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RUBRIEKSKOP
OMercedes-Benz S 320 CDI

De introductie van de nieuwe Galaxy en de S-
MAX liep synchroon, geen wonder gezien het
grote aantal belangrijke, gezamenlijke raak-
vlakken. Ford wilde de bestaande klant die
vooral prijs stelt op functionaliteit niet verlie-
zen, maar zag tegelijkertijd ook ruimte voor
een nieuw product, de sportieve MPV of SUV.
Land Rover deed kort geleden iets vergelijk-
baars met de Range Rover Sport maar dan wél
in een ietwat andere prijsklasse!
De S-MAX begon zijn leven ruim anderhalf jaar
geleden op de autosalon van Genève als SAV-
Concept (Sports Acitivity Vehicle), enkele maan-
den later kwam daar een concept versie van de
nieuwe Galaxy naast. Inmiddels zijn beide
auto’s in productie: de Galaxy als de stoere
bodybuilder en de S-MAX als de atleet. Beide
voorzien van een ruim en variabel interieur.
Ford moést de S-MAX en de Galaxy wel samen
ontwikkelen aangezien de samenwerking met
VW en Seat (Sharan en Alhambra) niet meer
bestaat, en twee onafhankelijke modellen bou-
wen veel te duur is.
Weinig mensen vinden hun minivan of MPV
echt mooi. Zulke auto’s worden vooral aange-
schaft voor de ruimte en de gebruiksmogelijk-
heden maar niet vanwege het flitsende uiter-
lijk. Met de S-MAX hoopt Ford de functiona-
liteit van de MPV geen geweld aan te doen,
maar dan wel smakelijk verpakt. Dat laatste is
zonder meer gelukt. Hij heeft breed uitgebolde
spatschermen en staat lekker laag en breed op
z’n wielen. Opvallend sportief. Zelfs bij stil-
stand ziet de 477 cm lange en 166 cm hoge S-
MAX er al uit alsof hij in beweging is, knap
gedaan!
De Ford S-MAX kost met viercilinder 2.0 liter-
motor vanaf � 32.550,- en valt daarmee in de

klasse van de Honda CR-V, Hyundai Santa Fé,
Kia Sorento, Mazda5, Renault Grand Scénic en
de SsangYong Kyron. Van die genoemde auto’s
is deze Ford niet alleen de nieuwste maar om
te zien ook veruit de meest sportieve. En al
helemáál wanneer het om de 2.5 20v Turbo
gaat die wij voor deze test ter beschikking had-
den.

Stalen grom
De langeslag (83,0 x 93,2 mm) 2.5 20v Turbo in
onze testauto is de vijfcilinder uit Zweden, bij
Volvo T5 geheten en ook te vinden in de Ford
Focus ST. Ook de zesbak die daar achter hangt
is een bekend component. Afgezien van enkele
kleine wijzigingen aan het motormanagement,
deed Ford weinig aan deze begeerlijke beer met
z’n cilinderinhoud van 2521 cm3. De krachtige
vijfpitter met een uit duizenden herkenbare
‘stalen’ uitlaatgrom drijft de voorwielen aan
en is geheel uit lichtmetaal geconstrueerd.
Dankzij een turbo met intercooler levert hij
162 kW en een fors koppel van 320 Nm, dat
tussen de 1500 en 3500 t/min beschikbaar is.
Het geeft de S-MAX bijna vleugels, ook al weegt
deze auto rijklaar bijna 1700 kg.
Al direct bij de start kan het genieten begin-
nen. De vijfcilinder heeft een onmiskenbaar
eigen geluid. Dat dringt overigens nauwelijks
tot het interieur door. Jammer voor de liefheb-
ber van vijfpitters maar erg comfortabel bij
lange ritten. De zesbak wordt bediend door een
korte pook in een lederen zak en schakelt
prima. In bijna alle versnellingen is de S-MAX
dankzij de brede koppelband in staat om z’n
maximale prestaties bij vrijwel elk toerental te
leveren, wat een erg relaxte rijstijl mogelijk
maakt. Een inhaalactie in de derde versnelling

van 80 tot 120 km/h, kostte in onze testauto
slechts iets meer dan 6 seconden en daarmee
kun je menig zogenaamde sportwagen redelijk
de loef af steken! Je merkt niet dat je toch
eigenlijk in een enigszins veredelde MPV rijdt,
zó uitstekend snel beweegt zich deze vijfcilin-
der auto, en ook zó perfect is de combinatie
van deze motor en de daarbij behorende zes-
bak.
Vijfcilinder turbomotoren zijn fijne machines
waar je geweldig lekker mee kunt opschieten
maar ze hebben ook zo hun nadelen: ze lusten
namelijk een vrij stevige slok, vooral wanneer
de bestuurder er een beetje de sokken in zet.

