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MILIEU
Zuinigheidstechniek in Ford Focus Econetic

Techniek ontmoet politiek

“De nieuwe Econetic is de zuinigste Focus aller tijden”,

meldt Ford trots. Toch verwacht de Nederlandse impor-

teur er niet veel te verkopen. Dankzij onze complexe 

belastingwetgeving zijn de onzuiniger Limited Editions

aantrekkelijker. Technisch is de Econetic wel interessant.

Vandaar: een verhaal over techniek én politiek.

In Europa trekt ieder land zelfstandig ten strij-
de om milieu en klimaat te redden met fiscale
maatregelen. Zo kennen wij in ons land de bij-
na heilige 95 grams-grens. Diesels die deze CO2-
limiet halen, krijgen hier een paradijselijke
ontvangst: geen motorrijtuigenbelasting, geen
BPM en slechts 14% bijtelling. Voor diesels die
de 95 gram per km net niet halen, rest een
troostprijs: 20% bijtelling. Ook andere landen
kennen zulke scherpe fiscale emissiegrenzen.
Maar omdat landelijke overheden graag baas
blijven over eigen belasting, lijkt het ze niet no-
dig die limieten op elkaar af te stemmen. En
dus doet ‘95 gram CO2’ nergens anders in Eu-
ropa een belletje rinkelen.
Best sneu, want nu is er geen enkele autofabri-
kant die zijn ontwikkeling richt op de Neder-
landse limieten. Zo kan het gebeuren dat Ford

met een Focus Econetic komt, die 99 gram CO2
per km uitstoot. Had dat niet 4 grammetjes
minder gekund? Jazeker, maar niet alleen voor
Nederland. Na grondige analyse van heel veel
landelijke wetgeving concludeerde Ford dat
minder dan 100 gram het doel moest zijn voor
zijn nieuwe Eco-variant. PR-manager Dennis
Homberg van Ford Nederland neemt zijn ver-
lies: “De Focus Econetic is ons groene geweten,
ons groene uithangbord en ons groene vlaggen-
schip. Voor de verkopen zijn we aangewezen op
de Focus Limited Edition. Die is ‘fully loaded’,
gunstig geprijsd en biedt ook 20% bijtelling”.
Juist, einde verhaal Focus Econetic dus? Nou
niet helemaal. Technisch heeft de Focus Econe-
tic het nodige te bieden en veel daarvan zien
we hopelijk binnenkort terug in voor ons land
wél fiscaal courante modellen.

Start-stop
Hoe krijg je een middenklassediesel op 99 gram
CO2 per km, of in ‘ouderwetse’ termen, op 3,8
l/100 km? Ford begint met zijn PSA 1.6 TDCi-
motor. Een mooie start, want dat aggregaat is
van huis uit al lekker zuinig. Maar goed, ook
deze motor wordt pas echt zuinig als hij stil-
staat. Dus installeerde Ford een start-stopsys-
teem. Die ingreep begint natuurlijk met een
stel pedaalsensoren en een computertje om de
momenten van afzetten en starten te bepalen.
Stap twee is een aangepaste startmotor. Dankzij
een robuustere elektromotor en een zwaarder
uitgevoerd rondselmechanisme moet dit appa-
raat 150.000 starts aankunnen, terwijl de stan-
daard startmotor goed is voor 30.000 keer suc-
cesvol de sleutel omdraaien.

Twee accu’s
Daarmee was voor Ford het project start-stop
nog niet afgerond. Het systeem stelt extra eisen
aan de accu. Die moet de capaciteit hebben om
de motor vaker aan te slingeren en bestand zijn
tegen diepe ontlading. Om die reden verving
Ford de accu door een AGM-exemplaar. Eigen-
lijk voelt zo’n accu zich beter thuis onder de
vloer van de bagageruimte, vanwege de meer
constante temperatuur daar. Maar blijkbaar
paste zo’n accuverhuizing niet in het project-
budget. “En”, verzekert Ford, “we hebben de
temperatuur ter plaatse zorgvuldig gemonitord

Fords groene geweten

Stationair verbruikt een moderne
middenklassediesel een dikke halve
liter per uur. In druk stadsverkeer is
er dus wat te verdienen met een
start-stopsysteem. Het werkt vlot 
genoeg, maar wie het wil kan het uit-
zetten.

Fords groene vlag-
genschip in Nice. 
In Nederland is de
Focus Econetic een
fiscaal ongewenste
vreemdeling.
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en we zitten goed”.
Wie even verder zoekt in de motorruimte, vindt
een tweede accu. Doel van deze motorfietsaccu
is een spanningsdip voorkomen als de hoofd-
accu de startmotor bedient. Op die momenten
voorziet dit accutje het boordnet van stroom.
Resultaat: geen f likkering van de koplampen
bij een herstart.

