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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De C-Max is een totaal nieuwe, op de Focus
gebaseerde MPV met meer volume, meer
zitruimte en bovenal meer variabiliteit in het
interieur dan de auto waarvan hij in technisch
opzicht is afgeleid. De C-Max heeft een moder-
ne nogal strakke stylering. Wanneer we de nu
al uitlekkende foto’s moeten geloven, kreeg de
C-Max alvast de scherp gesneden grille en de al
even geslaagde koplampen van de nieuwe Focus
die we pas in het voorjaar van 2004 mogen ver-
wachten. In elk geval staat de C-Max al op het
C1-platform dat wordt gedeeld met de nieuwe
Volvo S40 en de Mazda 3.
Op foto’s oogt de C-Max klein en iel, met name
aan de achterzijde. Maar in werkelijkheid is de
auto forser dan je denkt. Ford brengt de C-Max
precies in het midi-MPV segment waarin naast
Renault en Opel ook vele andere merken zoals
Citroën, Nissan, Fiat en Volkswagen flink con-
currerend bezig zijn. Het basismodel Trend met
1.6 liter 16V motor kost € 21.995,- en is daarmee
redelijk gelijk geprijsd met z’n concurrenten.
Onze C-Max First Edition met 1.8 16v motor is
een beperkt leverbare versie die qua uitvoering
tussen de Trend en de duurdere Ghia ligt. Naast

de 1.6 en 1.8 benzinemotoren is er ook een in
samenwerking met PSA ontwikkelde 1.6 en 2.0
liter TDCi-turbodiesel te koop. Bovendien kan
de klant een Durashift CVT-automaat bestellen,
maar voorlopig alleen in combinatie met de
1.6 TDCi Duratorq diesel.

Fijn maar dorstig
De 1.8 Duratec HE is een bekende krachtbron
die onder andere ook in de Mondeo wordt
gebruikt, maar wel de nodige aanpassingen
onderging (zie technisch bekeken). De motor is
opgebouwd uit een gietijzeren blok en een
lichtmetalen cilinderkop met daarin twee door
een ketting aangedreven bovenliggende nokke-
nassen en vier kleppen per cilinder. Hij levert
een vermogen van 88 kW en een maximum
koppel van 166 Nm bij 4000 t/min. Gemonteerd
in de ruim 1300 kg zware midi-MPV maakt
deze motor geen bijzonder levendige indruk,
tenzij je bereid bent om de schakelhendel veel-
vuldig te gebruiken. Onder de 2700 t/min doet
de motor weinig, daar boven wordt hij lang-
zaam wakker om dan iets later alsnog enthou-
siast te gaan presteren. Voor snelle inhaalma-
noeuvres moet het vlakbij het stuurwiel, in de
middenconsole geplaatste pookje steeds een
tandje terug. Dit schakelen gaat met prettig
korte slagen. Ook de koppeling is licht te bedie-
nen. Voor wie dat wil werkt de motor graag
hard en dan is de C-Max snel. De Duratec ver-
heft ook dan zelden zijn stem, maar je hoort
‘m toch steeds aan’t werk. Het verbruik viel ons
tegen, zeker voor zo’n moderne auto. Ons
gemiddeld testverbruik was zo’n 1 op 10.

Bijzonder interieur
De bestuurdersstoel is in de hoogte verstelbaar,
maar zelfs in de laagste stand zit je in de C-
Max nog steeds tamelijk hoog. Om precies te
zijn: 8 cm hoger ten opzichte van de pedalen
dan in de Focus. Een veilig zicht is dus gewaar-
borgd. Het interieur is heel smaakvol ingericht,
de stoelen zijn groot en comfortabel, de
gebruikte materialen voor het dashboard en de
bekleding zijn zichtbaar van goede kwaliteit.
De bestuurder kan niet alleen de stoel goed
instellen maar ook de stuurkolom kantelt en
schuift in de gewenste richtingen. Het goed
afleesbare instrumentenbord bestaat uit ronde

meters met daaronder een digitaal display voor
dagteller en totaalstand.
Het meest bijzondere aan het interieur van de
C-Max is vanzelfsprekend de uit drie losse stoe-
len bestaande achterbank. Ford heeft hiermee
een enigszins op de Meriva-bank gelijkende
oplossing geconstrueerd doordat de middelste
stoel kan worden weg geklapt, waarna de beide
buitenste stoelen via diagonale rails naar
elkaar toe en naar achteren kunnen schuiven.
Daardoor ontstaat dan, weliswaar ten koste van
een beetje bagageruimte, een interieurlengte
die zelfs voor mensen van twee meter voldoen-
de ruimte biedt. De C-Max heeft nog een prak-
tische kant want de stoelen kunnen niet alleen
worden omgeklapt maar ook worden verwij-
derd. Ze wegen evenwel bijna 18 kg per stuk en
dat is nogal wat. Jammer is dat Ford met de C-
Max uitsluitend een vijfzitter aanbiedt. Twee
extra wegklapbare stoelen, waar de Zafira al
jaren geleden naam mee maakte, zouden de C-
Max nog veelzijdiger maken.

