
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



AUTO
Ford Mondeo technisch bekeken

Zowel de afmetingen, de massa als
de prestaties van de nieuwe Mon-
deo zijn toegenomen ten opzichte
van het vorige model. Dat daarom
alle techniek opnieuw getekend

moest worden is een logisch ver-
haal. De auto staat op een geheel
nieuw onderstel dat net als de aan-
drijflijn is aangepast aan de nieuwe
situatie. Alle ontwikkelingen moe-

ten leiden tot een beter rijgedrag en
een hoger comfort.

Duratorq
Op motorgebied is er veel nieuws,
zowel bij de benzine- als bij de
dieselversies. De nieuwe generatie
dieselmotoren wordt door Ford
Duratorq genoemd en bestaat uit
twee vermogensvarianten, 66 en
85 kW, die elk een cilinderinhoud
hebben van 1998 cc. De basiscon-
structie van de Duratorq-serie is
gelijk aan de dieselmotoren zoals
die eerder dit jaar in de Transit zijn
geïntroduceerd. Voor het overige
zijn de motoren speciaal ontwik-
keld voor gebruik in personen-
auto’s. Het gaat om turbodiesels
met directe inspuiting, twee boven-
liggende nokkenassen en met vier
kleppen per cilinder.

Bosch VP-pompen
De injectoren zitten tussen de klep-
pen in de cilinderkop, centraal in
de verbrandingsruimte en worden
elektronisch bediend. Hierdoor is
het mogelijk om met voorinspui-
ting te werken. De brandstof wordt
bij de 66 kW-versie toegevoerd

door een Bosch VP30 plunjer-
pomp. Bij de variant met 85 kW
neemt een Bosch VP44 pomp deze
taak voor z’n rekening. Beide zijn
elektronisch geregeld. Toepassing
van roterende plunjerpompen is
een tijdelijke maatregel. Ford ver-
wacht binnen twee jaar de diesel-
motoren uit te rusten met een com-
mon-railsysteem, maar zegt nog
even te wachten op de volgende
generatie. Die kan hogere drukken
aan, wat een voordeel is om aan de
toekomstige Euro 4-regels te vol-
doen. Maar andere bronnen mel-
den  dat common-railleverancier
Bosch op dit moment nog niet over
voldoende capaciteit beschikt om
Ford te kunnen beleveren en dat
Ford dus pas later aan de beurt is.

Turbo boost
Beide dieselmotoren zijn voorzien
van een Garrett-turbocompressor.
Die zit direct tegen het uitlaat-
spruitstuk aangebouwd. Dit geeft
thermodynamische voordelen: een
kortere aanspreektijd en een hoger
rendement. De turbo op de 85 kW-
versie is voorzien van variabele
turbogeometrie. Dit zorgt reeds bij

Comfort naar hoger niveau

Techniek voor
meer rijplezier
De nieuwe Mondeo wordt iets hoger in de markt

gezet dan het vorige model. Dien ten gevolge is de

techniek ook naar een hoger plan gebracht. Een

aantal zaken is doorontwikkeld, maar het meeste

is compleet nieuw aan deze auto. Reden genoeg

om het één en ander tegen het licht te houden.
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lagere toerentallen voor voldoende
trekkracht. Daarnaast heeft de tur-
bo een ‘Overboost-functie’. Dit
houdt in dat de laaddruk kortston-
dig verhoogd kan worden en het
koppel in de vierde en vijfde ver-
snelling tijdelijk van 280 Nm naar
310 Nm stijgt. Om thermische re-
denen kan dit maar gedurende en-
kele minuten. Maar dat kan bij een
inhaalmanoeuvre voldoende zijn.

Vliegwiel met torsiedemper
Om trillingen en vibraties tot een
minimum te beperken beschikken
de viercilinder benzinemotoren
(Duratec HE) met handgeschakel-
de versnellingsbak over een meer-
delig vliegwiel. Een uit blik diep-
getrokken primair vliegwiel zit aan
de krukas gebout. Aan dit vlieg-
wieldeel zit ook de startkrans vast.
Een secundair vliegwiel (van giet-
ijzer om voldoende wrijving te
hebben voor de koppeling) is aan
de omtrek met het primaire vlieg-
wiel verbonden door zes tangentia-
le veren en kunststofblokken.

Visteon motormanagement
De Duratec HE-motoren zijn uit-
gerust met een Visteon-Levanta-
motormanagementsysteem. Het
hart van dit systeem is een 32-bits
microprocessor, de Motorola
MPC555. Deze heeft naast een
grote rekensnelheid een grotere
opslagcapaciteit: het geheugen van
de EPROM bedraagt 448 kB. Hier-
door kunnen makkelijker en snel-
ler waarden berekend worden voor
inspuiting en ontsteking, wat een
verfijning van de motorprestaties
moet opleveren en moet zorgen
voor optimalisering van het ver-
bruik en de emissies.

Het motormanagementsysteem
is door middel van een CAN-bus
verbonden met de overige regel-
systemen, zoals het ABS-systeem
en de airconditioning.

Verschillende onderstellen
Voor de nieuwe Mondeo zijn twee
verschillende achterasconstructies
ontwikkeld. De sedan en hatch-
back-versies hebben een quadra-
link-ophanging met veerpoten. De
stationwagon wordt uitgerust met
een short-longarm-wielophanging.
Dit laatste levert een laadvloer op
die iets hoger ligt. Maar doordat er
geen veerpoten nodig zijn voor dit
systeem, kan de laadvloer breed
gehouden worden.

ABS, EBD, ESP en EBA
Standaard is de nieuwe Mondeo
uitgerust met ABS, versie 5.7, en
EBD (Electronic Brake Distribu-
tion). Optioneel is de Mondeo uit
te rusten met ESP (Electronic Sta-
bility Programm), eveneens versie
5.7, en EBA (Electronic Brake As-
sist). Dit laatste systeem heeft als
doel de remkracht te vergroten.
Een in de rembekrachtiger geïnte-
greerd mechanisme detecteert
wanneer zeer snel het rempedaal
ingetrapt wordt. De bekrachtiging
wordt dan vergroot. Afhankelijk
van de situatie kan dit oplopen tot
een factor tien. De bestuurder
wordt zo tijdelijk ondersteund: hij
hoeft minder kracht te zetten om in
een noodsituatie toch voldoende te
kunnen remmen.

Als het meezit leveren alle ge-
noemde systemen een bijdrage om
te voorkomen dat de verschillende
passieve veiligheidssystemen en -
veiligheidsstructuren waarmee de
Mondeo is uitgerust aangesproken
hoeven te worden.
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De MacPherson-voorwielophanging wordt door middel van een subfra-
me aan de auto bevestigd.Aan dit subframe is tevens de hydraulisch be-
krachtigde tandheugelbesturing gemonteerd.Het subframe vormt een
geïntegreerd deel van de kreukelzone.

Voor de nieuwe Mondeo zijn twee
verschillende achterwielophan-
gingen ontwikkeld.De vier- en vijf-
deurs modellen beschikken over
de afgebeelde variant met twee
onderliggende dwarsarmen,een
trekarm en een veerpoot.

Duratorq direct ingespoten diesel-
motoren delen een aantal basiscompo-
nenten met de nieuwe dieselmotor voor
de Transit,maar ze zijn compleet afge-
stemd op de Mondeo.De sterkste versie
is uitgerust met een Bosch VP44 brand-
stofpomp die geheel als drive-by-wire
aangestuurd wordt.
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