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Misschien lukt het deze keer wel, tweemaal eerder
hoorden we al dat Ford een ‘wereldauto’ had ge-
bracht. Zowel bij een Escort-generatie als de eer-
ste Focus was het plan datzelfde model in alle
delen van de wereld te verkopen. Voor een enor-
me ‘economy of scale’, productie van onderdelen
en hele auto’s op ongekend grote schaal. In de tra-
ditie van Henry Ford I, die als eerste auto’s in
massa ging produceren. Maar het wilde het in de
moderne tijd niet zo lukken als bij de T-Ford, om-
dat ‘je kunt elke kleur kiezen, als het maar zwart is’
niet meer acceptabel is. Amerikanen en Europea-
nen lieten zich niet bedienen met dezelfde Escort
of Focus. Er ontstonden behoorlijk van elkaar af-
wijkende varianten.
Maar nu zou het dan toch moeten gebeuren.
Onder de C-Max steekt het nieuwe C-platform,
waarin C simpelweg slaat op de autoklasse waar-
over het gaat. Daarop moeten minsten tien mo-
dellen komen, die met 80% gelijke onderdelen
overal in de wereld geboden worden. Zo zou een
jaarproductie van twee miljoen C-platform auto’s
ontstaan, met dezelfde modulaire bodemsecties,
subframes, wieldraagarmen enzovoort.

Nu in twee formaten
Een totaal nieuwe gedachte is dit ook weer niet,
vrijwel alle autoconcerns streven naar een zo klein
mogelijk aantal platforms voor een breed model-
lengamma. Zoiets als wat Volkswagen al zo lang
doet met zijn Golf, moeder van heel veel model-
varianten bij een hele reeks merken binnen het
VAG-concern. In het geval van Ford hebben we
het bij tien modellen om te beginnen over drie
carrosserievarianten van de Focus en voortaan
twee van de C-Max. Begin volgend jaar gaat de
nieuwe Focus in productie, kort na de C-Max en
Grand C-Max die nu verschijnen.
Ford signaleerde groeiende vraag naar een zeven-
zits middenklasse mpv, en heeft met het nieuwe 
C-platform de mogelijkheid een versie op 14 centi-
meter langere wielbasis te maken. Voor een zeven-
zits Grand C-Max, die groot genoeg wordt geacht
om (over een jaar) ook in de VS te kunnen verko-

pen. De vijfzits C-Max heeft dezelfde wielbasis als
de nieuwe Focus in driedeurs, vijfdeurs en combi-
versie, een wielbasismaat die nauwelijks afwijkt
van de Focus welke nu voor zijn afscheid staat.
In het algemeen wijkt de onderbouw niet ingrij-
pend af van wat de Focus vanaf 1998 bood. Eer-
der spreken we bij het onderstel nu van de derde
generatie. In 2004 kwam er een wat langere wiel-
basis, deze keer is de spoorbreedte vooral achter-
aan een stukje opgerekt. Opnieuw zijn de
McPherson voorwielophanging en Control Blade
achteras geoptimaliseerd, zonder op een wezen-
lijk andere constructie over te gaan. Waarom ook,
want meteen in 1998 al werkte dit onderstel ver-
rassend goed.

Effectieve Torque Vectoring
Een nieuwe stap is wel dat de besturing nu volle-
dig elektrisch bekrachtigd werkt, niet meer hy-
draulisch met elektrische pomp. In de bekrachti-
ging zijn compensaties verwerkt, die automatisch
corrigeren voor enkele stoorinvloeden. Zo werkt
de bekrachtiging vanzelf stoten in de besturing
tegen die door oneffenheden in de weg ontstaan,

met name als één voorwiel een hobbel of kuil te-
genkomt. Ook naar één kant trekken op een iets
schuin aflopend wegdek roept een correctie op,
met een tegenwerkend koppel op de stuurwielas.
Dat zorgt voor een rustige besturing rechtuit,
maar het ware snoepje is de hulp in bochten met
Torque Vectoring. Dat zie je bij meer merken ver-
schijnen, maar dan in duurdere modellen, niet in
de gezinsautoklasse. Nu staan er ook een makke-
lijke en een moeilijke methode ter beschikking,
met verschillend prijskaartje. Waar het om gaat is
dat bij het insturen van bochten de aandrijving
meehelpt, doordat het buitenste aangedreven
wiel meer motorkoppel krijgt dan het binnenste.
Hiermee stuurt een auto makkelijker de bocht in,
vooral een uitkomst bij voorwielaandrijving, al
werkt het met aandrijving achter ook.
Om de koppelverdeling op één as te beïnvloeden
gebruikt Ford de eenvoudiger methode, een van
beide wielen actief wat afremmen, zodat dit wiel
minder koppel op de weg overbrengt. Mooier zijn
systemen met platenkoppelingen en tandwielsets,
zoals bijvoorbeeld Audi en BMW gebruiken. Daar-
bij wordt werkelijk  koppel van het ene naar het an-

Debuut voor nieuwe Focus-techniek
Ford C-Max/Grand C-Max: sportieve ruimte-auto’s

De grote baas van Ford, Alan Mulally, heeft ingezet op ‘One Ford’. Een grote efficiencyslag, door

technische onderdelen te standaardiseren voor wereldwijd zo weinig mogelijk verschillende

modellen. Maar ook uiterlijk verschillende modelvarianten op één technische basis, zoals de 

C-Max met een grotere broer erbij op het platform van de nieuwe Focus. Het resultaat mag er

zijn, ondervonden we.