Veel bergruimte
De bagageruimte heeft een vlakke vloer en is

Ook bij de Ford Focus
C-Max overheerst het
strakke New Edge des-
ign. Het front is vast
een voorproefje van de
nieuwe Focus die over
een half jaar komt.

Een grote achterklep en hoog geplaatste achter-
lichten markeren de achterzijde van de C-Max.

Ford haakt in op midi-MPV segment

Gewoon goed
Ford komt net als Volks-

wagen erg laat met een

antwoord op de succesvol-

le Scénic en Zafira. De C-

Max ziet er goed uit en

rijdt voorbeeldig. Maar is

dat voldoende om je in dit

felbevochten segment te

onderscheiden? Iets meer

creativiteit van buiten en

binnen had deze midi-MPV

niet misstaan.

Foto’s: Jan Lieftink
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en een bagagenet op de kofferbodem. Praktisch
is de omkeerbare mat in de laadruimte met
aan één kant kunststof voor het vervoer van
een natte hond of vuile laarzen en aan de
andere kant stof wanneer er nette kledingstuk-
ken vervoerd worden. De uitrusting bestaat ver-
der uit een in de middenconsole ingebouwde
Easysound radio/CD, ronde mistlampen in de

rechthoekig en goed van vorm. Hij is ook uit-
stekend te beladen, mede dankzij de grote klep
en de lage tildrempel. Onder de bagagevloer
bevinden zich rondom het thuiskomertje nog
kleine bakken. Ook in het interieur zelf zijn de
nodige bakken en bakjes aangebracht. Handig
is met name het grote vak met deksel bovenop
het dashboard, al is die vanachter het stuur

niet te bereiken.
De uitrusting van de First Edition ligt tussen
die van de Trend en de Ghia in. Aan de buiten-
kant zie je het verschil aan de mooie 16” licht-
metalen wielen en de metallic lak die stan-
daard zijn. Maar ook een handbediende airco,
elektrische ramen voorin, elektrische voorruit-
verwarming, fraaie vloermatten voor en achter

De werkplek van de bestuurder is van alle gemak-
ken voorzien. Het smaakvolle vierspaaks stuurwiel
bevat schakelaars voor de cruise control. Verder
zien we links onder het stuur de bedieningssatel-
liet voor de audio.

De bagageruimte is zelfs voor dit segment enorm
groot, en uiteraard zeer variabel door één of meer
stoelen uit te nemen of door de stoelen te ver-
schuiven.

De middenconsole ziet er keurig strak uit met de
prachtig geïntegreerde Easysound 6000 radio/CD.
Verder zien we hier de bediening van de airco. Let
ook op het bergvak bovenop het dashboard.

Het keurig afgewerkte, strakke interieur zal ook
de zakelijk rijder aanspreken. Je zit comfortabel en
op veilige hoogte in de C-Max.

De knappe, variabele achterbank met drie stoelen
kan ook als tweezitter worden gebruikt. De mid-
denstoel laat zich omklappen tot armsteun en ta-
feltje met bekerhouders.
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voorbumper, leeslampjes voor en achter, een
lederen stuurwiel met aluminium inleg, cruise
control, boordcomputer, bekerhouders en
afstandbediende centrale vergrendeling. Het is
teveel om op te noemen, de C-Max is niet goed-
koop maar je krijgt er veel voor. Ook op het
gebied van veiligheid doet Ford mee met ABS,
remassistent, ESP (niet op alle modellen), zijair-
bags en curtain airbags.

Prettig sturen
Ford weet als geen ander wat een fijn onderstel
is. Het bestaat aan de voorkant uit aan een
nieuw subframe bevestigde MacPherson-veerpo-
ten en achter uit een onafhankelijke multilink
constructie met stabilisator. De wielbasis is 2,5
cm langer dan die van de Focus en de spoor-
breedten voor en achter zijn zelfs met 4 cm
gegroeid. Dat geeft de C-Max een stoer en breed-
voetig aanzien en helpt mee om de auto een
betrouwbare en veilig aanvoelende wegligging
te verschaffen. Ook is de C-Max comfortabel
geveerd en stuurt hij ondanks z’n hoge opbouw
opvallend strak en zelfs bijna sportief. Je hebt
met deze auto nimmer het gevoel met een
‘busje’ onderweg te zijn. Gewoon een fijne,
goed gebouwde auto, niet alleen voor de stad
maak ook voor lange zakenritten en vakantie-
reizen. ●

Dick Schornagel

Trendvolger in service
De onderhoudsbe-
hoefte van de C-Max
is weinig spraakma-
kend. Ford kiest voor

een jaarlijkse service-
beurt, of elke 20.000
km als het jaarkilo-
metrage hoger ligt.

