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AUTO
Test Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon Titanium

Foto’s: Jan Lieftink

Sublieme rijmachine met dynamische look

Met deze Mondeo wil Ford duidelijk klanten bij de duur-

dere merken wegkapen. Dat moet lukken, want de

nieuwe Mondeo ziet er goed uit, is ruim en comfortabel,

rijdt als de beste en is met al z’n goede eigenschappen

ook nog eens prettig geprijsd. AMT stapte achter het

stuur van de 2.0 TDCi Wagon in Titanium-uitvoering.

De aan alle kanten gegroeide Ford Mondeo is ab-
soluut een mooie auto geworden. Daar is ieder-
een het over eens. Met deze scherpe lijnen kan
de Mondeo weer vele jaren mee. Moedig van
Ford trouwens om een nieuwe auto te brengen
in een segment dat qua volume gestaag af-
neemt. Daarom ook zoekt Ford het hogerop, in
de hoop klanten te kunnen afsnoepen bij mer-
ken als Audi en BMW.
De derde generatie Mondeo, waarvan de voor-
ganger zeven jaar geleden op de markt ver-
scheen, staat op de bodemplaat van de nieuwe
Volvo S80 en de Ford S-Max. Net als voorheen
zijn er drie carrosserievarianten: sedan, hatch-
back en wagon. De uiterlijke verschillen tussen
de vier- en de vijfdeurs zijn minimaal, het prijs-
verschil is zelfs nul euro. De Wagon kost daaren-
tegen €1.400,- extra. Een redelijk prijsverschil,
waarvoor je een nóg beter uitziende Mondeo
krijgt die enige mate van sportiviteit suggereert.
Het zeer uitgebreide leveringsprogramma be-
gint met een 1.6 16V Trend bij €26.925,-. De stap
naar de volgende motor gaat meteen met 400
cm3 naar de 2.0 liter. Daarna komt de 16-kleps
2.3 liter, die alleen in combinatie met zestraps-
automaat wordt geleverd. De topmotor is de 2.5
liter 20V vijfcilinder. Daarnaast heeft Ford twee
dieselmotoren: de 92 kW 1.8 Duratorq TDCi en
de 105 kW 2.0 liter TDCi Duratorq, allebei met
zesbak. Voor wie niet zelf wil schakelen is er
nog de 96 kW 2.0 Duratorq TDCi met zestraps-
automaat.

Onze testauto was de duurste Wagon in Tita-
nium-uitvoering met 103 kW diesel en handbak,
voor een standaardprijs van €35.675,-. Ford
monteerde er aardig wat extra’s op, waardoor
dankzij onder meer een luxueus X-Pack, dvd-na-
vigatiesysteem, 18” lichtmetaal en Bluetooth de
prijs als getest op €42.140,- kwam. Gezien de
ruimte die je daarvoor krijgt, plus de zeer com-
plete uitrusting en de geweldige rij-eigenschap-
pen, een nog altijd schappelijke prijs.

Stille kracht
De Duratorq TDCi heeft z’n betrouwbaarheid na
vele honderdduizenden units wel bewezen. Ford
ging bij het ontwerp vooral uit van levensduur
en efficiëntie. Maar ook werden moderne con-
structies niet vergeten, zoals common rail, een
turbo met variabele geometrie en een intercoo-
ler. De Duratorq heeft een gietijzeren blok en
een aluminium cilinderkop. Hij meet 1997 cm3.
Het nominale motorvermogen bedraagt 103 kW
bij 4000 t/min, het maximum koppel ligt op 320
Nm tussen 1750 en 2240 t/min. Tijdens de over-
boost-functie loopt het koppel korte tijd op tot
340 Nm.
Kijkend naar deze specificaties vermoed je in
eerste instantie dat dit misschien een ietwat te
kleine motor is voor deze grote, bijna 1600 kg
zware Mondeo. Maar de werkelijkheid is anders.
De 2.0 liter TDCi behoort tot de fijnste motoren
die Ford in huis heeft. Luister maar naar de
koude start en let op hoe deze motor tijdens de

