1.0 l EcoBoost

Hattrick

Verdens bedste motor – igen, igen…
EcoBoost har gjort det igen. For tredje år i træk har den sat alle konkurrenterne til vægs og er blevet kåret til verdens bedste
motor. Fords lille 1.0 l EcoBoost benzinmotor, som forener to tilsyneladende uforenelige størrelser – lavt brændstofforbrug og
høj ydelse – er simpelthen ikke til at smide fra tronen som verdens bedste motor.
Et internationalt panel af 82 motorjournalister fra 35 lande har endnu engang ladet sig imponere af den lille kraftkarls dynamik,
kraftoverskud, økonomi, raffinement og teknologi - og har kåret den til International Engine of the Year 2014.
Det er første gang, nogensinde, at én og samme motor bliver kåret til verdens bedste tre år i træk.

1.0 l EcoBoost benzinmotor
Model

Ydelse (HK/Nm)

Fiesta:

100/170 - 125/170 - 140/180

B-MAX:

100/170 - 125/170

Focus:

100/170 - 125/170

C-MAX:

100/170 - 125/170

Grand C-MAX:

100/170 - 125/170

Ny Mondeo:

125/170

Transit Courier:

100/170

Transit Connect:

100/170

EcoBoost motorerne er en integreret del af vores
brændstofbesparende Ford ECOnetic
Technology program

”Konkurrencen i år har været meget hård, men
1.0 l EcoBoost er stadig i en klasse for sig når det
kommer til raffinement, overraskende fleksibilitet og
fantastisk effektivitet.”
”1.0 l EcoBoost er simpelthen ét af de fineste
eksempler på rendyrket ingeniørkunst.”
Dean Slavnich, bestyrelsesformand for International Engine of the Year og chefredaktør for
magasinet Engine Technology International.

DEN LILLE MOTOR, SOM HAR TAGET VERDEN MED STORM
Sælges i mere
end 72 lande
rundt omkring
i verden

Kåret til “Verdens bedste motor” og “Bedste motor under én liter”
for 3. år i træk

Motorblokken er så lille,
at den kan ligge i håndbagageopbevaringen
i et fly

Over 200 ingeniører
og designere fra
Ford i Tyskland og
England har brugt
mere end 5 mio.
timer på udviklingen
af 1.0 l EcoBoost
motoren

Den brændstoføkonomiske
og kraftfulde 1.0 l EcoBoost
motor fås indtil videre i 8 Ford
modeller i Danmark

Med mere end
4.000 omdrejninger
i sekundet, har
turboladeren næsten
dobbelt så mange
omdrejninger som i
en Formel 1 bil

Hvert 42. sekund bygges en ny
1.0 l EcoBoost motor på en af
Fords fabrikker i Köln, Tyskland
og Craiova, Rumænien.
Foreløbigt er der blevet
produceret mere end
500.000 stk.
500,000x

