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Wereldauto’s voor de toekomst?
Elektrische Ford Focus en C-Max onthuld

Ten tijde van de AutoRAI in april komt eindelijk de Focus bij Ford in de showroom. Een jaar na

de eerste onthulling van deze nieuwe ‘wereldauto’. Onlangs ook gepresenteerd in de VS, als

2012 model, inclusief een elektrische versie. Met ernaast twee hybrideversies van de technisch

 verwante C-Max voor 2013. Iets om met spanning op te wachten, deze elektrische Fords?

In de VS wordt de elektrische Focus eind dit jaar
leverbaar. De gewone Focus komt tegelijk met de
Europese verkoopstart vanaf april beschikbaar.
Maar in de VS spreekt men dan al van een 2012
model. Veel minder dan voorgaande Focussen of
de Escort verschilt de in Amerika gebouwde
nieuwe Focus van het Europese model. Dat is de
OneFord-strategie: veel modellen op het C-plat-
form van de Focus, met zo min mogelijk variatie
voor verschillende continenten.
Zo krijgen de VS en Europa uiterlijk gelijke vijf-
deurs- en sedanversies, de stationcar verschijnt
voorlopig alleen in Europa. Bij de motoren is er
wel enig verschil. Doet de Focus het hier met 
1.6 benzinemotoren, in de VS krijgt hij een 2.0.
Hetzelfde als de direct ingespoten 2.0 EcoBoost in
grotere Europese modellen, maar zonder turbo.
Hieruit komt dan 118 kW, iets meer dan de Focus
1.6 EcoBoost (110 kW) die centraal staat in het Eu-
ropese gamma. Standaard is ook in de VS een vijf-
bak, als automaatoptie is er de zesversnellings Po-
werShift dubbelkoppeling transmissie. Zowel Eu-

maar wel lijkend op de grille van de komende
Focus ST. Het interieur onderscheidt zich met een
dashboard dat voornamelijk elektronische dis-
plays bevat, naast een groot touchscreen scherm
bovenin het middenconsole dat in elke Focus le-
verbaar is. Oplaadbare Fords krijgen een stroom-
aansluiting achter het voorwiel. De lichtende ring
eromheen geeft aan of er geladen wordt (de ring
knippert), en gaat in segmenten permanent bran-
den om het ladingsniveau aan te geven.
Programmeerbare lcd displays naast de centrale
snelheidsmeter kunnen acculading, afstand tot
het volgende laadpunt, herwonnen remenergie,
verbruikte stroom en bespaarde benzine in verge-
lijking met een gewone Focus weergeven. Ook in
Europa verschijnt de spraakbesturing en Blue-
tooth-verbinding SYNC in de nieuwe Focus, niet
alleen in de elektrische versie. Dat wordt gekop-
peld aan MyFord Touch, een bedieningssysteem
dat infotainment, navigatie en klimaatregeling
bestuurt met knoppen op het stuur, en het dis-
play in het middenconsole.

ropa als de VS krijgen wat later nog een Focus ST
erbij met 2.0 EcoBoost turbomotor van 150 kW.
We mogen aannemen dat de in en voor de VS ge-
bouwde elektrische Focus niet belangrijk anders
zal zijn dan de Europese versie. Nog onbeslist is
waar in Europa vanaf 2012 de elektrische variant
gebouwd zal worden. Besloten is wel dat de hybri-
deversies van de C-Max voor Europa vanaf 2013 uit
Valencia komen. In Amerika begint in 2012 de pro-
ductie van de C-Max in een Hybrid- en een Energi-
versie. Let wel: de hybrides zullen van het vijfzits
model zijn, terwijl met gewone motor in de VS al-
leen de langere zevenzits Grand C-Max te koop is.
We vermoeden dat in de Grand C-Max de forse ge-
leiders van de schuifdeuren, vlak boven de wagen-
vloer, beletten om een accupakket van voldoende
omvang te plaatsen. De korte C-Max, met gewone
achterdeuren, heeft dat probleem niet.

Een ander gezicht
Van buiten is de elektrische Focus herkenbaar aan
een andere grille dan de gewone uitvoeringen,

Eigenlijk is de Focus niet echt ontworpen op elektrische aandrij-
ving. Het accupakket steekt noodgedwongen hoog achter de
 achterbank, terwijl het met 23 kWh geen grote opslag- 
capaciteit heeft. Maar de middentunnel van Fords 
C-platform biedt zonder kostbare 
verbouwing geen ruimte om meer 
accucellen te bergen.
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Hoewel in de VS het sedanmodel van de Focus het
belangrijkst is voor de verkoop, komt daar net als
in Europa de elektrische versie alleen in vijfdeurs
vorm. Voorin huist een 92 kW elektromotor. Het
23 kWh accupakket ligt onder de achterbank en in
een hoge brug tussen de achterwielkasten. Dat
laatste kost dus een beetje laadruimte, en er ont-
staat geen lange vlakke laadvloer meer bij om-
klappen van de achterbank.
Met 246 Nm beschikt de elektro-Focus over een
stevig koppel. Daar staat tegenover dat hij vol-
gens voorlopige opgaaf tegen de 1700 kg weegt,
ruwweg 400 kg meer dan een gewone Focus. De
topsnelheid is begrensd op 136 km/h, veel meer
laat Ford over prestaties nog niet los.

