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Ford op het 90ste Autosalon 
 

• Tien Belgische premières op de stand in Paleis 5 

• Evos Concept: de nieuwe designrichting van Ford 

• B-MAX Concept als uitbreiding van het monovolumegamma van Ford 

• Nieuwe sportieve en groene versie van de Focus & Fiesta 

• Belgisch debuut voor de nieuwe Ranger pick-up 

• Transit met EURO V motorisatie 

 
Sint-Agatha-Berchem, 17 november 2011 – Op het Autosalon van 2012 pakt Ford in paleis 5 
uit met tien Belgische premières! Om te beginnen is er de indrukwekkende Evos Concept, een 
vierdeurs vierzits 'fastback' die de nieuwe designrichting van Ford aangeeft en ongetwijfeld een 
aantal stijlkenmerken zal leveren voor de volgende generatie Mondeo.  
 
Ford breidt zijn monovolume-gamma verder uit en toont in Brussel naast de Galaxy, S-MAX en 
(Grand) C-MAX ook de nieuwe B-MAX als concept. Het unieke deurconcept zonder B-stijl en 
met schuifdeuren achteraan blijft behouden voor de productieversie. 
 
Daarnaast staat de Focus op de Ford-stand te glimmen in vier splinternieuwe uitvoeringen. De 
snelle Focus ST is ongetwijfeld de meest indrukwekkende met zijn 2 liter EcoBoost van 250 pk! 
Nieuwe 'groene' Focussen zijn er ook: de 100% elektrische Focus BEV, de Focus met 1 liter 
driecilinder EcoBoost benzine als zuinige downsizing-kampioen en de nieuwe Focus 
ECOnetic met een 105 pk sterke 1.6 TDCi die slechts 89 gram CO2 per kilometer uitstoot.  
 
Ook de Fiesta ECOnetic is vernieuwd en doet nog beter op het vlak van CO2: 87 gram per 
kilometer. Voor sportievelingen is er dan weer de Fiesta ST, die als concept getoond wordt. 
Een 1.6 EcoBoost met 180 pk en een 0-100 sprint in minder dan 7 seconden… adrenaline 
verzekerd! 
 
Met de nieuwe Ranger combineert Ford dan weer sportieve looks met ongebreidelde werklust. 
Een pick-up om U tegen te zeggen, en bovendien nog veilig ook, met als eerste en enige in zijn 
segment een maximale EuroNcap-score van vijf sterren en de hoogste score voor 
voetgangersveiligheid ooit! 
 
Last but not least: de iconische Transit, al meer dan 45 jaar het werkpaard bij uitstek van Ford, 
nu nog zuiniger en comfortabeler in EURO V uitvoering.  
 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 166,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s 
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automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations 
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. 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 distributes Ford vehicles in Belgium & Luxemburg.  
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe.  
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