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Una estrella reneix : Ford presenta
el Mustang Bullitt
Un homenatge a la mítica pel·lícula protagonitzada per Steve McQueen

Si algun cop has somiat en emular a Steeve McQueen, ara Ford t'ho posa a l'abast | Ford

El 17 d'octubre de 1968 s'estrenava al cinema, 'Bullitt'. Una pel·lícula protagonitzada per Steve
McQueen i que esdevindria a una pel·lícula de culte. Aquesta pel·lícula és recordada, en gran
part, per la famosa escena de la persecució policial pels carrers de Sant Francisco al volant d'un
Mustang GT fastback per atrapar el Dodge Charger en el que fugien els assassins. L'escena de
la persecució, de 10 minuts, s'estudia avui en dia a les escoles de cinema.
Ford ha volgut retre tribut al 50 aniversari d'aquesta mítica escena presentant el Mustang Bullitt
d'edició limitada. Aquest espectacular 'Pony Car' munta, com no podria ser de cap altra manera,
un motor V8 gasolina de 5.000 cc, com el que equipa el Mustang GT
(https://www.naciodigital.cat/motor/noticia/933/provem/ford/mustang/gt/autentic/pony/car/europeitz
at) , però per a aquesta versió serà potenciat fins a un mínim de 475 cavalls i que permetran al
Mustang Bullit aconseguir una velocitat màxima de 262 quilòmetres per hora.
Pel que fa a l'equipament de sèrie, inclou un panell d'instruments completament digital de 12
polzades, idèntic en funció a l'equipat al nou Mustang que surt a la venda a tot Europa a finals
d'aquest any, però amb una pantalla de benvinguda exclusiva per al Bullitt que arrenca en verd
amb una imatge del cotxe en lloc de l'icònic cavall.
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50 anys del Foto: Ford

"Aquest nou Bullitt és, igual que Steve McQueen, genial sense esforçar-se", afirma Darrel
Behmer, cap de disseny de Mustang. "Com a dissenyador, aquest és el meu Mustang favorit:
sense franges, spoilers o plaques. No necessita cridar res, és simplement genial".
Les opcions de color exterior es limiten al Negre Ombra i el clàssic Verd Fosc Highland, igual que
a la pel·lícula. Altres detalls que rendeixen tribut al cotxe conduït per McQueen són subtils detalls
cromats al voltant de la graella, de les finestres i llantes clàssiques d'alumini de 19 polzades. El
cotxe redueix al màxim la presència d'emblemes tant a l'interior com a l'exterior. Tan sols la falsa
tapa del dipòsit amb el logo Bullitt a la part central posterior es pot veure des de l'exterior.
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