opwarmperiode loopt. De sterkste diesel die
Ford op dit moment voor de Mondeo ter be-
schikking heeft, laat zich tijdens zijn arbeid zel-
den horen. In de eerste kilometers na de koude
start maakt deze auto weinig meer lawaai dan
de meeste diesels produceren wanneer ze al op
bedrijfstemperatuur zijn.
Het solide koppel zorgt voor alerte trekkracht,
behalve helemaal onderin. Tijdens de korte over-
boost presteert hij nog nét even meer om bij-
voorbeeld een précaire inhaalactie met succes
het hoofd te bieden. Maar ook in het middenge-
bied is de diesel dankzij z’n bijna zuigende sou-
plesse lekker bij de les. Veel schakelen hoeft
niet. De standaard gemonteerde zesbak, met
een duidelijke overdrive-functie in de hoogste
versnelling, is een genot om te bedienen. De
luie schakelaar kan ‘m overigens niet als vijfbak
gebruiken, want om in de tweede versnelling
vanuit stilstand weg te rijden heb je teveel slip-
pende koppeling nodig. Onderin voelt de motor,
door het ontbreken van turbowerking, zwak aan
en heeft extra gas nodig. Maar als de turbo een-
maal begint… De versnellingen worden door de
korte pook licht en precies ingeschakeld en de
koppeling heeft een duidelijk aangrijpingsmo-
ment.

De Wagon heeft een stoere achterkant met opval-
lende achterlichtunits. Bij de Titanium X-pack zijn
de dakrailings in geborsteld aluminium uitgevoerd.

Opnieuw 
toonaangevend
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Zeer verzorgd
De Mondeo wordt gebouwd op delen van de bo-
demplaat van de nieuwe Volvo S80 en de Ford S-
Max. Ruimte is geen enkel probleem, zowel
voorin als achterin kun je ook lange benen goed
kwijt. Maar dat was altijd al een van de sterke
punten van de Mondeo. De stuurstoel en de
stuurkolom zijn goed verstelbaar, hoog/laag
gaat bij de linkerstoel elektrisch. En ook dát
kenden we al van de vorige Mondeo. Het instru-
mentenbord bestaat uit een ronde snelheidsme-
ter en een halfronde toerenteller met daar
tussenin een display van de boordcomputer. Op

de middenconsole vinden we de monitor voor
de geluidsinstallatie, klimaatregeling en optio-
nele navigatie. De op het multifunctionele
stuur aangebrachte knopjes voor cruise control
en boordcomputer zijn eenvoudig te bedienen.
Het aluminium-look materiaal op het dash-
board en elders in het interieur zorgt voor een
luxueuze sfeer. Ook de fraaie alcantara/leer-
bekleding van de Titanium straalt klasse uit.
De Mondeo is voorzien van voldoende grote en
kleine bergruimten en bruikbare bekerhouders.
De in ongelijke delen neerklapbare achterbank
is in twee handomdraaien plat te leggen (eerst

de zitting omklappen). De drie hoofdsteunen
worden met de bank in gebruik desgewenst
handig uit het zicht omlaag geschoven. Opval-
lend is het ontbreken van een skiluik. Onder de
koffervloer is een ondiepe, maar wel brede
kunststof bak aangebracht voor kleine spullen
en daaronder ligt een thuiskomertje.
De standaarduitrusting van de Mondeo is bij de
basis-Trend al opvallend compleet. Deze omvat
onder meer ESP, curtain airbags van voor tot
achter, zijairbags voorin en een knieairbag voor
de bestuurder. Geen antiwhiplash-stoelen of
hoofdsteunen. Verder komt elke Mondeo met

De nieuwe Mondeo heeft een mooie,
scherpe neus. De koplampen zijn
ware kunstwerken. Vooral de Wagon
straalt sportiviteit uit.

Vooral de aluminium-
look aankleding geeft
een gevoel van luxe en
verwennerij. De afwer-
king is top.

De zesbak wordt door een goed ge-
plaatste pook bediend, de bak er
achter verschaft extra bergruimte.

De achterbank kan in enkele bewe-
gingen worden platgelegd waardoor
de bagageruimte variabel kan wor-
den benut. Er is geen skiluik voorhan-
den.

Het instrumentarium is
helder en duidelijk, de
digitale boordcomputer-
weergave daar tussenin
is soms wat druk.

Op de middenconsole bevinden zich
de navigatie, dual zone-airco en ge-
luidsinstallatie. Op het eerste gezicht
lijkt het allemaal wat veel, maar de
bediening is simpel.
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AUTO
Test Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon Titanium

een dual zone-airco met pollenfilter, cruise con-
trol, elektrische bediening van de buitenspie-
gels en de vier portierruiten, een gekoeld
dashboardkastje en zelfs een middensteun op

Modelserie en prijzen
Ford Mondeo 1.6 16V Trend: ..............................................v.a. € 26.925,-

Ford Mondeo 2.0 16V Trend: ..............................................v.a. € 27.925,-

Ford Mondeo 2.3 16V Trend: ..............................................v.a. € 31.760,-

Ford Mondeo 2.5 20V Trend: ..............................................v.a. € 34.160,-

Ford Mondeo 1.8 TDCi Trend: ............................................v.a. € 31.625,-