Opvallend compleet
Ford levert de S-MAX met een keuze uit vijf
‘Packs’. Onze testauto kwam voorzien van het
duurste X-Pack (� 2.700,-) dat onder meer alcan-
tara-lederen bekleding, adaptieve (om de hoek
schijnende) koplampen en een glazen panora-
madak inhoudt. Andere mogelijkheden en/of
combinaties zijn Comfort Seat Pack, Family
Pack, Sport Pack en Techno Pack. In alle geval-
len is de S-MAX een complete auto, ook wan-

Autofabrikanten voelen haarfijn aan wanneer hun

klanten op een bepaald type auto raken uitgekeken.

Zoals op de MPV’s bijvoorbeeld. Een cross-over is dan

aan de orde, zoals deze samen met de nieuwe Ford

Galaxy ontworpen S-MAX. Echt iets voor mensen die

geen ‘busje’ meer willen.

Foto’s: Jan Lieftink
AUTO 
Test Ford S-MAX 2.5 20v Turbo

Ondanks de ‘snelle’ lage daklijn is de S-MAX zeer
functioneel. De grote achterklep biedt volop laad-
gemak. Hij toont ook chique!

Functionaliteit in sportieve verpakking

Flitsend ruimteconcept
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en drie individuele ‘fold flat’ stoelen op de 2e

zitrij. Voor de derde zitrij, die uit twee geheel
in de bodem neerklapbare stoelen bestaat,
betaal je vanaf � 1100,- bij. Over de bagageruim-
te bevindt zich een rolzeil dat ook over de uit-
geklapte achterste stoelen past. Maar erg veel
bagageruimte heb je daar dan niet meer!

neer je er een zonder een extra Pack bestelt.
Kijken we naar het exterieur dan zien we vijf-
spaaks 17” lichtmetalen wielen met brede
225/50 R17 banden, mistlampen, elektrisch 
verstelbare en verwarmde zijspiegels met
instapverlichting en geïntegreerde clignoteurs
en in de lakkleur meegespoten portierhendels

en beschermstrips op de flanken.
Elke S-MAX wordt verder standaard geleverd
met zaken als een dual zone airco met pollen-
filter, cruise control met stuurwielbediening,
automatisch dimmend grootlicht en dito
binnenspiegel, afstandsbediende centrale ver-
grendeling, elektrische zijruiten voor en achter

Breed, laag, bolle spat-
schermen en
neproosters achter de
voorwielen: sportieve
details in overvloed.

In dit interieur voelt iedereen zich
direct thuis. De ‘aluminium’

afwerking geeft een sportieve look
en houdt het interieur licht.

Ook de middenconsole is strak van ontwerp, met
het multifunctionele beeldscherm, de korte pook
en beugelvormige handremhendel.

Drie individuele, neerklapbare stoelen op de 2e zitrij zijn stan-
daard. Voor de 3e zitrij moet je extra betalen. Deze is vrij
moeilijk bereikbaar en eigenlijk vooral voor kinderen bedoeld.

Een mooie cockpit met multifunctioneel stuurwiel,
klassieke tellers en een display voor de boord-
computer.
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De S-MAX moet elke
20.000 km of jaarlijks
voor klein onder-
houd naar de werk-
plaats. Zowel de
benzine- als diesel-
motoren worden
met een 10W30 olie
gesmeerd. Kleppen
stellen is niet nodig,
wel zijn alle motoren
voorzien van een
distributietandriem,
die gelukkig 200.000
km of 10 jaar mee-

AUTO 
Test Ford S-MAX 2.5 20v Turbo

overal even echt, maar het staat wel goed, doet
sportief aan en houdt het interieur licht. De
brede middenconsole zorgt voor een cockpit
gevoel. Op de werkplek met een stevig zittende
en elektrisch bedienbare stoel achter het vier-
spaaks stuur, heb je goed zicht op het vrij tra-
ditionele instrumentenbord met aan de onder-
zijde afgeplatte, ronde meters voor snelheid en
toerental. Daar schuin boven zitten kleinere
ronde analoge meters voor brandstof en tempe-
ratuur en er tussenin een digitale weergave
van de boordcomputer. De ergonomie klopt
overal, de pook valt goed in de hand en de beu-
gelvormige handremhendel is een opvallend
detail. De S-MAX ziet er goed afgewerkt uit, er
zijn degelijke materialen gebruikt (leer en
alcantara bij de X-Pack uitvoering) en Ford
zorgt voor voldoende bekerhouders en berg-
ruimten. Kortom, de S-MAX is dus niet alleen
een sportieve maar ook een praktische auto
voor mensen die ook nog eens van verwennen
houden.

