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AUTO
Test Ford Kuga 2.0 TDCi AWD

Sterke troef in groeiend suv-segment

De Ford Kuga komt in een spijkerhard bed van veel

zware concurrenten terecht. Maar dat moet ‘ie aan kun-

nen, want Ford’s nieuwe suv heeft een steengoed uiter-

lijk. Voorlopig krijgen wij in Nederland slechts één

uitvoering: de vrij prijzige 2.0 TDCi AWD. Daarmee zet

Ford meteen hoog in.

Ford’s kinetic design is een goede greep ge-
weest. Het doet het uitstekend op de Mondeo,
en ook de Focus en de S-Max profiteren ervan. In
de klasse waarin compacte crossovers de dienst
uitmaken is nieuwkomer Kuga een uiterst op-
vallende verschijning. Hij oogt spannend en
sportief.
Qua techniek is de Kuga op het Focus-platform
gebaseerd. Dat zie je onder meer ook aan de
maatvoering van de 444 cm lange Kuga die de-
zelfde wielbasis van 269 cm heeft als de Focus.
Alleen de spoorbreedte voor en achter zijn vier
centimeter groter en dat kun je duidelijk zien
aan de Kuga die stevig op z’n ‘poten’ staat.
Ford Nederland heeft besloten om van de Kuga
slechts één versie naar ons land te halen, en wel
de duurste. Een andere keus heeft de klant hier
(nog) niet en daarmee zit hij niet alleen met een
aanschafprijs van €39.100,- maar ook met stan-
daard AWD, een 2.0 liter diesel en een welis-
waar aantrekkelijk maar ook duur standaard-
pakket. Toch zijn er nog de nodige extra’s te be-
stellen. Bij onze testauto kwam de prijs door toe-
voeging van onder meer een Business Pack met
navigatiesysteem, een X-Pack met Panoramadak,
lederen bekleding, xenonlicht en nog een aan-
tal zaken, op €48.739,-!
Voor een kleine veertig mille kun je al uitge-
breid winkelen in dit populaire segment. Zoals
de Chevrolet Captiva, Dodge Nitro, Hyundai
Santa Fe, Jeep Cherokee, Nissan X-Trail, Opel An-
tara, Toyota RAV4 en een Volkswagen Tiguan. En

daar heb je wél keuzemogelijkheden, bij som-
mige ook wanneer je alleen maar voorwielaan-
drijving wilt.

Stil dieselen
Dwars voorin ligt een door en door beproefde
2.0 liter turbodiesel uit het bestaande Ford-pro-
gramma die onder andere ook in de Mondeo en
de S-Max, én in de Volvo S40 en V50 wordt ge-
bruikt. Het is de direct ingespoten common rail-
diesel met type-aanduiding DW10. De motor is
opgebouwd uit een gietijzeren blok en een licht-
metalen kop, hij heeft vier kleppen per cilinder
en twee bovenliggende nokkenassen die door
een tandriem worden aangedreven. Voor het
maximum koppel van 320 Nm bij 2000 t/min
zijn een VNG-turbolader en een tussenkoeler
mede verantwoordelijk.
De 2.0 liter common rail-turbodiesel van Ford is
een uiterst gecultiveerde en rustige krachtbron.
Bij 120 km/h draait de motor niet meer dan
2250 t/min. Hij verheft zelden z’n stem, niet bij
de koude start en al evenmin wanneer er eens
even extra trekkracht van ‘m wordt verwacht. Je
hoort dan hooguit een zachte brom die pas iet-
wat kernachtig wordt wanneer onder belasting
het toerental stijgt. Hoe dan ook blijft het ge-
luidspeil zeer beschaafd, waarmee de Kuga zich
onder de meer aangename reisauto’s van zijn
soort laat rangschikken. Hij is daarbij van na-
ture ook dermate soepel dat je rustig in de
derde en de vierde versnelling door de stad kunt

toeren zonder het gevoel te hebben dat de
motor wordt gesmoord. Bij lage toeren presteert
hij al heel aardig en nog onder de 2000 t/min
begint de Kuga er al in een rap tempo vandoor
te spurten. Ook in het middenbereik is de Kuga
2.0 TDCi een lekkere auto die snel en levendig
op de commando’s van het gaspedaal reageert.
Kom je echter rond de 100 km/h dan beginnen
zowel het gewicht (>1600 kg) als de luchtweer-
stand mee te spelen. De Kuga blijkt dan lang
niet meer zo rap te versnellen. Als bestuurder ga
je naar meer vermogen verlangen. Bijvoorbeeld
om snel in te halen of om een heuvel te nemen
zonder naar de derde te hoeven terugschakelen.
Onder die omstandigheden komt de 2.0 liter
Kuga iets vermogen te kort.
De zesbak werkt licht en met mooi korte slagen,

Trendy en
 praktisch

Van achteren gezien is de Kuga een karakteristieke
auto. Opvallend, die hoog oplopende taillelijn en
de derde zijruit die dak en achterklep verbindt.

