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Foto’s/Tekeningen: Ford

Mondeo vol goed doordachte constructies

Bij de vorige Mondeo maakte Ford er geen geheim van

dat de Volkswagen Passat als klassestandaard was ge-

nomen. Net zo robuust en praktisch moest Ford’s grote

middenklasser ook worden. Het leidde tot een uitste-

kende maar ook wat anonieme auto. Dat moest beter

kunnen in de nieuwe Mondeo.

Er is nauwelijks discussie dat de voorgaande
Mondeo een prima auto was. Ruim, goed afge-
werkt, strak weggedrag. Niks mis met de eigen
benzinemotoren, ook niet met de diesels die
deels uit de samenwerking met PSA komen. Al-
leen iets onderscheidends ontbrak. Een nieuwe
styling moet dat verhelpen, samen met een be-
tere kwaliteit op ieder punt.

Familieverwantschap
Daar de Mondeo dezelfde technische basis
moest hebben als de S-Max en Galaxy bracht dat
al belangrijke technische veranderingen teweeg
ten opzichte van de voorgaande generatie. Om
te beginnen lag voor de hand dezelfde motoren
te gebruiken. Dat zijn de 2.0 benzine- en diesel,
en de 2.5 turbo vijfcilinder. Rationalisering leidt

ertoe dat de 1.8 benzinemotor uit de vorige Mon-
deo wijkt voor de 1.6 uit de Focus/C-Max. Evenzo
maken de zwakste 2.0 diesels plaats voor een 1.8
die al in de Tourneo Connect staat.
Met de dicht bij elkaar liggende vermogens van
al die gaande en komende motoren is veel voor
deze rationalisatie te zeggen. Zo verdwijnt nu
ook de 3.0 V6 in standaard- en ST-versie, daar de
2.5 vijfcilinder dezelfde prestaties levert als de
V6 ST. Overigens haalde Ford dit aggregaat weer
bij dochter Volvo vandaan, eerst voor de Focus ST.
De 1.6 Ti-VCT met verstelbare nokkenassen is
met een aantal verbeteringen even sterk als de
1.8 die hij vervangt, te weten 92 kW. Datzelfde
vermogen levert de 1.8 TDCi diesel, eveneens
dankzij aanpassingen. Deze diesel van Ford’s
eigen ontwerp is daarmee een goed alternatief
geworden voor de grotere 2.0 TDCi-versie. En het
heft tevens de verwarring op dat er nog een an-
dere 2.0 TDCi is, uit de gezamenlijke ontwikke-
ling met PSA.

Iets goeds  verbeterd

AUTO
Ford Mondeo technisch bekeken

Efficiency speelt een grote rol bij Ford. Ze wilden
hun grote mpv Galaxy zelf gaan bouwen (in plaats
van samen met VAG), en de sportiever variant S-
Max aan het programma toevoegen. Dat kon ge-
combineerd worden met de nieuwe Mondeo, als ze
dezelfde bodemgroep kregen. De wielophanging is
gebaseerd op die van de Focus/C-Max.
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AUTO
Ford Mondeo technisch bekeken

Nieuw toegevoegd
Die laatste 2.0 TDCi blijft, in 105 kW-versie met
handschakeling of 96 kW met automaat. Beide
worden gekoppeld aan een nieuwe zesversnel-
lings transmissie. Waarbij de handbediende zes-
bak alleen voor de Mondeo nieuw is, ook in de
S-Max/Galaxy gaat de 2.0 diesel al met deze zes-
bak samen. De zestrapsautomaat is wel nieuw
bij Ford. Hij wordt ook standaard geleverd bij
een nieuwe benzinemotor die iets later beschik-
baar komt. Deze 2.3 viercilinder met 119 kW,
een vergrote variant van de 2.0 Duratec, is al
langer in productie voor Amerikaanse Ford-mo-
dellen.
Het onderstel van de S-Max/Galaxy brengt mee
dat nu ook de Mondeo een verbeterde McPher-

son-voorwielophanging heeft, en een multilink-
achteras aan een subframe. Die is dus niet di-
rect aan de carrosserie bevestigd, zoals bij de
vorige Mondeo. Als nieuwe optie komt daar con-
tinu variabele schokdemping bij, een systeem
van Tenneco/Monroe, ook al leverbaar op de S-
Max/Galaxy.