Sportief sturen
De S-MAX laat zich makkelijk op de millimeter
sturen. Zeker in combinatie met de krachtige
vijfcilinder is dit een heerlijk sturende en rij-
dende auto. Ford heeft kans gezien er een per-
fecte mix van een normale, comfortabele
gezinsauto en een aangenaam sportief sturende
cross-over van te maken. Je kunt goed voelen
dat Ford veel van perfecte onderstellen weet,
zonder daarbij het comfort te vergeten. De auto
reageert in snel genomen bochten heel precies
en zonder veel overhellen op de wensen van de
bestuurder en hij voelt te allen tijde secuur, sta-
biel en veilig aan. Het mooie onderstel bestaan-
de uit MacPherson voor en multilink-as achter,
ziet erop toe dat je met deze S-MAX zowel vro-
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave):.......... 162 kW bij 5000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..........................320 Nm bij 1500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,6 sec. ............0-100 km/h: 7,9 sec. ....80-120 km/h: 6,1 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dBA ................100km/h: 65 dBA................120 km/h: 69 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Combinatierit: ............................................................9,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ........................................12,8 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ................................................230 km/h

De S-MAX
is handig,

mooi en rijdt als de
beste. De afwerking
en gekozen materia-
len zijn top. Een
extra traktatie is de
vijfcilinder motor.
Wát een heerlijke,
krachtige en toch zij-
dezachte krachtbron
heeft Ford/Volvo met
deze vijfpitter in
handen. De perfect
schakelende zesbak
past er geweldig bij.

Er kleven
een paar

minpuntjes aan de S-
MAX, waarvan de
belangrijkste zijn dat
je extra moet betalen
voor ESP en dat een
automaat (nog) niet
wordt geleverd. Het
hoge brandstofver-
bruik van de vijfcilin-
der turbomotor zou
een punt van over-
weging kunnen zijn
om deze versie maar
te laten staan. Maar
dan mis je wél wat…

Modelserie en prijzen
Ford S-MAX 2.0 16v:............................................................ v.a. � 32.550,-

Ford S-MAX 2.5 20v Turbo: ................................................ v.a. � 38.050,-

Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF: .................................................. v.a. � 38.750,-

ABS met EBD: ..............................................................................standaard

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

ESP: ........................................................................................optie (� 950,-)

17” lichtmetalen velgen: ............................................................standaard

Elektrisch zijruiten: ......................................................................standaard

Boordcomputer: ..........................................................................standaard

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

Geïntegreerd navigatiesysteem: ..............................optie (v.a. � 1.200,-)

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

Regensensor: ................................................................................standaard

Automatische airconditioning: ..................................................standaard

Elektrische voorruitverwarming: ..............................................standaard

Xenon verlichting: ............................................................optie (� 1.300,-)

Derde zitrij: ..................................................................optie (v.a. � 1.100,-)

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

Knie-airbag bestuurder: ..............................................................standaard

Ford Nederland

☎ (020) 504 45 04

www.ford.nl

De potente vijfcilinder turbomotor kennen we van
de Volvo S40 T5 en de Ford Focus ST. Hij is goed
voor pittige prestaties, maar lust een flinke slok.

lijk van een bochtige route kunt genieten als
veilig en comfortabel lange afstanden kunt
afleggen. Een indrukwekkende auto! ●

Dick Schornagel

gaat. Bougies en
luchtfilter houden
60.000 km stand, het
interieurfilter zelfs
100.000 km. De
transmissies zijn voor
het leven gesmeerd.
Mocht bijvullen
nodig zijn, dan is
voor de handbak een
WSD-M2C200-C
transmissieolie voor-
geschreven en voor
de automaat een
WSS-M2C202-B. ●

Op het gebied van actieve en passieve veilig-
heid monteert Ford in de S-MAX ABS met EBD,
twee front airbags, zijairbags voorin, een knie-
airbag voor de bestuurder, window airbags en
actieve hoofdsteunen voorin. ESP is extra op
alle modellen en kost � 950,-.
Het interieur doet licht en luchtig aan en het
is voldoende ruim voor vier tot vijf volwasse-
nen. Ook achterin zit je prima. Ford heeft veel
met geborsteld aluminium gewerkt. Dat is niet
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