De dashboardinstrumenten zijn groot, rond van
vorm en uitstekend afleesbaar. In het midden be-
vindt zich een informatiedisplay.
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de overbrengingen zijn zodanig gekozen dat ze
vrij dicht op elkaar liggen. De zesde versnelling
is een duidelijke overdrive met weinig trek-
kracht. De koppeling is licht en makkelijk te be-
dienen, een automaat is vooralsnog niet
leverbaar.

Voldoende luxe
De Kuga zoals die bij ons wordt geleverd is ver-
gelijkbaar met een Titanium-uitrusting en dat
staat garant voor een perfect ingerichte auto.
Stoffen bekleding met lederen randen en aardig
(maar helaas wél namaak) aluminium zijn de
belangrijkste bestanddelen. Onze testauto was
van een compleet lederen bekleding voorzien en
toegegeven, dat is weer een stukje mooier.
Je zit lekker hoog in de Kuga, maar desondanks

is de binnenruimte niet echt overweldigend.
Voorin zit je uitstekend maar achterin wordt ‘t
al snel krap, met name in de lengte. Drie vol-
wassenen naast elkaar op de achterbank kan al-
leen voor korte ritten.
De zit achter het stuur is comfortabel, de be-
stuurdersstoel is elektrisch bedienbaar en ver-
warmbaar (extra) en kan in veel richtingen
bewegen maar niet kantelen. De stuurkolom
kan in lengte en hoogte worden afgesteld, de
achterbank kan niet schuiven maar wel in twee
ongelijke delen omklappen. Overigens moet
voor een (bijna) vlakke laadvloer dan wél eerst
de zitting omlaag.
De belangrijkste instrumenten zijn groot en
rond van vorm en goed afleesbaar. Tussen de
toerenteller en snelheidsmeter bevinden zich de

kleinere ronde meters voor brandstof en tempe-
ratuur en de digitale boordcomputer. Het leer-
omrande stuurwiel heeft vier spaken en pakt
lekker beet. In het stuurwiel zelf zit de cruise
control-bediening, die voor de audio zit er links-
onder en is daar vrijwel onzichtbaar.
Wie navigatie heeft besteld krijgt een groot en
duidelijk scherm op de middenconsole, de be-
diening ervan is tamelijk eenvoudig. Dat geldt
trouwens ook voor de links-rechts gescheiden,
automatische airco die overigens een opvallend
matige capaciteit wist te bereiken. Voor een 
béétje frisse lucht was de stand ‘automatisch’
ontoereikend en moest vrijwel steeds de fan op
stand 3 of 4 meedraaien. Dat maken we niet
vaak mee.
Ford zorgt voor voldoende bergruimten in het

De Kuga is beslist een stoere en opvallende
verschijning. Het van Ford bekende kinetic
design doet hem goed.

Alles wat aluminium lijkt is in werkelijkheid kunststof,
maar het staat goed. De test-Kuga was voorzien van

mooie lederen bekleding. Dat is helaas een extra.

Op de middenconsole
zitten de navigatie
(extra) en de bediening
van de links-rechts ge-
scheiden airco. Helemaal
bovenop is nog net de
start/stopknop zichtbaar.

De bagageruimte is
goed te beladen, de

laadruimte is met 360
liter vrij beperkt. Onder

de vloer zijn handige
bakken geplaatst.

Achterin is de beenruimte voor twee volwassenen
ietwat beperkt, maar voor vervoer van lange ob-
jecten liggen de bankdelen in een oogwenk plat.
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AUTO
Test Ford Kuga 2.0 TDCi AWD

interieur met bakken in de (voor)portieren, een
ruim dashboardkastje en een bak onder de arm-
leuning tussen de voorstoelen. Ook zijn er bak-
ken onder de vloer in de bagageruimte alwaar
zich geen reservewiel bevindt maar helaas
slechts een ‘tirekit’ voor noodgevallen.

