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Nieuwe Ford-producten in 2021 en Salon 2021 

 

• Officiële lancering van de Mustang Mach-E en Mustang Mach-E GT 
• Vernieuwing, uitbreiding en elektrificatie van het gamma personenwagens en 

bedrijfsvoertuigen 

• Salon 2021: Virtuele Showroom en Roadshow, Saloncondities bij alle Ford verdelers 

• Volledige lijst van de verwachte nieuwigheden in 2021 
 
Sint-Agatha-Berchem, december 2020 – Terwijl het Autosalon van Brussel traditioneel het 
begin van het automobieljaar markeert en Ford normaal gezien een persconferentie houdt met 
al het nieuws voor het komende jaar, is het uitstel van de beurs een extra drijfveer om de 
productplannen van het merk voor de komende maanden met u te delen. 
 
Mustang Mach-E 
In 2021 zal de lancering van de meest langverwachte Ford in de afgelopen jaren plaatsvinden. 
De Mustang Mach-E, de eerste 100% elektrische crossover van Ford, zal begin 2021 op 
Belgische bodem verschijnen, met een sneak preview voor publiek bij de FordStores gedurende 
enkele dagen in de Salon-periode. De leveringen van de eerste auto's zijn gepland voor het 
tweede kwartaal. Alle informatie over de Mustang Mach-E hier. 
 
De Mustang Mach-E wordt aan het einde van het jaar aangevuld met de Mustang Mach-E GT, 
een sportievere, krachtigere en meer gespierde versie van het model.  
Alle informatie over de Mustang Mach-E GT 
 
Elektrificatie 
Ford zet zijn uitgebreide elektrificatiestrategie voort en zal in 2021 nieuwe full hybrid varianten 
introduceren: de SUV Kuga HEV, de S-Max HEV en de Galaxy HEV. 
Bij de bestelwagens krijgt de compacte Fiesta Van in de loop van 2021 ook een mHEV-versie. 
 
Ford Performance 
Drie nieuwe Ford Performance-modellen zullen in 2021 hun publiek debuut maken en het DNA 
van Ford "Fun to Drive" aanvullen: 

▪ Fiesta ST Edition, een speciale editie van de hot hatch 
▪ Puma ST, de Ford Performance interpretatie van de compacte Puma crossover  
▪ Mustang MACH 1, een scherpe versie van de Mustang GT, surfend op de uitstraling van 

het legendarische model. 
 
Active 
Het Active gamma van Ford, ontworpen voor wie houdt van veelzijdigheid en avontuurlijke 
activiteiten, omvat nu de Fiesta en Focus, en zal in 2021 drie nieuwe modellen tellen: de 
compacte SUV EcoSport, gevolgd door de Tourneo Connect en de Tourneo Custom. 
 
S-Max 
Wat de gezinswagens betreft, is er een nieuwe instapversie van de beste verkochte S-Max, met 
een aanzienlijk lagere prijs. Onder de vlag S-Max Connected begint het model nu met een 
ultracompetitieve nettoprijs van €26.299. 
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Bedrijfsvoertuigen 
Voorafgaand aan de lancering van de volledig elektrische versie van de Transit, de E-transit, in 
2022, zal Ford in 2021 zijn gamma aan bestelwagens verder diversifiëren, om de populariteit 
ervan verder te vergroten. Op het programma staan de Transit Custom Trail en Transit Trail 
versies, later in het jaar aangevuld met een Transit 5T die bijzonder geschikt is voor de zware 
lasten. 
 
Virtual showroom en roadshow 
Het wegvallen van het Autosalon ontneemt het publiek het jaarlijkse en bevoorrechte contact 
met de producten van Ford. Om de annulatie van dit evenement goed te maken, zal Ford de 
liefhebbers toelaten om gebruik te maken van een Virtual Showroom, voor een digitale en 
interactieve ervaring van de voertuigen die hen interesseren. De VR ervaring zal worden 
verdeeld in vijf facultatieve thema's, waarvan er twee gewijd zijn aan bedrijfsvoertuigen: 

▪ Een elektrif icatiemodule die zich richt op de mHEV-, PHEV- en HEV-aandrijvingen. 
▪ Een SUV-module die zich richt op Puma en Kuga.  
▪ Een Mustang Mach-E module, inclusief de Mustang Mach-E GT. 
▪ Een constructiegerichte bedrijfswagenmodule met Ranger en Transit Trail in de 

schijnwerpers. 
▪ Een module voor bedrijfsvoertuigen met "Logistiek" als oriëntatie, waarbij de Transit 

Custom PHEV en Transit Connect in de spots staan. 
 
En voor het publiek dat niet tevreden kan zijn met het virtuele, zal Ford in januari ook een Road 
Show organiseren die de Mustang MACH-E van FordStore naar FordStore brengt. Daarnaast is 
er een "Conversions" thema voor de commerciële voertuigen die van Transit Center naar 
Transit Center zal reizen. En uiteraard, het is Autosalon bij alle Ford verdelers! 
 
Volledige lijst van de verwachte nieuwigheden in 2021 
 

All New Product 2021  

1 Mustang MACH-E 

New derivatives - Cars 2021 

2 Fiesta ST Edition 

3 Puma ST 

4 Ecosport Active 
5 Kuga HEV 

6 S-MAX Connected 
7 S-Max HEV 

8 Galaxy HEV 
9 Mustang Mach 1 
10 Mustang Mach-E GT 

New derivatives - CV 2021 

11 Fiesta Van mHEV 

12 Transit & Tourneo Connect Active 
13 Transit & Tourneo Custom Active 

14 Transit Custom Trail 
15 Transit 2T Trail 
16 Transit 5T 
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### 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, 
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln 
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing 
leadership positions in electrification; mobility solutions, including self-driving services; and connected 
services.  Ford employs approximately 188,000 people worldwide. For more information regarding Ford, 
its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.  
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 45,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 58,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 18 manufacturing facilities (12 wholly owned facilities and six unconsolidated joint venture facilities). 
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 and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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