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AUTO 
Ford Focus technisch bekeken

Evolutie kenmerkt nieuwe Focus

Voorzichtige
vooruitgang
Met de overstap van Escort naar Focus maakte Ford een

enorme omslag, alleen de aandrijflijn was niet volledig

nieuw. Het merk stak flink zijn nek uit, altijd riskant hoe

het publiek dan reageert. De overgang naar Focus II is

veel minder ingrijpend: niet het wiel opnieuw uitvinden,

maar het goede nog beter maken.

Als een van de eersten in de gezinsautoklasse
kwam Ford destijds bij de Focus met multilink
wielophanging achter. Dat leverde een zeer pro-
bleemloze wegligging op. De Volkswagen-groep
volgde inmiddels dit voorbeeld, terwijl Opel

(Astra) en Renault (Mégane) het blijven houden
op de klassieke torsie-as met gekoppelde langs-
armen. Gezien de groepsvorming hebben derge-
lijke keuzes veelomvattende gevolgen: een hele
reeks merken van de Ford- en VAG-concerns

bouwen op de Focus- of Golf-bodemgroepen
met een multilink achteras, de aan General
Motors/Opel (Fiat) of Renault (Nissan) gelieerde
merken maken een andere keus.
Hetzelfde onderstel blijft in principe behouden
voor de tweede generatie van de Focus, met uit-
voerige doorontwikkeling om het comfort te
verhogen zonder aan de rijdynamiek af te doen.
De meest opvallende ingreep is dat de McPher-
son-voorwielophanging nu bevestigd is aan een
subframe dat ook motor en besturing draagt.
Zo’n subframe kan trillings- en geluidsisolerend
aan de carrosserie opgehangen worden, de wiel-
ophanging mag dan stijvere ophangpunten krij-
gen die de stuurprecisie verbeteren.
Met het oog op dat laatste koos Ford nu voor
elektrohydraulische bekrachtiging op de bestu-
ring. In de vorige Focus werd nog conventionele
hydraulische bekrachtiging gebruikt, nu moest
er iets elektrisch komen om de motorlast en
dus het brandstofverbruik te verlagen. Een puur
elektrisch systeem wilde men niet, omdat dit
terugkoppeling van reactiekrachten van wielen
naar stuurwiel sterk dempt. Een hydraulisch
systeem met elektrische pomp geeft een beter
stuurgevoel en bespaart toch aandrijfvermogen
voor de bekrachtiging.

Aangepaste motormix
Bij de motoren houdt Ford het ook op evolutie.
Nieuw in de Focus zijn wel de 1.6 en 2.0 diesels,
voor de hand liggend dat die nu uit de geza-
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Een iets opgerekte en herziene bodemgroep van
de eerste Focus is nu bij Ford de standaard voor
gezinsauto’s, waar andere merken van het concern
(Volvo, Mazda) ook op bouwen. Zelf komt Ford er
als eerste en laatste mee: de Focus C-Max beet
het spits af, de andere Focus-versies sluiten nu de
rij.
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menlijke productie met PSA komen. We herin-
neren er nog eens aan dat Ford en de PSA-groep
nu voor een belangrijk deel hun dieselgamma
samen ontwikkelen en maken, waarbij ze hun
technische kennis delen. Dat zie je ook in deze
diesels, afgeleid van de bekende Peugeot HDi
aggregaten met common rail injectie. Maar
tevens voorzien van de ‘overboost’ functie die
typerend was voor de diesels van Ford: bij acce-
leratie tijdelijk verhoogde turbodruk voor extra
trekkracht. Terwijl van PSA weer de roetfilter-
techniek komt, die werkt met een brandstoftoe-
voeging op basis van cerium, en bij de 2.0 diesel
straks nodig is om EU4-uitlaatgaseisen te halen.
Op één na worden bekende benzinemotoren
toegepast, zij het deels toch andere dan voor-
heen. De 1.4 en 1.6 behoren tot de Zetec motor-
generatie die nog in de laatste modellen van de
Escort debuteerde. Werden daarnaast in de vori-
ge Focus ook 1.8 en 2.0 varianten uit die familie
gebruikt, nu koos Ford voor alleen de 2.0 uit de
Mondeo. Die behoort tot de nieuwere Duratec
HE-generatie, het is een korteslag motor terwijl
de grotere Zetec versies juist een lange slag heb-
ben. Overigens laat Ford dat onderscheid niet
meer zien, bij de Focus noemt het alle benzine-
motoren Duratec en alle diesels Duratorq.
Nieuw is alleen de 1.6 Ti-VCT, een 1.6 variant

waarin de nokkenassen beide van traploos vari-
abele timing voorzien zijn. Het is een hydrau-
lisch systeem met tweedelige riemschijven, met
kamers tussen de twee concentrische delen
waarin oliedruk de onderlinge stand van de
delen bepaalt. Boven de nokkenassen zijn in de
cilinderkop opnemers geplaatst die de stand
van de nokkenassen registreren, verder
moesten in- en uitlaattraject aangepast worden
om optimaal nut uit de nokkenasverstelling te
halen. Dit houdt onder meer in dat aan uitlaat-
zijde de cilinders paarsgewijs gekoppeld
moesten worden om te voorkomen dat bij lange
klepopening de ene cilinder zijn uitlaatgas in
de andere blaast. Met als gevolg dat er twee
voorkatalysatoren met lambdasensoren zijn,
pas daarna komt het uitlaatspruitstuk samen

in één pijp.

Economische
keuzes
Op het transmissie-
front valt de nieuwe
CVT-automaat op, 

als optie alleen samen met de 1.6 diesel lever-
baar. Deze duwband transmissie is wat duurder
dan de conventionele viertraps automaat die
voor de 1.6 benzinemotor beschikbaar is, maar
sluit met gunstiger overbrenging (grote sprei-
ding in verhoudingen, traploos variabel) beter
aan op de zuinige aard van een diesel. Zo weegt
Ford op alle fronten kosten en baten af, waartoe
het merk ook als eerste meedraaiende koplam-
pen met halogeenlicht als extra biedt. Een stuk
goedkoper dan de gebruikelijke koppeling aan
xenon verlichting,
ook interessant bij
schadeherstel waar
draaibare xenonlam-
pen evenzo erg kost-
baar zijn.                ●

De zeer succesvolle ‘control blade’-achteras van
de eerste Focus werd verder verfijnd, het principe
van deze multilink-ophanging bleef gelijk.
Grotendeels uit gewoon geperst staal gemaakt,
compact gebouwd en in de praktijk erg effectief.
De ‘control blade’ waarnaar de as genoemd wordt
is overigens de langsarm aan beide zijden.

Als enige nieuwe benzine-
motor is er deze 1.6 met
twee verstelbare nokke-
nassen, in feite een variant
op de bekende 1.6-16V.
Traploze nokkenasverstel-
ling zorgt voor meer ver-
mogen, gunstiger koppel-
verloop vooral bij laag
toerental, en lager
gemiddeld verbruik.

Nieuw voor de Focus en al leverbare Focus C-Max
is de wedergeboren traploze automaat, hier
Durashift CVT genoemd. Samen met ZF ontwik-
keld, rond de duwband van Van Doorne’s
Transmissie, en met elektronische sturing ook in
zeven sequentiële stappen te schakelen. Alleen
voor de 1.6 diesel, benzineversies doen het met
een conventionele automaat.

Peter Fokker
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