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Een geheel eigen suv

heeft de Europese tak

van Ford eigenlijk nooit

gehad. Nu is er de Kuga,

maar toch hoefde Ford daar-

voor in technisch opzicht geen

nieuw terrein te betreden. Onder

het originele en geslaagde uiterlijk

vinden we onderdelen die al ruim-

schoots hun goede kwaliteiten 

bewezen hebben.

Hoewel de Amerikaanse tak van Ford uiteraard
altijd in de VS populaire grote suv’s heeft ge-
voerd, zag het merk nooit brood in eigen ont-
wikkeling van een kleinere suv. Zo hield ook
Ford Europa zich heel lang verre van de suv.
Meer dan tien jaar deed men het met ingekoch-
te modellen, toen ook in Europa de belangstel-
ling voor ‘terreinwagens’ groeide.
Ford kwam met Nissan overeen de Terrano II in
nauwelijks gewijzigde vorm te gaan brengen als
Ford Maverick. Dat kwam iedereen goed uit.
Deze Terrano was in en voor Europa gebouwd,
en de afzet via twee merken hielp aan een inte-
ressant productiegetal.

Toch maar eigen ontwerp
Deze gelegenheidsalliantie tussen Ford en Nis-
san hield op toen ook Mazda wilde inspringen
op de terreinwagen-mode. Ford had en heeft een
belangrijk aandeel in Mazda, dus lag voor de
hand dan samen een terreinwagen op te zetten.

Feitelijk deed vooral Mazda de ontwikkeling
voor zijn Tribute, die ook als nieuwe Ford Mave-
rick naar Europa en de VS ging.
Klein nadeeltje, waar de Nissan Terrano zowel
een benzine- als dieselmotor kon bieden vonden
Ford en Mazda het niet de moeite alleen voor
Europa een passende diesel bij de Tribute/Mave-
rick te zoeken. Het model werd ook niet in Eu-
ropa gebouwd.
Bij de opvolging van de Tribute, na zes jaar pro-
ductie, scheidden zich wat deze autosoort be-
treft weer de wegen van Mazda en Ford. Met de
grotere en sportievere CX-7 en CX-9 wilde Mazda
richten op de nieuwste mode, de ‘crossover’ die
meer naar een luxe stationcar neigt dan naar
een stoere offroad. Bovendien zag Mazda op-
nieuw te weinig noodzaak voor een diesel. Ver-
uit de grootste markten voor de CX liggen in
Japan, de VS en Oost-Europa, waar geen diesel
gevraagd wordt.
Voor Europa leek Ford een compacter model

meer gepast. Gezien de flink gegroeide suv-
markt kon er ook voldoende afzet zijn om nu
toch een eigen Europese productie op te zetten.
Overigens produceert Ford in de VS nog steeds
een doorontwikkeling van de Mazda Tribute,
onder de typenaam Escape.

Alles bij de hand
Mazda verving in 2006 zijn Tribute door de CX-7.
Bij Ford kwam het eerst alleen tot de iosis X-
studie, als voorproefje voor de Kuga. Met de
Focus/C-Max als technische basis. Maar eerst
hadden andere projecten voorrang: na de S-Max
en Galaxy moest de nieuwe Mondeo op gelijke
technische basis in 2007 debuteren, en er stond
eind dat jaar voor de Focus nog een flinke face-
lift op het programma.
In het algemeen maakt Ford er zeer serieus werk
van om zijn Europese programma helemaal het
‘kinetic design’-aanzien te geven. Na de al ge-
noemde nieuwe modellen sluiten dit jaar de 

AUTO
Ford Kuga technisch bekeken

Nu nog biedt Ford
voor de Kuga alleen

de beproefde 2.0
TDCi Duratorq-diesel,
samen met PSA ont-

wikkeld. Op komst is
nog een benzinever-
sie met de 2.5 vijfci-

linder die we kennen
uit de Focus, overge-

nomen van Volvo.

AWD-techniek van Volvo, platform van Focus

Kuga combineert de 
goede voorbeelden
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AUTO
Ford Kuga technisch bekeken

Fiesta en Ka erbij aan. Reden te meer om voor de
Kuga eveneens deze lijn als absolute eis te ne-
men. Dat sloot al uit om opnieuw een suv van
een ander merk over te nemen. Tenminste niet
zonder een volledige uiterlijke verbouwing naar
de actuele Ford-vormgeving.
In dat geval kon net zo goed dat uiterlijk op een
eigen technische basis gezet worden, in plaats
van op ‘vreemde’ techniek. Die technische basis
lag er. Het Focus-platform kent vele toepassin-
gen binnen het Ford-concern, het diende ook
voor de kleinere Volvo’s en voor de huidige Land
Rover Freelander 2. Dit loste vanzelf het pro-
bleem op dat Ford Europa zelf nooit iets deed
met vierwielaandrijving. Volvo wel, in zijn grote
modellen, waarna dezelfde techniek in de S40
en V50 werd overgezet, dus in het Focus-platform.

