
După ce am ascultat tot ceea ce 
au spus specialiștii Ford și după 
ce am condus cele două versiuni 
de motorizare, respectiv caroserie, 
pot spune că noul Focus este mai 
mult decât un facelift. Mi-au plăcut 
direcția, confortul oferit de suspensii 
și silențiozitatea sa indiferent de 
suprafața pe care am rulat.
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îmbunătățit și cu un raport de demultiplicare mic. 
Practic, pe niciun tip de viraj nu este necesară roti-
rea volanului cu mai mult de trei sferturi de tură, 
ceea ce amplifică nu doar feelingul sportiv, ci și 
siguranța. O adevărată plăcere acest nou sistem 
de direcție! Mai ales că, în cazul echipării cu cutia 
automată, aceasta va beneficia și de padele pentru 
schimbarea treptelor pe volan.

În privința confortului,  noul Ford Focus oferă 
sistemul integrat SYNC 2, cel mai avansat sistem de 
conectivitate de la Ford.  Acesta vine, în sfârșit, cu 
un ecran tactil color, de 8 inchi, de înaltă definiție 
și cu comenzi cu control vocal pentru funcțiile 
audio, navigație, climatizare și ale telefonului mo-
bil. Acest sistem oferă și un ecran divizat, pentru 
navigație, cu intersecții detaliate, vizualizare 3D a 
intrărilor și ieșirilor de pe autostrăzi și a clădirilor, 
precum și ghidul de drum Michelin. 

În privința sistemelor de asistare, noul Focus 
oferă sistemul de parcare perpendiculară fără  
mâini. Acesta este completat de sistemul de asista-
re a parcării laterale Active Park Assist, șoferul con-
trolând în acest caz doar pedalele de accelerație și 

similar, dar cu un spectru de detectare a vehicule-
lor între 8 și 180 km/h, asistându-l pe șofer la viteze 
mari, emițând avertizări și acționând frâna acolo 
unde este necesar. De asemenea, tehnologia Adap-
tive Cruise Control le permite șoferilor să mențină  
o distanță fixă față de vehiculul din față. Acest 
sistem e completat de Europe Distance Indicati-
on, care îi permite șoferului să fixeze o distanță 
preferată pe care dorește să o mențină față de ve-
hiculul din față. Noul Focus este echipat și cu teh-
nologia Ford MyKey, care îngăduie programarea 
unui cod – util în special pentru șoferii tineri – care 
restricționează viteza maximă, reduce volumul sis-
temului audio sau îl oprește cu totul dacă șoferul și 
pasagerii nu folosesc centurile de siguranță.

În curând, gama va fi completată și de varian-
ta ST, ce va fi oferită atât în versiune pe benzină, 
cât și diesel și care va veni cu o serie de elemente 
de personalizare unice.
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frână. Pe baza senzorilor cu ultrasunete, mașina 
poate fi echipată și cu sistemul de avertizare la 
ieșirea cu spatele din parcări, Cross Traffic Alert, 
sau cu sistemul de asistare la ieșire dintr-o parca-
re paralelă, Park Out Assist, șoferul operând doar 
pedalele. Pentru acest model, Ford a îmbunătățit 
și sistemul de evitare a coliziunilor, Active City 
Stop, care identifică obiectele staționare din față 
și pre-armează sistemul de frânare dacă vehiculul 
se apropie cu o viteză prea mare de ele, sau redu-
ce cuplul motorului și aplică automat frâna dacă 
șoferul nu reacționează. Acesta funcționează acum 
până la viteze de 50 km/h. În cazul obiectelor în 
mișcare, sistemul Active Braking lucrează în mod 

Noua planșă de bord pune accent pe funcționalitate. Marea 
noutate o reprezintă displayul color tactil pentru sistemul 
multimedia și comanda vocală. 

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
1.5 EcoBoost

L/4

1499

240/1600

182/6000

8.6

222

5,5

nc.

1322

nc.

1.5 TDCI

L/4

1499

270/1750

120/3600

10.5

193

3,8

nc.

1340

nc.

4358 x 1823 x 1484

2648

363/1262