Geen terreinwagen
Tot de standaarduitrusting van de Kuga behoren
qua veiligheid twee airbags voorin, gordijnair-
bags van voor tot achter en zijairbags in de voor-
stoelen. ABS en ESP zijn eveneens standaard, net
als permanente AWD. Maar zaken als sperdiffe-
rentieels en een hoge/lage gearing ontbreken,
evenals een zogenaamde ‘hill-holder’. De Kuga is

dan ook allerminst als terreinwagen bedoeld
maar heeft z’n 4x4 voornamelijk voor winterse
perioden en om de stabiliteit te vergroten.
Eén belangrijke knop op het dashboard verdient
bijzondere aandacht en dat is de start/stopknop.
Deze zit bovenop de middenconsole en ver-
meldt onder het Ford-embleem het woordje
‘power’. Een zeldzame plek voor die knop en
wie dat niet weet zoekt zich om de eerste keer
de motor te starten een ongeluk!
De afwerking is op hoog niveau, de materialen
(behalve de neprandjes rond de instrumenten)
zijn van prima kwaliteit. De Kuga is gewoon een
mooie auto.

Stabiel op weg
Met zo’n fraai onderstel als dat van de Focus,
met schroefveren en een stabilisator zowel
voor als achter plus AWD, moét de Kuga
welhaast een lekker rijdende en sturen-
de auto zijn, en dat is ‘ie ook.
Ford monteert een elektro-hydraulische
stuurbekrachtiging en deze zorgt in combinatie
met de 235/55 R17 Goodyear-banden voor vol-
doende gevoel in het stuur om er aangenaam
mee te rijden, met name op bochtige wegen. De
besturing is met 2,5 omwenteling van links
naar rechts, lekker direct maar ook weer niet té
direct om onrustig sturen te veroorzaken.
De vering is comfortabel genoeg voor een derge-
lijk type auto, de meeste wegoneffenheden wor-
den fraai gladgestreken. Dankzij de vierwiel-
aandrijving, waar je overigens vrijwel niets van
merkt, is de Kuga een veilige en stabiele auto.
De motor laat zelden iets van zich horen, de
meeste geluiden die naar binnen doordringen
zijn windgeruis en wat bandengerommel. Waar-
mee de Kuga niet alleen een leuke en stoere
auto is om te zien, maar ook een hele fijne voor
dagelijks gebruik en lange afstanden. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF AWD: ..................................................€ 39.100,-

Business Pack: ............................................................................+ € 2.250,-

X-Pack: ........................................................................................+ € 2.250,-

Styling Pack: ..................................................................................+ € 425,-

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

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

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

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

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

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

Automatische airco: ....................................................................standaard

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

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

Navigatiesysteem: ..............................optie (€ 2.250,- met Business Pack)

Parkeersensoren: ..................................................................optie (€ 500,-)

Lederen bekleding: ........................................optie (€ 2.250,- met X-Pack)

Standkachel: ..........................................................................optie (€ 850,-)

AWD: ............................................................................................standaard

Ford Nederland

� (020) 504 45 04

www.ford.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................100 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................320 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,3 sec. ............0-100 km/h: 10,9 sec. ......80-120 km/h: 8,6 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 68 dB(A) .............. 100 km/h: 70 dB(A) ............120 km/h: 71 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................8,1 liter op 100 km

Buitenweg: .................................................................... 5,4 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................6,4 liter op 100 km

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

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................180 km/h

CO2-uitstoot: ..............................................................................169,9 g/km

De Kuga is momen-
teel alleen leverbaar
met de 2.0 TDCi tur-
bodiesel. Dat maakt
het onderhoud over-
zichtelijk. Elke 20.000
km of jaarlijks is een
werkplaatsbezoek
nodig. Dan wordt de

motorolie ververst
(5W30) en een
schoon interieurfilter
geplaatst. Het lucht-
filter houdt 60.000
km stand. Controle
van de klepspeling is
niet nodig en de dis-
tributietandriem is

pas na 200.000 km of
10 jaar aan vervan-
ging toe. De trans-
missie is voor het

leven gesmeerd.
Kortom: veel onder-
houd heeft de Kuga-
diesel niet nodig. �

Onderhoudsarm
dieselen

De Kuga is
een goed
uitziende,

mooi afgewerkte
auto die stabiel op
de weg ligt en dank-
zij de fraaie stan-
daarduitrusting een
prima indruk achter-
laat. Hij is niet alleen
erg trendy maar ge-
lukkig ook goed
bruikbaar voor zowel
werk en vrije tijd.

De instap-
prijs voor
de Kuga is

nogal hoog, jammer
dat de Nederlandse
klant (nog) geen
keuze krijgt om een
minder uitgeruste
Kuga te bestellen.
Ondanks de hoge
opbouw van de car-
rosserie is de been-
ruimte achterin krap
bemeten.

Dwars voorin ligt de beproefde 2.0 liter common
rail-turbodiesel die zowel door Ford als door Volvo
wordt gebruikt.
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