Beperkt bereik, snel bijladen
Het grootste pluspunt zou zijn dat de Focus bijzon-
der snel is op te laden, in niet meer dan drie tot vier
uur. “Half zo lang als de Nissan Leaf nodig heeft”,
roept Ford trots. Daarom moet een beperkte actie-
radius geen probleem zijn. Elke dag zouden eige-
naren hem aan het stopcontact leggen, net zoals
ze gewend zijn hun telefoon en portable pc steeds
tijdig te laden. Wat bij lege accu’s voor een telefoon
of pc ook maar een paar uur kost.
Naar onze schatting komt de Focus op 23 kWh
bruikbare accucapaciteit in de praktijk op zijn best
omstreeks 100 km ver. Veel meer zal het met vloei-
stof geconditioneerde accupakket van LG Chem
toch niet aankunnen. Dezelfde leverancier die Ge-
neral Motors accu’s levert voor de Chevrolet Volt,
overigens. De accu’s worden naar behoefte ge-
koeld of opgewarmd. Koelen van de vloeistof gaat
met een radiator, opwarmen ervan gaat elektrisch.
Omdat bij de opgegeven 23 kWh sprake is van
‘maximale’ capaciteit blijft nog de vraag of Ford

dan bedoelt dat 23 kWh gebruikt kan worden, of
dat de accu’s maximaal zoveel kunnen bevatten.
In dat laatste geval is de bruikbare stroomhoe-
veelheid minder, omdat Li-ion-accu’s in verband
met levensduur niet verder dan tot 70% ontladen
mogen worden.
De snelle oplaadtijd blijkt te berusten op een
trucje, het vereist installatie van een speciaal 
240 V oplaadkastje. Dat zal de Amerikaan, met
standaard 120 V thuis, ongeveer 1500 dollar gaan
kosten. Op het gewone Amerikaanse huisstop-
contact is liefst 18 tot 20 uur oplaadtijd nodig!
Het oplaadkastje heeft een 32 A zekering en kan

zo 6,6 kW vermogen ophoesten. Vandáár dat
laden zo snel gaat.
We krijgen in Europa wel 240 V uit het stopcontact,
maar hebben geen 32 A zekering erachter, gang-
baar is hooguit 16 A. Daarmee kom je, zonder spe-
ciaal kastje, op de volstrekt gebruikelijke zeven tot
acht uur oplaadtijd. Zoals bij een Nissan Leaf, waar-
van het ingebouwde laadapparaat niet berekend is
op 32 A laadstroom. Wel is er een aparte snellaad-
aansluiting, maar dan moet je 380 V krachtstroom
laten installeren, om nog sneller dan Ford voor zijn
Focus belooft je Nissan Leaf vol te tanken.

Hybride C-Max met of zonder Plug-in
Ford bouwt zijn C-Max op hetzelfde platform als
de Focus. Dus kunnen elektrische elementen uit
de Focus ook in de C-Max gebruikt worden. In de
C-Max Energi komt waarschijnlijk een wat kleiner
accupakket, dat aan het stopcontact opgeladen
kan worden. Beperkte snelheden en afstanden zal
deze plug-in elektrisch rijden. Hij heeft ook een
2.0 benzinemotor die op een zuinige Atkinson-cy-
clus met verlengde expansie loopt, dus met aan-
gepaste klepbesturing.
Hiernaast komt een C-Max Hybrid zonder plug-in
oplaadmogelijkheid, met dezelfde 2.0 Atkinson-
motor. En, naar we mogen aannemen, dezelfde
elektromotor waarbij het logisch lijkt dat deze tus-
sen benzinemotor en automatische transmissie in
komt. Ford spreekt van “dezelfde succesvolle tech-
niek die we bij de Fusion en Escape Hybrids ge-
bruiken”. Daarin staan een 2.5 viercilinder op 
Atkinson-cyclus en een elektromotor in serie. De
C-Max Hybrid is meer geschikt voor langere af-
standen, en met een bescheiden accupakketje on-
getwijfeld goedkoper. Toch zou hij op stroom
meer dan 75 km/h kunnen halen, dus goed met
stadsverkeer meekunnen tot de accu leeg is. >

Ford gebruikt een vijfpolige stekker, die totaal niet overeenkomt met de voorgenomen Europese (zevenpolig Mennekes) standaard. Hij
is wel gelijk aan de Japanse standaard. Nu al valt dus te vrezen dat het weer niks wordt, met één kostenbesparende wereldwijde stan-
daard voor stekkers en laadinstallaties.

