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Ford Mustang Mach-E kan ladda 12 mil på
tio minuter
Fords nya helelektriska bil Mustang Mach-E, som är Sverige-aktuell i början av
nästa år, kan laddas för hela 12 mils körning på knappt tio minuter med en
snabbladdare från IONITY. Detta enligt de senaste testerna bilen genomgått
vilket också motsvarar en förbättring med 30 procent sedan de första testerna.
Alla tester är gjorda enligt WLTP-standard.
När Ford nu på allvar börjat genomföra verklighetsbaserade tester med nya Mustang
Mach-E har man redan lyckats förbättra räckvidden med 26 kilometer eller med
nästan 30 procent jämfört med tidigare, mer konservativa och dator -simulerade
tester för en Mustang Mach-E utrustad med räckviddsförlängare och bakhjulsdrift
(RWD).
Den fyrhjulsdrivna (AWD) modellen beräknas lägga på ett genomsnitt på 107 km vid
endast tio minuters snabbladdning, och både AWD- och RWD-modellerna laddar
från 10 till 80 procent på 45 minuter.
Batteriet med standard-räckvidd i nya Mustang Mach-E beräknas kunna ladda på 91
kilometer på tio minuter för RWD och 85 kilomeneter för AWD, där laddning från 10
till 80 procent går på 38 minuter.
Mustang Mach-E: s totala räckvidd på upp till 600 km enligt WLTP hjälper till att
säkerställa att förarna kan genomföra längre resor utan att vara oroliga.
I Europa stöds Mustang Mach-E av det branschledande laddningssystemet Ford
Charging Solutions som ger sömlös, integrerad tillgång till laddning hemma och över
hela Europa.
Tidigare i år uppmanade Ford of Europes högsta chef Stuart Rowley regeringar,
företag och organisationer att driva på en snabbare utbyggnad av offentliga
laddningsinfrastrukturer. Samtidigt fortsätter Ford att planera och implementera 1000
laddstationer vid Ford-anläggningar i hela Europa under de kommande tre åren för
att göra laddningen enkel och bekväm för anställda.
Den helt elektriska Mustang Mach-E är spjutspetsen för ett snabbt växande,
elektrifierat fordonsprogram från Ford och är ett av 18 nya elektrifierade fordon som
företaget introducerar i Europa före slutet av 2021.
Nya Mustang Mach-E har Sverigepremiär i början av nästa år. För mer information
om bilen gå in på https://www.ford.se/personbilar/mustang-mach-e
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För mer information och intervjuer, var vänlig kontakta
Erik Lindham, informationschef, elindham@ford.com eller 0733-33 43 09
Pressbilder fria för publicering finns tillgängliga: ford.mynewsdesk.com
Om Ford Motor Company
Ford Motor Company är ett globalt bilf öretag med huv udkontor i Dearborn i Michigan. Företaget designar, tillv erkar,
marknadsf ör och erbjuder serv ice f ör Fords bilar, lastbilar, SUV:ar, elektriska f ordon och Lincolns ly xf ordon. Företaget
erbjuder också f inansiella tjänster genom Ford Motor Credit Company , och sträv ar ef ter ledande positioner inom
elektrif iering, autonoma f ordon och mobilitetslösningar. Koncernen har cirka 188 000 anställda v ärlden öv er. För mer
inf ormation om Ford, bolagets produkter och Ford Motor Credit Company , v änligen besök www.corporate.f ord.com
Ford Europa ansv arar f ör produktion, f örsäljning och serv ice av Ford-f ordon på 50 separata marknader och har cirka 45 000
anställda v id sina helägda anläggningar och konsoliderade joint v entures och cirka 59 000 anställda medräknat
okonsoliderade f öretag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company driv er Ford Europa äv en Ford Customer Serv ice Div ision
och 19 produktionsanläggningar (12 helägda eller konsoliderade joint v enture-anläggningar och sju okonsoliderade joint
v enture-anläggningar). De f örsta Fordbilarna lev ererades till Europa 1903, samma år som Ford Motor Company grundades.
Tillv erkningen i Europa startade 1911.