Ford Mondeo 2.0 TDCi DPF Trend: ......................................v.a. € 33.025,-

Wagon: ......................................................................................+ € 1.400,-

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

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

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

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

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

Xenonverlichting: ..............................................................optie (€ 1.150,-)

Regensensor: ..................................................standaard op Ghia/Titanium

Elektrische ramen: ......................................................................standaard

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

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

Adaptive cruise control: ..................................................optie (€ 1.350,-)

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

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 1.000,-)

Lederen bekleding: ....................................................optie (v.a. € 1.000,-)

Ford Nederland

☎ (020) 504 45 04

www.ford.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave) ..........................103 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave) ............320/340* Nm bij 1750-2240 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,1 sec. ............0-100 km/h: 9,8 sec. ........80-120 km/h: 7,5 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dB(A) .............. 100 km/h: 64 dB(A) ............120 km/h: 66 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................7,6 liter op 100 km

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

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

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

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................205 km/h

* Met tijdelijke overboost

Net zoals z’n voor-
ganger wordt de
nieuwe Mondeo elke
20.000 km in de
werkplaats verwacht
voor een oliewissel
en nieuw interieurfil-
ter. Dat geldt zowel
voor de benzine- als
de dieselmodellen,
ze worden allen ge-
smeerd met een
5W30, WSS-M2C913-
B. Ook de vervan-
gingstermijn van
bougies en luchtfilter

is keurig ‘gestan-
daardiseerd’ op
60.000 km of drie
jaar, voor álle moto-
ren.
De 1.6 16V benzine-
motor en 1.8 TDCi
zijn voorzien van een
distributieriem, die
elke 160.000 km of
acht jaar vervangen
moet worden. Ook
de 2.5 20V en 2.0
TDCi zijn uitgerust
met een distributie-
riem. Voor deze mo-

toren is een interval
van 200.000 km of 10
jaar voorgeschreven.

Het samen-
spel van
deze Dura-

torq-turbodieselmo-
tor en de zesbak met
fijne koppeling,
maken van de nieuwe
Mondeo een heerlijk
rijdende auto. Het in-
terieur is ruim en tot
in de puntjes ver-
zorgd. Doe daar de
perfecte wegligging
bij en je vraagt je af:
wat heb ik nou eigen-
lijk nog meer nodig?
De nieuwe Mondeo is
een interessant alter-
natief voor kopers
van duurdere merken.

Grote er-
gernissen
hebben we

bij de nieuwe Mon-
deo niet gevonden
of het moest het af-
slaan van de motor
zijn wanneer je met
te weinig gas weg-
rijdt. Onderin zit er
nog erg weinig leven
in de turbodiesel.
Kleinigheden, zoals
het ontbreken van
een echt reservewiel
of een skiluik heb-
ben de wenkbrau-
wen amper opwaarts
bewogen.

Standaard
onderhoud

de achterbank. De Titanium-uitvoering zorgt
voor talloze verfijningen in het interieur, zoals
lekkere sportstoelen voorin, voorruitverwar-
ming, blauw getinte ruiten rondom, leeslamp-
jes voor en achter, voetverlichting voorin en
instapverlichting in de buitenspiegels. Boven-
dien rijdt de Titanium op 16” lichtmetaal met
een smaakvol 24-spaaks ontwerp en 215/55 R16
banden.
Onze geteste auto was voorzien van het Tita-
nium X-pack (€ 2.215,-) met onder
meer een start/stopknop op het
dashboard. Een erg leuke gadget:
je houdt de sleutel op zak of bergt
‘m ergens in de auto op en drukt
voor het starten simpelweg op de startknop.
Heel aardig, maar zinvol?

Zeker op weg
Bij de eerste meters, en zeker in de eerste snelle
bocht, voel je het al: met de Mondeo ben je vei-
lig op weg. Je bent er ook direct in thuis dankzij
het geweldige onderstel dat niet alleen zorgt
voor een comfortabele vering en demping, maar
ook voor een veilig en stevig aanvoelende bestu-
ring. Voldoende feedback van de aangedreven
voorwielen en pas heel laat bijstand van ESP,
maken van deze Ford Mondeo een heerlijk stu-
rende familie-Wagon waar je als bestuurder elke
dag van geniet. Het verzorgde onderstel met
briljante afstelling, staat garant voor een per-
fecte wegligging. Zoals we dat al vele jaren van
Ford gewend zijn. ●

Dick Schornagel

Klepspelingcontrole
is bij geen van de
motoren nodig. ●

De 2.0 TDCi dieselmotor is uitstekend op zijn
plaats in de grote, en best zwaarlijvige Mondeo.
Het dieselaggregaat doet stil zijn werk, ook na de
koude start.
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