Je zou haast zeggen dat er een driecilinder onder de motorkap staat. Maar we zien hier allemaal elektronica en hulporganen, die mak-
kelijk passen in de normale Focus-motorruimte.
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Aansturing op afstand
Zowel Ford als Nissan huren het bedrijf Airbiquity
in voor draadloze dienstverlening. Dit Ameri-
kaanse bedrijf verzorgt programma’s die via
draadloze telefonie continu beschikbaar zijn met
een ‘app’ voor mobiele telefoon en pc. Dat heet
dan MyFord Mobile. Zo lezen ze uit de auto de
laadtoestand van de accu, en kan op afstand de
airco of kachel aangezet worden. Hiermee kan de
auto op temperatuur gebracht worden terwijl hij

nog aan het stopcontact hangt. Dus niet ten koste
van accustroom en actieradius.
Tijdens opladen kan per smartphone of pc vanuit
huis of kantoor gecontroleerd worden of de auto
al afgetankt is. Programmatuur van Airbiquity
zorgt voor navigatie waarin laadstations zijn op-
genomen, het berekenen van stroomverbruik en
werkelijk beschikbare actieradius, en meer dien-
sten. Ritten kunnen vooraf op de pc worden ge-
pland, om ze daarna door te seinen naar het navi-
gatiesysteem in de auto.
In de VS zorgt het programma desgewenst auto-
matisch voor opladen op momenten dat het laag-
ste stroomtarief geldt. Nog meer nuttige moge-
lijkheden: er komt een signaal als het laden onver-
wacht stopt, door stroomuitval, of doordat een
onverlaat de stekker uit de auto trok. Ook kan een
sein gegeven worden zodra voor een ingeplande
rit genoeg stroom in de accu’s is gevloeid, dan
hoef je niet langer te wachten tot de accu’s hele-
maal vol zijn.
Het navigatiesysteem krijgt de mogelijkheid de
zuinigste route te berekenen, bijvoorbeeld reke-
ning houdend met hellingen, te verwachten ge-
middelde snelheid, en hoeveel wegsituaties er
zullen zijn waar gestopt en weer opgetrokken
moet worden. Onderweg zal het systeem waar-
schuwen als door tegenvallend stroomverbruik
het reisdoel buiten bereik dreigt te komen.
Dit en andere Airbiquity-diensten moeten de na-
delen van elektrisch rijden verzachten, vooral na-
tuurlijk de zorg of de acculading wel voldoende
zal zijn voor een geplande rit. Lees onze ervarin-
gen met de Mitsubishi iMiEV in deze AMT, dan zult
u zien hoe essentieel een dergelijke voorziening
is. Diensten van Airbiquity zijn sinds dit jaar ook in
Europa beschikbaar, ten gerieve van de Nissan
Leaf. 
Over een jaar komt de elektrische Focus als di-
recte concurrent.

Voor de VS lijkt dat een afdoende elektrisch
gamma op te leveren. Een Focus voor kleinere af-
standen in de grote stad, naar Amerikaans begrip-
pen een kleine auto. Een ruimere plug-in C-Max
voor in kleine steden, waar bewoners ook wel
eens wat verder weg moeten rijden. En een ge-
wone hybride C-Max voor andere streken, waar
‘uit het stopcontact’ rijden moeilijk zal zijn, maar
met elektrische ondersteuning tenminste zuiniger
rijden mogelijk wordt.

Een elektronisch meterpaneel geeft rijtips voor zuinig stroomverbruik. Links ziet u het regeneratie overzicht, met een batterijtje dat
in mijlen extra rijbereik aangeeft hoeveel remenergie is teruggewonnen. De vlindertjes rechts verschijnen als ‘beloning’ voor heel eco-
nomisch rijden.

Met dit speciale laadkastje zou de Focus relatief snel opladen,
sneller ook dan aan een gewoon Europees stopcontact. Onzeker is
nog of dit kastje inbegrepen zal worden in de nog onbekende
prijs van de elektro-Focus.

Via internet zullen elektrische Fords op afstand te bewaken en te bedienen zijn. Je kunt zelfs op je mobiele telefoon een (loop)route
krijgen naar waar de auto geparkeerd staat. Zulke extraatjes moeten het bezit van een elektrische auto aantrekkelijker maken.
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