Bodemgroep en voorste helft van beide C-Max versies zijn gelijk. Duidelijk te zien zijn de veel langere achterdeuren van de verlengde
Grand C-Max, met schuifrails die in dorpel en dakrand erbij zijn gemaakt.
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Aan de hand van een 110 kW C-Max 1.6 SCTi en
een 120 kW Grand C-Max 2.0 TDCi konden we
beproeven wat de nieuwe MAV (multi activity
vehicle) te bieden heeft. Een van de onmiddel-
lijk zichtbare verschillen is dat de Grand-versie
schuifdeuren achter heeft, en de korte C-Max
gewone portieren. De luxueuze varianten die wij
reden hadden een elektrisch open en dicht-
gaande achterklep, best handig bij zo’n vrij hoge
auto. Ook attent is de mogelijkheid de kinder-
sloten op de achterdeuren elektrisch op afstand
te bedienen.
De cockpit van beide versies is gelijk, met het di-
gitaal informatiesysteem zoals in de Mondeo de-
buteerde. Tussen de meters zit recht voor je een
vrij ruim display, dat met een soort tabbladen al-
lerlei informatie kan weergeven. Een vierweg-
knop met middenin een ‘OK’ bevestigingsknop
op de stuurwielnaaf bedient dat. Verwarrend is
dat er een identieke tweede knoppencombina-
ties is voor de geluidsinstallatie. Dat kon best
handiger, de algehele bediening.

Soepeler op benzine
De C-Max 1.6 EcoBoost-motor bleek tot onze
verrassing nog soepeler dan de 2.0 diesel. Zon-
der enige moeite pakt de 1.6 met turbo al vanaf
1500 t/min op, en begint monter te trekken. On-
vermoeibaar gaat hij door en trekt tussen 4000
en 5000 t/min ook nog goed. Zonder klagen,
luidruchtig wordt deze motor niet. Nu is 110 kW
niet weinig voor een gezinsauto. Maar zo rustig

Opvallend goed 
rijgedrag

Beetje druk dashboard, zowel in vormgeving als plaatsing van de
bediening. Je moet uit ervaring leren dat de linker knoppen op
het stuur de boordcomputer bedienen, de rechter zijn voor de
stereo. Half achter de stuurnaaf verschuilen zich knoppen voor
handsfree telefoneren en cruise control.

Twee rijen kinderen achterin de Grand C-Max gaat goed. Door-
loop in het midden naar de achterste stoelen is handig, de elek-
trische achterklepbediening ook, zo ziet u hier.

draaien en volstrekt gelijkmatig trekken, met
maar 1,6 liter inhoud, dat is een hele prestatie.
Een beetje pech voor de diesel, dat we eerst met
die fijne 1.6 reden. Als hij eenmaal warm is draait
de TDCi wel redelijk geruisloos, maar trekken met
minder dan 2000 t/min wil hij niet zo. Daarboven
komt pas de typische dieselkracht. De kleinere
benzinemotor is dus soepeler! Beide motoren
waren gekoppeld aan een goed schakelende zes-
bak, daar zat het verschil niet in.

Haast een rallyauto
Vanzelfsprekend is de Grand C-Max zwaarder en
minder wendbaar dan de korte C-Max, en voel je
dat in het rijgedrag. Toch kun je ook met de Grand-
versie best sturen. De besturing op zich bevalt
goed, met precieze reacties en voldoende stuur-
gevoel. Het onderstel op aloude Focus-principes
bood altijd al goede wegligging met tegelijk heel
acceptabel comfort. Niet alleen is dit nog een
slagje verbeterd, de Torque Vectoring werkt blijk-
baar prima.
De C-Max doet gewoon wat je hem met het stuur
opdraagt, zo ver als de natuurkundige wetten rei-
ken, zonder enige rare reactie of protestbewe-
ging. Daarbij voelt de comfortabele Grand C-Max

Met een hoger doorlopend dak en vierkanter achtersteven
heeft de Grand C-Max een heel ander aanzien dan de sportie-
ver C-Max. Voor die mooiere variant wordt het hoogste ver-
koopaandeel verwacht, zestig procent.

