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Ook de nieuwe Ford Mondeo
kreeg het New Edge ontwerp.De
scherp gesneden hoeken zijn op-
vallend,maar het uiterlijk is beslist
minder vernieuwend dan dat van
de Focus en de Ka.
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Nieuwe Mondeo wint aan klasse

Zakelijk geslaagd
Ford positioneert de nieuwe Mondeo, nog meer als bij zijn voorganger het geval

was, als een echte zakenauto. Hij is ruimer, completer en duurder geworden.

Ook wat betreft de passieve veiligheid zet de Mondeo nieuwe maatstaven. Nog

voordat hij in de showroom staat voelde AMT hem aan de tand.

De nieuwe Mondeo toont fris,
maar is niet serieus vernieuwend.
Dat laatste zijn we van Ford eigen-
lijk wel gewend, zie de Ka, zie de
Focus en wat te denken van de
Cougar. Maar de fabrikant durfde
dat met een zakelijk belangrijke
auto als de Mondeo niet aan en ge-
bruikte hooguit eerder vertoonde
huisstijltjes, zoals de New Edge
spatschermverbreders, de scherp
gesneden koplampen, opvallende
driehoekige achterlichten en een
honingraat grille.

Het is een kloeke, moderne
auto, waarbij de vijfdeurs hatch-
back een duidelijk vlotter uiterlijk
heeft dan de deftige sedan. De
Mondeo heeft een pikant veel op
de Passat gelijkende C-stijl. Zet je
ze naast elkaar dan zie je natuurlijk
de verschillen, maar hij doet er ab-
soluut aan denken.

De nieuwe Mondeo is groter
dan zijn voorganger en hij is beter
uitgerust, vooral op het gebied van
de actieve en passieve veiligheid.
De prijzen en zelfs ook de juiste

uitvoeringen waren helaas nog niet
bekend, dus de in deze test bespro-
ken uitvoering hangt ietwat in het
luchtledige. We weten al wel dat
hij (flink) duurder dan zijn voor-
ganger wordt. De Mondeo valt
desondanks nog steeds in zijn oude
segment dat vooral bestaat uit de
eerder aangehaalde VW Passat en
de qua verkopen momenteel nogal
in elkaar zakkende Opel Vectra.
Om de nieuwe Renault Laguna, de
Mazda 626 en de Peugeot 406
vooral niet te vergeten.

Krachtige motor
Ford past in de Mondeo een aantal
nieuwe, schone motoren toe. Bij de
benzinemotoren is er keus uit een
110 en 125 pk 1.8 liter en 145 pk
2.0, allemaal Duratec viercilinders.
Topmotor is de 170 pk sterke 2.5
liter V6 Duratec. De veelrijder kan
kiezen uit een 90 en 115 pk 2.0 li-
ter Duratorq DI turbodiesel.

Onze testauto was uitgerust met
de 115 pk Duratorq DI turbodiesel.
Het is een bijzonder krachtige vier-
cilinder met twee bovenliggende
nokkenassen en vier kleppen per
cilinder. De belangrijkste techni-
sche gegevens van de precies vier-
kante 1998 cm3 diesel zijn directe
inspuiting met voorinspuiting, een
turbo met variabele geometrie, in-
laatluchtkoeling en daarnaast een
korte overboost functie waarmee
tijdens het accelereren tijdelijk het
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koppel kan worden vergroot van
280 Nm tot maar liefst 310 Nm.

Ford maakt in haar technische
gegevens gewag van een maximum
vermogen van 85 kW bij 4.000
t/min en een maximum koppel van
280 Nm bij 1.900 t/min. Met deze
cijfers in het hoofd togen we naar
de MAHA vermogenstestbank in
Vianen. Hier bleek dat de in onze
testauto gemonteerde krachtbron
het er in werkelijkheid veel beter
vanaf bracht. We kwamen op een
twee keer zorgvuldig nagemeten
vermogen van 99,5 kW bij 3.520

t/min en een maximum koppel van
308 Nm bij 2.500 t/min. Duidelijk
hoger dan de fabrieksopgave. Een
gevolg van de overboost-functie
die doorwerkt in de vermogensme-
ting? Het kan zijn, maar we zou-
den toch bijna gaan vermoeden dat
Ford deze auto, die bij de introduc-
tieritten voor de internationale au-
topers gebruikt is geweest, extra
opgekieteld heeft. Zoiets gebeurt
wel vaker. We kregen die indruk
ook al tijdens onze testritten waar-
bij de Ford Duratorq DI 16V bij
voortduring een zeer sterke nei-
ging tot haantje de voorste spelen
vertoonde. De auto haalde name-
lijk niet alleen met vlag en wimpel
de door de fabrikant aangegeven
topsnelheid, maar hij had ook geen
enkele moeite met het volbrengen
van de standaard 0-100 km/h acce-
leratie binnen de gestelde tijd. En
dat komt maar heel zelden voor.

