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Ford presenteert de geheel nieuwe Explorer Plug-In Hybrid
• Nieuwe Ford Explorer Plug-In Hybrid kan 40 kilometer elektrisch rijden. Elektromotor en 3.0-liter EcoBoost
V6 benzinemotor produceren 331 kW (450 pk) vermogen en 840 Nm koppel
• Europese introductie Ford Explorer Plug-In Hybrid in Amsterdam, eerste helft 2020 bij Nederlandse Ford dealers
• Rijke standaarduitrusting met Reverse Brake Assist, Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Speed Sign
Recognition en Lane-Centring
• Luxueuze zevenzits-SUV voorzien van 10-inch touchscreen voor SYNC 3 connectiviteit, FordPass Connectmodem en B&O audiosysteem
• Automatische tientrapstransmissie, Intelligent All-Wheel Drive en Terrain Management System
Amstelveen, 2 april 2019 – De nieuwe Ford Explorer maakt vandaag zijn Europese debuut tijdens het Go Further
evenement in Amsterdam. De speciaal voor Europa ontwikkelde plug-in hybride versie van Amerika’s bestverkochte
SUV verschijnt in de eerste helft van volgend jaar bij de Nederlandse Ford dealers.
De nieuwe Ford Explorer Plug-In Hybrid komt als sportieve, door Ford Performance geïnspireerde, ST-line uitvoering
naar Nederland. De nieuwe Ford Explorer wordt aangedreven door een 3.0-liter EcoBoost V6-benzinemotor en een
elektromotor/generator die samen 331 kW (450 pk) vermogen en 840 Nm trekkracht produceren. De Explorer Plug-In
Hybrid kan afstanden tot 40 kilometer volledig elektrisch en dus emissievrij afleggen.
De Explorer Plug-In Hybrid is standaard voorzien van Fords intelligente vierwielaandrijving, gecombineerd met
automatische tientrapstransmissie en zeven rijmodi, zodat de prestaties optimaal zijn in alle omstandigheden, van
stadsverkeer tot off-road rijden. Eveneens standaard zijn rijassistentiesystemen als Adaptive Cruise Control met Stop &
Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring.
Het bijzonder ruime, comfortabele en tegelijk praktische interieur is uitgerust met geavanceerde voorzieningen, zoals
het 10.1-inch SYNC 3 infotainmentsysteem en het 12.3-inch digitale instrumentencluster. Dankzij de uitgebreide
configuratiemogelijkheden van zitplaatsen en bagageruimte is de Explorer Plug-In Hybrid de ideale gezinsauto. Dat
wordt nog versterkt door het gemak waarmee de derde zitrij is te bereiken is.
“Ik ben razend enthousiast over het feit dat de iconische Ford Explorer naar Europa komt. De gloednieuwe Ford Explorer
Plug-In Hybrid is de veelzijdigste SUV die we ooit in deze regio op de markt hebben gebracht. Hij kan comfortabel
zeven personen vervoeren, met gemak een aanhanger van 2.500 kg trekken en desondanks tot wel 40 kilometer volledig
elektrisch rijden”, zegt Roelant de Waard, vice president Marketing, Sales & Service van Ford Europa. “Het 10.1 inch
touchscreen en Reverse Brake Assist zijn voor het eerst leverbaar in Europa. Deze voorzieningen maken de Explorer
Plug-In Hybrid zeer plezierig om mee te rijden.”
Ford heeft de volledig nieuwe zesde generatie van de Explorer eerder dit jaar in Amerika onthuld. In 1991 introduceerde
Ford de eerste Explorer, het model stond aan de basis van het wereldwijde succes van het SUV-segment.
Volledig elektrisch rijden
De 257 kW (350 pk) sterke 3.0-liter EcoBoost V6-benzinemotor wordt ondersteund door een 74 kW (100 pk) sterke
elektromotor. Het lithium-ion-accupakket met een capaciteit van 13,1 kWh kan via de aansluiting in het linker
voorspatbord worden opgeladen. Onderweg wordt het accupakket automatisch opgeladen doordat het systeem de energie
die normaliter tijdens het remmen verloren gaat, terugwint en als elektriciteit opslaat in de accu’s.

De bestuurder kan met de vier rijmodi – EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge – de elektrische aandrijving
van de Explorer Plug-In Hybrid in alle omstandigheden optimaal benutten. Wanneer de laadstatus van het accupakket
zijn minimum bereikt heeft, schakelt de Explorer automatisch over naar de rijmodus EV Auto. Dan ondersteunt de
elektromotor de EcoBoost motor met de tijdens de rit teruggewonnen energie om brandstof te besparen. De Explorer
Plug-In Hybrid verbruikt 3.4 l/100 en heeft een CO2-uitstoot van 78 g/km.