Zowel de benzine-
als de dieselmotoren
krijgen dan nieuwe
olie en een oliefilter
en ook het interieur-
filter wordt vervan-
gen. Voor de benzi-
nemotoren schrijft
Ford een 5W30 voor,
met de specificatie
WSS-M2C913 A of B.
De diesels zijn blijk-
baar zo nieuw voor
Ford dat men ons
nog geen oliespecifi-
catie op kon geven.
Controle van de
klepspeling is zowel
bij de benzine- als de
dieselmodellen niet
nodig. Bij 60.000 km
is het luchtfilter aan
vervanging toe en bij

de benzinemotoren
ook de bougies. Voor
klanten die minder
dan 20.000 km per
jaar rijden wordt een
interval van drie jaar
aangehouden. De
dieselmotoren zijn
voorzien van een
distributietandriem
die een respectabele
240.000 km mee
gaat, bij de benzine-
motoren verloopt de
distributie via een
onderhoudsvrije ket-
ting. De transmissies
zijn voor het leven
gesmeerd. Eventueel
bijvullen kan met
een 75W90 WSD-
M2C200 C. ●

De 1.8 Duratec motor kennen we al van de
Mondeo, maar onderging toch de nodige wijzigin-
gen voor meer trekkracht en souplesse.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..............88 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................166 Nm bij 4000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....8,1 sec. ......0-100 km/h: 11,4  sec. ..80-120 km/h: ....8,5 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dBA ................100km/h: 65 dBA ..................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 9,7 liter op 100 km ......................Buitenweg: 5,6 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................7,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................9,9 liter op 100 km

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

Gegevens: Ford Nederland

Zowel van
buiten als
van binnen

straalt de C-Max een
zekere behaaglijk-
heid en luxe uit die
in combinatie met
een dure afwerking
en complete uit-
rusting zijn vier tot
vijf inzittenden een
aangenaam trans-
port verschaft. Ook
de handige, variabel
bruikbare interieur-
ruimte en de hoog-
staande rijeigen-
schappen hebben op
ons een prima indruk
achtergelaten.

De 1.8 liter
Duratec
motor doet

pas bij 2800 t/min
een beetje mee. Je
hoort ‘m voortdu-
rend werken, al is
het geluid niet irri-
tant. Wij schrokken
van het gemiddelde
testverbruik van zo’n
1 op 10. Jammer dat
de C-Max niet als
zevenzitter leverbaar
is of met andere cre-
atieve MPV-opties.

Modelserie en prijzen
Ford Focus C-Max Trend 1.6 16v: ............................................€ 21.995,-

Ford Focus C-Max Trend 1.8 16v: ............................................€ 22.995,-

Ford Focus C-Max First Edition 1.8 16v:..................................€ 24.895,-

Ford Focus C-Max Ghia 1.8 16v: ..............................................€ 25.695,-

Ford Focus C-Max Trend 1.6 TDCi: ............................................€ 26.795,-

Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCi: ............................................€ 29.495,-

Ford Focus C-Max Trend 2.0 TDCi: ............................................€ 28.495,-

Ford Focus C-Max First Edition 2.0 TDCi: ................................€ 30.395,-

Ford Focus C-Max Ghia 2.0 TDCi: ............................................€ 31.195,-

ABS: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling met ASR: ................optie op Trend en Ghia € 1.500,-

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ..................................optie op Trend en Ghia € 1.000,-

Regensensor: ............................................................optie op Ghia € 400,-

Centrale vergrendeling met afstandsbediening: ....................standaard

Elektrische ruiten voor: ..............................................................standaard

Elektrische ruiten achter: ................standaard op Ghia (Trend + € 300,-)

Handbediende airco:..................................standaard op Trend en First Ed.

Automatische airco: ......standaard op Ghia (Trend en First Ed. + € 600,-)

Cruise control: ............................................................................standaard

Audiosysteem: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ..................................optie op Trend en Ghia € 3.000,-

Automaat: ........................................................optie op 1.6 TDCi € 1.700,-

Importeur: Ford Nederland, ☎ (020) 504 45 04, www.ford.nl
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