Koud is de diesel eigenlijk iets
te rumoerig, maar ook eenmaal op
bedrijfstemperatuur heeft de Dura-
torq een krachtig hoorbare levens-
stijl. Wel is hij snel en soepel en le-
vert hij een lekker hoog koppel bij
een laag toerental. Van de power-
boost merk je nauwelijks iets. Af
en toe hoor je, bijvoorbeeld bij
2.500 t/min, een iets afwijkend
timbre in het dieselgeluid maar dat
is eigenlijk alles. Al met al is het
een fijne krachtbron, die gekop-
peld is aan een prettig schakelende
vijfbak. Alleen zou de koppelings-
bediening lichter mogen, die werkt
bij filerijden vermoeiend.

Ruimste in z’n klasse
De nieuwe Mondeo is 473 cm lang
en 181 cm breed. Dat zijn behoor-
lijke verschillen ten opzichte van
het oude model. En kijken we naar
de wielbasis, dan blijkt dat die
zelfs met ruim 5 cm is toegeno-
men. Een voordeel dat volledig
naar de beenruimte achter de voor-
stoelen ging. Het vorige model was
al niet zo benauwd achterin, maar
dankzij deze extra donatie is de
nieuwe Mondeo een zeer ruime
auto geworden. De ruimste in zijn
klasse zelfs, terwijl ook de enorme
500 liter metende kofferbak tot de
zeer grote behoort. Om deze ver-
der te vergroten is de achterbank in
ongelijke delen neerklapbaar.

De 5-deurs hatchback toont meer dynamiek dan de wagon en de 4-deurs.
Deze uitvoering heeft grote achterlichten en een hoge achterklep.

De Duratorq DI turbodiesel is niet
de stilste in z’n soort.Wel is deze
zelfontbrander goed voor behoor-
lijk imponerende prestaties.

Het interieur is strak gestyleerd.
De ergonomie is goed voor elkaar
en  de kwaliteit van de gebruikte
materialen is van een hoog peil.

Het instrumentarium is uitermate
compleet en voorzien van onder
meer een boordcomputer voor de
verbruikswaarden,actieradius,
gemiddelde snelheid en ook de
buitentemperatuur.

De First Edition is standaard voor-
zien van een automatische elek-
tronische airco en een Easysound
System 6000 CD geluidsinstallatie
met stuurkolom bediening.

Behalve de op het dashboard ge-
monteerde bekerhouder,zit er ook
een tweetal op de tunnel,vlak voor
de ruime tweevoudige tunnelbak
met verstelbare armsteun.

Om de praktische bruikbaarheid
te onderstrepen is de Mondeo
voorzien van een in ongelijke de-
len neerklapbare achterbank.

De bagageruimte behoort met zijn
500 liter inhoud tot de grootste in
deze klasse.Zelfs een 4- en 5-
deurs auto kan dus praktisch zijn.

Verzorgde details in het interieur
zoals een zonnebrilhouder bij de
spiegel,extra spotjes,een lampje
bij de zonneklep en een automa-
tisch dimmende spiegel.
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Ford Mondeo 4-deurs First Edition ..............
..............................................circa ƒ 53.000,-*
Ford Mondeo 5-deurs First Edition ..............
................................................circa ƒ 54.000,-
Ford Mondeo Wagon First Edition ................
................................................circa ƒ 55.000,-
ABS: ..............................................standaard
Stabiliteitsregeling: ....optie op alle modellen
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags ......................................standaard
Windowbags: ................................standaard
Centrale portiervergrendeling met ..............
afstandsbediening: ......................standaard
Elektrische ruitbediening voor: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Handbediende airco: ....................standaard
Automatische airco: ................standaard op
....................................................First Edition

Cruisecontrol: ......standaard op First Edition
Navigatiesysteem: ......optie op alle modellen
Lederen bekleding: ....optie op alle modellen
Schuif/kanteldak elektrisch: ............optie op
..................................................alle modellen

* Deze indicatie-prijzen zijn gebaseerd op de
1.8 Duratec 125 pk benzinemotor. In de loop
van december zijn de werkelijke prijzen van
het modellenaanbod bekend.

Importeur
Ford Nederland
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Plus
De aangenaam grote interieur-
ruimte is een van de beste ver-
beteringen die Ford aan de
Mondeo aanbracht.Hij heeft
daarnaast ook een stijvere car-
rosserie en een veel betere uit-
rusting.Ook de uitstekende
passieve veiligheid is van gro-
te waarde.

Min
De nieuwe Mondeo heeft een
nogal ingetogen uiterlijk.Voor
het interieur keken de Ford-
ontwerpers te nadrukkelijk
naar de concurrentie in Wolfs-
burg.Bij zo’n comfortabele,
stille auto is het jammer dat de
dieselmotoren zich te nadruk-
kelijk laten horen.Kleine punt-
jes van kritiek zijn verder de
zware koppeling en de kleine
buitenspiegels.