2.500 kilogram aanhangergewicht
Dankzij de hybride aandrijflijn en de mogelijkheid om het maximale vermogen van beide krachtbronnen samen te
benutten, kan de Ford Explorer Plug-In Hybrid een aanhanger van maar liefst 2.500 kg trekken. Het Blind Spot
Information System waarschuwt daarbij voor voertuigen in de dode hoek. Zelfs als er een aanhanger van tien meter
getrokken wordt, kan men hierdoor stressvrij van rijstrook wisselen. De verfijnde automatische tientrapstransmissie
draagt bij aan het beperken van het brandstofverbruik en de verfijning van het rijgedrag.
De intelligente vierwielaandrijving analyseert op basis van input van tientallen sensors elke tien milliseconden de
snelheid, gierhoek, buitentemperatuur, mate van wielslip en of de auto een aanhanger trekt, om te bepalen of extra
tractie vereist is. De volledig nieuwe tussenbak bevat een elektromechanische koppeling die continu en binnen 100
milliseconden naadloos de verdeling van het vermogen over de wielen aanpast aan de mate van grip. Net als de
automatische tientrapstransmissie maakt het zelflerende systeem gebruik van algoritmes om zich continu te verbeteren
en aan de omstandigheden aan te passen.
Met de rijmodi van het Terrain Management System kan de bestuurder het rijgedrag aanpassen aan de weg-, weer- en
terreinomstandigheden. De rijmodi Normal, Sport, Trail, Tow/Haul, Eco, Deep Snow en Sand worden in een unieke
grafische weergave op het 12.3-inch instrumentencluster getoond. Hill Descent Control komt daarbij in actie om steile
afdalingen in het terrein gemakkelijk te maken.
On- en offroad comfortabel reizen
Dankzij de verfijnde rijassistentietechnologieën biedt de Explorer Plug-In Hybrid een comfortabel en zelfverzekerd
rijgedrag. Dankzij deze systemen kan de bestuurder met zijn Explorer ook in stadsverkeer eenvoudig manoeuvreren.
Het optionele Active Park Assist 2 maakt parkeren nog eenvoudiger. Het systeem herkent geschikte parkeerplaatsen
en neemt – zodra de bestuurder de transmissie in Neutral zet en een knop op de middenconsole ingedrukt houdt – de
bediening van de transmissie, het gaspedaal, de rem en het stuur over om de auto te parkeren. Met de Park-Out Assist
kan de Explorer ook volledig autonoom de parkeerplaats verlaten.
Het Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert waarschuwt de bestuurder tijdens het achteruit uitparkeren
als er voertuigen kruislings achterlangs passeren. Als de bestuurder niet reageert, remt Cross Traffic Alert zelf de auto af
om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Reverse Brake Assist gebruikt radar en ultrasonische
sensors om voertuigen te detecteren die zich in de baan van de achteruitrijdende Explorer Plug-In Hybrid bevinden.
Dankzij de beelden van de naar voren, naar achteren en opzij gerichte camera’s die geprojecteerd worden op het 10.1inch touchscreen, kan de bestuurder zijn omgeving makkelijk in de gaten houden.
Pre-Collision Assist met voetgangers- en fietsersdetectie waarschuwt de bestuurder als voetgangers en fietsers het pad
van de auto kruisen. Op het moment dat een ongeluk dreigt en de bestuurder niet op de waarschuwingen reageert, remt
het systeem de Explorer automatisch af.
Standaard uitgebreide veiligheidsuitrusting
Het rijden in de file, op de snelweg en over lange afstand wordt minder stressvol met het gebruik van de Adaptive
Cruise control (ACC) met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring. Deze systemen zorgen ervoor dat de
Explorer Plug-In Hybrid genoeg afstand tot zijn voorligger houdt en in het midden van de rijstrook blijft rijden. Speed

Sign Recognition herkent de borden langs en boven de weg die de maximumsnelheid aangeven en past de snelheid van
de Explorer daarop aan.
Stop & Go stelt de ACC in staat in file-verkeer te rijden en brengt de Explorer zo nodig geheel tot stilstand. Wanneer
het verkeer binnen drie seconden weer gaat rijden, brengt het systeem de auto weer in beweging. Als het verkeer langer
dan drie seconden stilstaat, kan de bestuurder een knop op het stuurwiel indrukken of zachtjes het gaspedaal indrukken,
om weer te gaan rijden.
Lane-Centring herkent de wegmarkeringen en zorgt er – wanneer de ACC ingeschakeld is – door middel van subtiele
stuurbewegingen voor dat de Explorer in het midden van de rijstrook blijft rijden. Lane-Centring werkt tot snelheden van
200 kilometer per uur en waarschuwt de bestuurder met optische en geluidssignalen als het opmerkt dat de bestuurder
te weinig actief de Explorer bestuurt.
Het Lane-Keeping System en Evasive Steering Assist zijn ook veiligheidssystemen die helpen een aanrijding te
voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Post-Impact Braking treedt in werking na de eerste impact van een ongeluk
om een tweede impact te voorkomen of de gevolgen te beperken.
“Wij stoppen niet zoveel mogelijk technologie in een auto alleen omdat het kan”, zegt Torsten Wey, Manager Driver
Assistance and Safety Technology van Ford Europa. “Het gaat ons erom de rijervaring te verbeteren, autorijden minder
stressvol te maken en de bestuurder meer zelfvertrouwen geven.”