Snel starten spaart DMF
Zijn we er dan? Nee nog niet, want veel starten
gaat ten koste van de levensduur van het toch
al kwetsbare tweemassavliegwiel. Dat DMF moet
immers bij iedere start door zijn resonantiefre-
quentie bij circa 400 t/min heen. Daarom heeft
Ford uitgebreid getest aan de levensduur van
het DMF. Conclusie: “Een start-stopsysteem ver-
kort niet de levensduur van het DMF, maar ver-
lengt die zelfs. Tenminste, als de starts snel
gaan”.
Aan die eis voldoet het systeem. Niet alleen om-
dat het DMF dat vraagt, maar ook omdat de be-
stuurder graag snel verder wil bij groen licht.
Als hij het koppelingspedaal aanraakt, heeft
het systeem 0,3 seconde nodig om de motor op
gang te helpen. Die snelheid dankt het niet al-
leen aan de krachtiger accu en startmotor, maar
ook aan andere verstuivers. Die houden de
brandstofdruk vast als de brandstofpomp stil-
staat.
Ford noemt zijn Focus Econetic een ‘micro-
hybrid’. Naast het start-stopsysteem geeft het
Smart Regenerative Charging-systeem inhoud
aan die term. Dat systeem laat de dynamo meer
stroom produceren als de auto afremt op de
motor. Voor die gratis stroom moet natuurlijk

wel ruimte vrij zijn in de hoofdaccu. Ondertus-
sen vraagt het start-stopsysteem juist een zo
hoog mogelijke ladingstoestand. Om die tegen-
gestelde belangen te verenigen houdt het batte-
rijmanagementsysteem continu de ladingstoe-
stand in de gaten.

Minder weerstand
Op zoek naar meer brandstofbesparing kwam
Ford uit bij de spanning op de multi-V-riem.
Hoe hoger die spanning, hoe meer weerstand.
Maar is de spanning te laag dan slipt de riem,
zeker bij een viercilinder diesel met zijn krach-
tige torsietrillingen. Die trillingen in de krukas-
poelie komen namelijk als spanningspieken in
de riem terecht. Dankzij een aangepaste dyna-
mobeugel en een vrijloopnaaf in de dynamo-
poelie kon de riemspanning toch omlaag.
Natuurlijk paste Ford ook de versnellingsbak-
verhoudingen aan. Drie, vier en vijf zijn langer
in de Econetic, zodat de motor bij dezelfde snel-
heid een lager toerental draait.
Michelin Energy Savers verlagen de rolweer-
stand, maar Ford wilde geen concessies doen
aan de vaak geroemde rijeigenschappen van de
Focus. De maat bleef dus gewoon 195/65 R15.
Blijft over de aerodynamica. Zelfs op een be-
staand model is op dat vlak verbetering te boe-
ken. Allereerst staat de Focus Econetic lager op
zijn wielen dan zijn minder zuinige broertjes.
Voor scheelt het 10 mm en achter 8. Daarnaast
zijn beide driehoeken aan de zijkanten van de
grote trapeziumvormige grille dichtgemaakt.
Dankzij die aanpassingen daalt de Cw-waarde
van de Focus Econetic naar een keurige 0,31.
Heel mooi, maar wat nu als dit zuinigheids-

wonder een zware aanhanger moet trekken?
Zouden die beide driehoeken dan niet voor wat
extra koellucht moeten zorgen? “Nee”, zegt
Ford. Die situatie komt namelijk niet voor. “Het
maximum trekgewicht van de Focus Econetic is
0 kg.” Ook voor wie de mooie stroomlijn wil be-
derven door een Wagon te kiezen is er slecht
nieuws: “De Focus Econetic is alleen leverbaar
als vijfdeurs Hatchback”.

Bestuurder beïnvloeden
Ford heeft er dus alles aangedaan om met be-
perkte middelen een bestaand model om te to-
veren tot zuinigheidswonder. En eerlijk is eer-
lijk, dat is best aardig gelukt. In een ritje in en
rond Nice halen we niet de beloofde 3,8 l/100
km. Maar ja, dit is de Méditerranée, de airco
blijft dus aan. Ford realiseert zich dat uiteinde-
lijk de bestuurder een beslissende invloed heeft
op het verbruik. Met het Eco Mode-systeem op
het instrumentenpaneel probeert Ford hem te
beïnvloeden. Wie zuinig rijdt, verdient boom-
blaadjes in drie categorieën. Eén voor tijdig
schakelen, één voor ‘smooth’ rijden en één voor
een aangepaste snelheid op de buitenweg. Wie
veel blaadjes scoort staat zelden bij de pomp.

Hoe nu verder?
Fords groene vlaggenschip gaat € 26.036,- kos-
ten. Dat is bijna € 1.500,- meer dan de Limited
Edition-variant met dezelfde motor. Wie dat
geld in zijn zak houdt, produceert iedere kilo-
meter weliswaar 16 gram extra CO2, maar trekt
wel de caravan naar Zuid Frankrijk. Ondertus-
sen scoort hij nog steeds het energielabel A en
20% bijtelling. Ook wat de lokale uitlaatgassen
betreft is er geen verschil, allebei Euro 4.
Wat rest is een vraag: Geachte dames en heren
politici, weet u zeker dat het nog geen tijd is
voor uniforme Europese fiscale limieten? Of
vindt u die hele CO2-uitstoot bij nader inzien
toch niet zo interessant? ●

Erwin den Hoed

Start-stop vraagt om een AGM-accu.
Hij staat onder het zwarte kapje
rechtsboven. Eigenlijk houdt zo’n
accu niet van de wisselende tempe-
raturen onder de motorkap. Maar
Ford claimt dat het goed gaat. De
tweede accu staat laag voor het lin-
kervoorwiel en is niet zichtbaar.

Let op de beide driehoeken aan de
zijkant van de onderste grille. Daar
kan geen koellucht door.

De Focus Econetic als coach: vijf
blaadjes voor schakelen (uitste-
kend!), vier voor anticiperen (goed!)
en drie voor snelheid (voldoende).

Wie steeds drie keer vijf blaadjes scoort, vergeet
haast waar dit luikje ook weer voor is. Gelukkig
helpt de sticker op het deksel: maximaal twee keer
af laten slaan en minimaal 10 seconden laten uit-
druppelen.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2