zich niet zo thuis bij sportief rijden, terwijl de
kleinere en wat straffer geveerde C-Max haast
een rallygevoel opwekt, zoals hij zich door de
bochten laat sleuren. De grote broer S-Max op
Mondeo-basis zette een voorbeeld dat mpv-mo-
dellen in rijgedrag niet onder hoeven doen voor
gewone gezinsauto’s. Dat bevestigt deze C-Max
nadrukkelijk.
Een aardig trucje dat uit de eerste C-Max behou-
den blijft is de in de breedte verschuifbare ach-
terbank. Een strook in het midden is opklapbaar,
waarna twee afzonderlijke stoelen ontstaan die
naar elkaar toe kunnen schuiven. Schuin naar
achter, zodat de beenruimte een stuk toeneemt.
Klap je de middenstrook terug, dan kun je met
drieën achterin zitten. Dat gaat wel beter in de
Grand C-Max, die echt een derde stoeltje heeft.
Tegen € 800,- meerprijs wordt het pas een ze-
venzitter, met twee extra stoeltjes helemaal ach-
terin. Vrijwel volledig ten koste van de bagage-
ruimte, terwijl op drie rijen zitten alleen kan als
iedereen zuinig doet met de beenruimte. Van de
Mazda5 werd afgekeken dat het middenstoeltje
in de rechterkant van de achterbank kan weg-
klappen, zodat je zes stoelen overhoudt met een
gangpad in het midden.
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dere wiel overgedragen, het totale motorkoppel
wordt gebruikt, in plaats van een deel in de wiel-
rem te vernietigen.
Alleen is dat veel duurder dan met de remmen
werken, waarvoor niet meer nodig is dan extra
programmatuur in het ESP-systeem. Dezelfde
remdelen en sensoren kunnen worden gebruikt,
er gaat wel veel tijd en moeite inzitten om de
juiste remaansturing voor Torque Vectoring te
programmeren.

Voorkeur voor EcoBoost
Na verschijning van de tweeliter EcoBoost met di-
recte injectie en turbo krijgt nu de C-Max als eer-
ste de 1.6 EcoBoost, in versies met 110 of 132 kW.
Geen verkleinde variant van de 2.0, maar geba-
seerd op de oudere 1.6, waarvan twee uitvoerin-
gen beschikbaar blijven. Te weten van de 1.6 Ti-
VCT, met verstelbare nokkenassen en 77 of 92 kW.
Voor de EcoBoost komt daar simpel gesteld een
andere cilinderkop op, met van 11 naar 10:1 ver-
laagde compressie, directe injectie en turbo. An-
ders dan bij de 2.0 EcoBoost in de Mondeo, S-Max
en Galaxy steken de injectieventielen van de 1.6
naast de bougie middenin de cilinders, de 2.0
heeft ze opzij tussen de kleppen zitten.
De twee vermogensversies ontstaan door een an-
dere turbosturing. Ze hebben beide evenveel
koppel, alleen blijft het bij de sterkste 1.6 langer
(niet tot 4000, maar tot 5000 t/min) op maximale
waarde. Van die 22 kW extra zul je dus alleen wat
merken als je de motor vaak tot het uiterste op-
jaagt. Opmerkelijk is dat de officiële verbruikscij-

fers voor alle vier 1.6 motoren gelijk zijn. De nieu-
we EcoBoost levert dus theoretisch een stuk meer
prestaties dan de oude 1.6 uit evenveel benzine.
Wij zouden geen € 2.000,- bijbetalen om de sterk-
ste EcoBoost te hebben, maar veel eerder € 2.420,-
overhebben voor het verschil tussen de goed-
koopste 77 kW 1.6 Ti-VCT en de zwakkere Eco-
Boost.
Op dieselgebied zijn er weer verder verbeterde
1.6 en 2.0 TDCi-aggregaten. De kleinste is er met
70 of 85 kW, bij de 2.0 begint het ook met 85 kW,

maar meer koppel dan de 1.6 met gelijk vermo-
gen. Vervolgens zijn er nog tweeliters met 103
of 120 kW. Alle 2.0 diesels kunnen gekoppeld
worden aan de nieuwe Powershift-dubbelkop-
pelingbak van Getrag met zes versnellingen, in
plaats van een handbediende zesbak. Voor ben-
zinemotoren is er nu alleen nog handschakeling.
Begin volgend jaar vult Ford het gamma aan
met een 85 kW 1.6 TDCi voorzien van start-stop-
systeem, waarmee hij net zuinig genoeg wordt
om in de 20% fiscale bijtelling te vallen.

De 1.6 EcoBoost motor is een heel ander aggregaat dan de 2.0 EcoBoost. Hier geen dubbelwandig
stalen uitlaatspruitstuk waar het turbinehuis deel van uitmaakt, maar een apart gegoten spruits-
tuk en turbo. Let ook op de plaats van de inspuitventielen, hier bovenin, bij de 2.0 opzij.

De drie-assige Powershift-zesbak met natte dubbele koppeling en apart buitenop geplaatste me-
chatronica bouwt erg kort. Hij is kennelijk nog niet passend gemaakt voor het 1.6 EcoBoost-blok,
Ford biedt hem nu alleen bij 2.0 motoren.

Van de nieuwe Focus (hier nog het oude model) komt een volledig elektrische versie, in 2013 krijgt de C-Max (maar niet de Grand 
C-Max) zowel een hybride als een plug-in hybridevariant erbij.
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