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Ford doet onderzoek naar autonome voertuigen in
samenwerking met DP World
• Ford werkt samen met DP World London Gateway om te demonstreren hoe autonome levering
voordelen kan bieden aan grote werklocaties, zoals havens
• De proef maakt deel uit van het onderzoeksprogramma naar zelfrijdende auto's van Ford, waarbij
rechtstreeks wordt samengewerkt met klanten om beter te begrijpen hoe autonome voertuigen kunnen
worden geïntegreerd in hun bedrijf
• Onderzoekers hielden medewerkers van DP World in de gaten terwijl ze pakketten rechtstreeks in een
gesimuleerd autonoom voertuig laadden en deze pakketten vervolgens werden afgeleverd – zonder
enige hulp van een chauffeur
Ford Motor Company en DP World London Gateway, een van de snelst groeiende havens van het VK,
hebben een proef uitgevoerd met een gesimuleerd autonoom voertuig. Hiermee willen ze aantonen hoe nuttig
dergelijke toekomstige technologie zou kunnen zijn voor bedrijven met grote werkterreinen.
Het initiatief maakt deel uit van het onderzoeksprogramma naar zelfrijdende auto's van Ford. Dit
onderzoeksprogramma is in het leven geroepen om bedrijven inzicht te geven in de manier waarop
autonome voertuigen hun activiteiten ten goede kunnen komen.1 Het onderzoeksprogramma is voor het eerst
gelanceerd in juni om de invloed op koeriersdiensten en leveringen aan de deur te onderzoeken. Tijdens de DP
World-proef werd getest hoe ontvangers erin slaagden om zelf toegang te krijgen tot zelfrijdende bestelauto's.
De onderliggende bedoeling van het programma is om nieuwe mogelijkheden en modellen voor autonome
voertuigen te identificeren. Ook is het doel met name inzicht krijgen in de manier waarop bestaande processen
en menselijke interacties kunnen worden samengevoegd in combinatie met geautomatiseerde voertuigen.
“Het was ongelooflijk om te zien hoe enthousiast het team van DP World was over het werken met
ondersteuning van een zelfrijdend voertuig. We blijven zeer nauw samenwerken met onze klanten om te leren
hoe autonome voertuigen voordelen kunnen bieden aan hun bedrijf. Het is opwindend om in de praktijk te
zien welke invloed deze voertuigen kunnen hebben op een breed scala aan locaties. Wat goed werkte op het
terrein van DP World, kan ook van pas komen op universiteiten, luchthavens en productiefaciliteiten,&quot;
aldus Richard Balch, directeur van Autonomous Vehicles and Mobility bij Ford Europa.
De toekomst omarmen
Bij DP World London Gateway wordt geautomatiseerde technologie al als een onlosmakelijk onderdeel van
zijn activiteiten als containerhaven omarmd. Voor de proef gebruikte Ford een speciaal aangepaste Transit.
Deze was zo uitgerust om het uiterlijk van een echt zelfrijdend voertuig na te bootsen, met een bestuurder
die verborgen zat in een &quot;Human Car Seat&quot;. Medewerkers van het receptiegebouw van het bedrijf
plaatsten pakketten in beveiligde kluisjes aan de achterkant van de Transit. Vervolgens reed de Transit op
vaste aflevertijden naar de hoofdreceptie 3,5 km verderop, zodat collega's daar de pakketten konden ophalen.
Normaal gesproken halen medewerkers pakketten momenteel zelf op bij de receptie. Hoewel dit tijdrovend
is, is voor dergelijke ritten geen fulltime chauffeur vereist.
Elke stap van het proces werd gevolgd door onderzoekers die ook degenen interviewden die deelnamen,
voor, tijdens en na de proef. Ze ontdekten dat medewerkers snel vertrouwd raakten met het gebruik van de
speciaal uitgeruste bedrijfswagen. Sommigen hebben proactief collega's getraind om toegang te krijgen tot

hun pakketten, terwijl anderen vindingrijk waren in het overwinnen van uitdagingen die opzettelijk door de
onderzoekers waren geïntroduceerd; zoals het plaatsen van verkeerde pakketten in verkeerde kluisjes.
“Het op locatie hebben van wat leek op een zelfrijdend voertuig bracht heel wat teweeg. Iedereen wilde er
gebruik van maken. In de auto stappen om ergens anders ter plaatse een pakket op te halen, lijkt misschien
niet zo lang te duren, maar bij meerdere ritten verspreid over enkele weken, maanden of jaren kan dit veel
tijd en geld kosten”, aldus Ernst Schulze, Britse CEO van DP World.
Samen met de haven van Tilbury en Ford Dagenham vormt DP World London Gateway het bedrijf Thames
Freeport. De Britse regering kende de partners eerder dit jaar de status Freeport toe. De partners werken
momenteel samen waarbij de status Freeport Tax Site op 19 november werd toegekend, met als doel het
ontvangen van een formele accreditatie.
Ford test momenteel technologieën voor zelfrijdende auto's in grote steden in de VS in samenwerking met
Argo AI. Het bedrijf is van plan om gedurende 10 jaar tot 2025 ongeveer 7 miljard Amerikaanse dollar (€
6,02 miljard) te investeren in autonome voertuigen – 5 miljard dollar (€ 4,3 miljard) daarvan vanaf 2021 – als
onderdeel van mobiliteitsgerichte initiatieven.
###

1 Tests voor het onderzoeksprogramma naar zelfrijdende auto's van Ford worden uitgevoerd in
gecontroleerde omstandigheden.

Zelf rijden
Wil je 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.
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.

Ford Motor Company
Ford Motor Company is een wereldwijd bedrijf met als thuisbasis Dearborn, Michigan. Het bedrijf
ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt een volledige lijn Ford personenauto’s, pick-ups, SUV's,
geëlektrificeerde voertuigen en luxe Lincoln-voertuigen. Ook biedt het bedrijf financiële diensten via Ford
Motor Credit Company en streeft het een leidende posities na in elektrificatie; mobiliteitsoplossingen,
inclusief zelfrijdende diensten; en connected voertuigen. Ford heeft wereldwijd ongeveer 188.000
mensen in dienst. Ga voor meer informatie over Ford, de producten en Ford Motor Credit Company naar
www.corporate.ford.com.

Ford of Europe

produceert, verkoopt en onderhoudt voertuigen van het merk Ford in vijftig afzonderlijke markten en heeft
ongeveer 43.000 werknemers in dienst. Joint ventures en zelfstandige activiteiten meegeteld, werken er
ongeveer 55.000 mensen. Ford Europa bestaat uit Ford Motor Credit Company, Ford Customer Service
Division en veertien productiefaciliteiten (tien eigen faciliteiten en vier zelfstandige joint venture-faciliteiten).
De eerste auto's van Ford werden in 1903 naar Europa verscheept, hetzelfde jaar waarin Ford Motor
Company is opgericht. De productie in Europa begon in 1911.