Handigheidjes
In een eerder artikel (AMT 2007/4) over de pro-
ductie van deze Mondeo lichtten we toe dat erg
veel is gedaan aan kwaliteit en de controle
daarop. Ook het botsgedrag kreeg ruime aan-
dacht, van constructies die de schade bij kleine
aanrijdingen beperkt houdt tot een extra veilige
stuurkolom met knie-airbag eronder.
Het bijzondere aan de stuurkolom is dat die bij
een zware klap niet axiaal inschuift, langs de
stuurwiel-as. Daarbij zou het stuurwiel niet al-
leen van de bestuurder weg schuiven, maar ook
wat omlaag gaan. Een speciale bevestiging zorgt
dat het stuurwiel puur horizontaal opschuift,
waarbij de knieruimte van de bestuurder onaan-
getast blijft. Alleen is het geen primeur, al bij de
huidige Focus is deze constructie toegepast.
Hoogmoderne extra’s zoals adaptieve cruise
control heeft Ford nu ook voor de Mondeo. In-
clusief een permanente functie CMbB, Collision
Mitigation by Braking. Met radar meet adap-
tieve cruise control de afstand tot voorliggers,
en remt automatisch af als die langzamer rij-
den. Die laatste functie blijft werken als de

cruise control uit staat, maar alleen wanneer
een voorligger zo snel genaderd wordt dat een
botsing onvermijdelijk is. Dan zal de Mondeo
dus vanzelf (maar niet op volle kracht) remmen
om de schade nog zoveel mogelijk beperkt te
houden.
Een aardige vinding is het EasyFuel-systeem.
Een klep in de tankhals gaat alleen open als de
juiste maat tankpistool naar binnen wordt ge-
schoven. Tankpistolen voor benzine en voor die-
sel hebben verschillende diameters. Dus
verkeerd tanken kan niet. Bovendien schaft Ford
de tankdop af, passing en montage van de on-
derdelen is zo goed dat de tankklep kan dienen
om de tankopening dampdicht af te sluiten.

Begrijpelijke bediening
En dan is er nog het Convers+ bedieningssys-
teem als echte primeur. Ook weer gericht op
handigheid zonder het ingewikkeld te maken.
Geen ‘bedieningssatelliet’ op de middentunnel
met in het console erboven een display, waarop
een hele rij menu’s doorzocht moet worden.
Ford kiest eenvoudige knoppen in het stuur en
een kloek display tussen de meters voor je neus.
Daarop verschijnen alle menu’s op overzichte-
lijke tabbladen, een touchscreen-beeldscherm in
het middenconsole bedient de infotainment-
functies. Een dergelijke opstelling moet de stan-
daard voor alle Fords worden. �

Peter Fokker

Laserlassen, in een aparte lascabine, geeft een
mooi strakke lasnaad tussen zijwanden en dakpa-
neel. Geen puntlassen, maar een volle kopernaad,
geeft een stijver carrosserie. Moet je wel weten bij
schadeherstel, dak en zijwanden worden bij de
Mondeo één stijf geheel.

Eerst getest bij de Range Rover diesel, nu in mas-
saproductie: een slimme klep in de vulopening
zorgt dat benzine en diesel niet verkeerd om ge-
tankt kunnen worden. De Mondeo heeft geen
tankdop meer, de tankklep sluit af op de vulope-
ning. Weer een onderdeel minder in de auto, en je
kunt iets vlotter tanken.

Een groot display tussen de belangrijkste meters
bevat erg veel functies en informatie. Het staat
centraal in Ford’s nieuwe bedieningssysteem dat
een standaard voor het merk moet worden.
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