Ruim en comfortabel
De Ford Explorer Plug-In Hybrid is meer dan vijf meter lang, twee meter breed en bijna twee meter hoog. Het ruime en
luxueuze interieur biedt plaats aan maar liefst zeven personen. De passagiers op de eerste en tweede zitrij profiteren van
meer dan een meter been- en hoofdruimte en meer dan 1,5 meter schouderruimte. Ook op de derde zitrij kunnen dankzij
de 96 cm hoofdruimte, een meter schouderruimte en 83 cm beenruimte ook volwassenen gemakkelijk plaatsnemen.
De standaard Easy Fold stoelen met Power Raise voor de derde zitrij en Easy Fold stoelen voor de tweede zitrij zijn
gemakkelijk in te klappen om een volledig vlakke laadvloer en een bagageruimte met een inhoud van maar liefst 2.274
liter te creëren. In het interieur zijn twaalf bekerhouders en diverse opbergmogelijkheden met een totale capaciteit van
123 liter verwerkt.
De standaarduitrusting van de Ford Explorer Plug-In Hybrid omvat onder meer een automatische tientrapstransmissie
met E-Shift draaiknop, verwarmbare en gekoelde tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, een verwarmbare tweede
zitrij, een draadloze oplader voor de smartphone, een verwarmbaar stuurwiel, oprolbare zonwering bij de tweede zitrij
en privacy glas vanaf de B-stijl naar achter.
De ST-Line uitvoering heeft een 800 watt premium B&O audiosysteem met twaalf speakers.
Dankzij FordPass Connect verandert de Explorer Plug-In Hybrid in een mobiele wifi-hotspot waarvan maximaal
tien apparaten kunnen gebruikmaken. Live Traffic-updates helpen de bestuurder files te vermijden, terwijl passagiers
onderweg entertainment kunnen streamen. Diverse functies van de FordPass smartphone app kunnen gebruikt worden
via FordPassConnect:
• Voertuiglocatie, om de auto terug te vinden in overvolle parkeerplaatsen;
• Status van het voertuig, om onder meer de brandstofvoorraad, het alarm en het onderhoudsinterval te controleren;
• Op afstand de Explorer ontgrendelen en vergrendelen;
• Remote Start voor Explorers met een automatische transmissie.

Het verticaal geplaatste 10.1-inch touchscreen is voorzien van capacitief glas dat ook gebruikt wordt in smartphones
en tablets. Het speciale glas draagt bij aan de snelle en intuïtieve bediening van het SYNC 3 infotainmentsysteem. De
bestuurder kan ook via stemcommando’s eenvoudig de audio, navigatie, gekoppelde smartphones en klimaatcontrole
bedienen.
Het touchscreen staat in verbinding met het 12.3-inch digitale instrumentencluster waarop de bestuurder informatie krijgt
over de hybride aandrijflijn, zoals de krachtoverbrenging, het opladen en suggesties voor efficiënt rijden. Het digitale
instrumentencluster is net als het 8-inch infotainmentscherm standaard in de Explorer ST-Line.
Stijlvol, modern design
Een aantal steeds terugkerende designkenmerken maken de Explorer al 29 jaar herkenbaar. De zwarte voor- en
achterruitstijlen, het aflopende ‘zwevende’ dak en de korte overhang aan de voorzijde dragen bij het sportieve uiterlijk
van de SUV.
###
Het vermelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de technische vereisten en specificaties zoals
recentelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 715/2007 en nr. 692/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden vastgesteld voor een autovariant en niet voor een enkele auto. Dankzij de
gehanteerde standaardtestprocedure kunnen verschillende autotypen en verschillende fabrikanten worden vergeleken.
Bij het bepalen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto spelen naast zuinigheid ook het rijgedrag
en andere niet-technische factoren een rol. CO2 is het broeikasgas dat wordt gezien als de voornaamste oorzaak van de
opwarming van de aarde.

Vanaf 1 september 2017 wordt de uitstoot en het verbruik van nieuwe voertuigen getest volgens de World Harmonised
Light Vehicle Test Procedure (WLTP) vastgesteld door de (EU) 2017/1151. De WLTP is een meer realistische
testprocedure voor het meten van uitstoot en CO2-emissies. Vanaf 1 september 2018 vervangt de WLTP de New
European Drive Cycle (NEDC) volledig. Tijdens de uitfasering van NEDC worden de WLTP meetresultaten gecorreleerd
aan de NEDC. Daardoor kan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij de twee testprocedures afwijken. Dezelfde
auto kan volgens de twee testmethoden afwijkende resultaten behalen.
Zelf rijden
Wilt u als redacteur zelf een keer met een van de nieuwe Ford modellen rijden, neem dan contact op met de afdeling
PR van Ford Nederland via prfordnl@ford.com.
Uw lezers zijn uiteraard ook van harte welkom om een proefrit in te plannen bij één van de officiële Ford dealers. Het
aanvragen van een proefrit kan via www.ford.nl/handige-links/ik-wil/proefrit-aanvragen.