Eerst diesel, dan benzine
Hoe belangrijk een diesel is voor Europa blijkt
wel uit het besluit de Kuga eerst alleen met die-
selmotor te brengen. Pas later komt een benzine-
versie, met vijfcilinder Volvo-motor zoals ook in
de Focus en S-Max gebruikt. In diesels heeft Ford
een goede keus dankzij de innige samenwerking
met PSA Peugeot/Citroën op dieselgebied.
Dat levert een goede, moderne 2.0 diesel, die
voor de Kuga alleen aangepast moest worden op
typische offroad-omstandigheden. Er moet reke-
ning gehouden worden met flink scheefhangen
van de auto, waarbij de smeercirculatie gaande
moet blijven. Ook moeten luchtaanzuiging en
afdichting berekend zijn op rijden door een

de interne pomp van de Haldex-koppeling nog
geen tijd gehad om volle druk op te bouwen.
De regeling van de vierwielaandrijving is aange-
sloten op de tractie- en stabiliteitssystemen, met
alle moderne voorzieningen. Zo is er in het ESP-
systeem aanhangerstabilisatie opgenomen, en
detectie van koprolrisico (dat zich bij de hoge
bouw van suv’s eerder aandient). En wil je er-
gens in de ‘wildernis’ vanuit je offroad-auto toch
even de e-mail checken, dan is er een omvormer
aan boord die 12 V naar 230 V omzet, om appa-
raten tot maximaal 150 W zoals een pc of mo-
biele telefoon te voeden. �

Peter Fokker

Zoals een reeks andere merken gebruikt Ford een elektronisch aangestuurde platenkoppeling voor de
koppelverdeling voor/achter, in plaats van een middendifferentieel.

Supercompacte Control Blade-ophan-
ging aan de achterwielen, met vier
armen per kant. In het subframe ligt
de ook al compacte Haldex-koppe-
ling met achterasdifferentieel eraan.

Foto’s/Tekeningen: Ford

Net als bij de Focus, voorwielophanging
aan een subframe dat niet daarnaast
motor en transmissie draagt. Een sim-
pele haakse overbrenging takt de aan-
drijving van de versnellingsbak af, naar
de achteras.

Elektronisch geregelde 
koppeling

Drukringen

Natte plaatkoppeling

Rollager

Uitgaande as

Tegendrukveer

Drukrollen

Regelklep toevoer

Drukopslagcilinder Oliefilter
Oliepomp

Overdrukbeveiliging

Ingaande as

CAN-aansluiting en 
stroomvoorziening

Stuurelektronica

Stuurklep

Regelklep afvoer

Via een omvormer kan uit het 12 V boordnet met
beperkt vermogen een 230 V aansluiting gevoed
worden, gedacht om elektronische apparatuur bij
te laden.

flinke laag water.
Het onderstel voorziet in een grotere bodem-
vrijheid, maar is verder niet belangrijk anders
dan bij een Focus (of kleine Volvo). Het is im-
mers een onderstel dat nauwelijks anders
dan lof kreeg sinds de eerste Focus-
generatie van tien jaar geleden, waar-
na het nog voortdurend verder is
verbeterd. De bodemgroep kreeg
voor de Kuga wel een 5 cm langere
wielbasis, en grotere spoorbreedte.

Eigentijdse technieken
Zoals gezegd kon Ford voor vierwielaan-
drijving terugvallen op Volvo-techniek. Of
eigenlijk techniek van Haldex, want het is vooral
de elektro-hydraulisch geregelde Haldex-kop-
peling bij de achteras die voor de aandrijfver-
deling zorgt. Tot aan een 50/50 koppelverdeling
tussen voor- en achteras, wanneer de platenkop-
peling geheel gesloten is.
Daarbij gebruikt Ford net als Volvo de nieuwste
versie, waarin de Haldex-koppeling een reserve-
voorraad oliedruk opslaat. Daarmee kan onmid-
dellijk na wegrijden uit een koude start de kop-
peling aangedrukt worden. Dus is er meteen
vierwielaandrijving beschikbaar, zelfs al heeft
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