purchase of a new Ford featuring 
SYNC 3 with navigation; thereafter a licence fee is payable. Wi-Fi Hotspot (up to 4G) includes 
complimentary wireless data trial that begins at time of activation and expires at the end of 3 months or 
when 3GB of data is used, whichever comes first. Afterwards a subscription to Vodafone is required, refer 
to their website for detail of their data packages. To take advantage of the built-in Wi-Fi hotspot capability, 
a 2018 Ford vehicle must come with the appropriate hardware, and a data plan is required. Data 
coverage and service is not available everywhere and terms of your data plan, including applicable 
message and data rates, may apply.  
 
*The Euro 20 markets are: Austria, Belgium, Britain, Czech Republic, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Romania, 
Sweden and Switzerland. 
 
**Officially homologated fuel-efficiency and CO2 emission figures will be published closer to on-sale date.  
 

 
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 
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 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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Arnaud Henckaerts 

 +32 (0) 2 482 21 03  +32 (0) 2 482 21 05 

 Jdecler2@ford.com  
  

 Ahenckae@ford.com 
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