Max. motorvermogen op rollenbank ............................99 kW bij 3.520 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: .............79 kW bij 3.520 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................308 Nm bij 2.500 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .....................85 kW bij 4.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................280 Nm bij 1.900 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 7,9 sec. ...........0-100 km/h: 10,5 sec. .............80-120 km/h: 8,5 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: n.b. .............................100 km/h: n.b. ............................120 km/h: n.b.

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 8,2 liter op 100 km .............................Buitenweg: 4,6 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................5,9 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................7,8 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................195 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................195 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Ford Mondeo 2.0 DI 16V turbodiesel

Ford introduceert de Mondeo in
eerste instantie als sedan en als
hatchback, maar al snel komt daar
een wagon bij. Voor onze test had-
den wij de beschikking over een
vijfdeurs hatchback. De eerste in-
druk bij de instap is er één van
ruimte en luxe. Dat laatste kwam
niet alleen dankzij de (optionele)
lederen bekleding. Ford heeft het
interieur danig onder handen geno-
men waarbij vooral de nieuwe sty-
ling en de gebruikte materialen
aandacht kregen. De kwaliteit is
belangrijk toegenomen. Het dikke
stuurwiel met de vier aluminium
spaken valt direct op, evenals de
aluminium afwerking, die overi-
gens voor een groot deel van
kunststof blijkt, rond de versnel-
lingspook en de instrumenten.

Het interieur is strak en zakelijk
afgewerkt en vertoont een hoog
VW-gehalte. De gezelligheid ont-
breekt, maar het is functioneel en
chic. De dashboard instrumenten
zijn groot en dus goed afleesbaar.
De ergonomie van knoppen en
schakelaars is in orde en het is
dankzij de vele verstelmogelijkhe-
den (stoelhoogte elektrisch verstel-
baar op de First Edition) niet moei-
lijk om een aangename werkplek
achter het stuur te verkrijgen. Zelfs

bij een lange bestuurder blijft er
genoeg beenruimte over voor een
achterin zittende volwassene.

Erg compleet
De standaard uitrusting van de
Mondeo is op een aantal belangrij-
ke punten verbeterd. Om te begin-
nen de passieve veiligheid, die de
passagiers tegen de gevolgen van
een aanrijding moet beschermen.
Ford monteert standaard behalve
de intelligente tweetraps airbags,
ook zij-airbags en zelfs window-
bags. Verder zijn er pedalen ge-
monteerd, die bij een zware aanrij-
ding wegklappen en zodoende
ernstige fracturen aan de voeten
voorkomen. Ook actieve hoofd-
steunen voorin en gordelspanners
zijn standaard. Voorts beschikt
elke Mondeo over ABS en EBD
(Electronic Brake Distribution). Ze
hebben nu voor- en achterin elek-
trisch bediende zijruiten, een hand-
bediende airco (een automatische
airco zit op de duurdere versies),
elektrische spiegelbediening, be-
kerhouders, leeslampjes, berg-
ruimten in de portieren en de mid-
denconsole en zelfs 16-inch
wielen. De duurdere modellen, zo-
als First Edition hebben een Easy
Sound System 6000 CD geluidsin-
stallatie met stuurkolombediening,
Cruise Control, elektronische kli-
maatregeling, voorruitverwarming
en lichtmetalen velgen.

Levendig karakter
Ford heeft de nieuwe Mondeo
voorzien van een onderstel dat in
de verte veel weg heeft van de
oude constructie. Die was overi-
gens al uitstekend en met wat extra
spoorbreedte en een grotere wiel-
basis zijn er genoeg ingrediënten
voorhanden voor een aangenaam
rijcomfort en een puike weglig-
ging. De bekrachtigde besturing
voelt heel precies aan en wordt ook
op snelheid niet te licht. Je hebt
zelfs nimmer het idee met zo’n
grote, relatief zware auto onder-
weg te zijn. Een plotselinge last-
wissel in een snelle bocht, altijd
een trucje om snel de stabiliteit te
testen, levert weliswaar een uit-
breekreactie van de achterkant op
maar nooit zodanig dat je deze niet
kan opvangen. Voor de rest ligt hij
voorspelbaar en tevens heel dege-
lijk op de weg.

De Mondeo met de 2.0 liter
Duratorq DI Turbodiesel is een fijn
rijdende, comfortabele en vooral
levendige auto voor stad en land.
Jammer is alleen de nogal hoge ge-
luidsproductie van de dieselmotor
tijdens accelereren. Wij zouden
daarom dus voor de benzineversie
kiezen, daarmee is de nieuwe
Mondeo helemaal af! De nieuwe
Mondeo gaat in december de Ford-
showrooms verrijken.

Dick Schornagel

Meting: Maha Nederland bv, Vianen
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