
la nevoie, familia. Ne-am fi dorit însă o poziție 
mai joasă la volan, lucru din păcate imposibil din 
cauza bordului foarte masiv. De altfel, când vine 
vorba de interior, lucrurile sunt mai puțin inte-
resante. Sigur,  scaunele Recaro nu doar că arată 
foarte bine, dar oferă și un suport lateral exemplar, 
dar plasticele de pe consola centrală nu pot entuzi-
asma pe nimeni.  Ceasurile de bord suplimentare 
și tradiționale pentru ST, care indică presiunea din 
turbină, temperatura motorului și cea a uleiului 

par ieftine și, sincer, ar fi putut să fie înlocuite cu 
un afișaj digital integrat în numeroasele funcții ale 
computerului de bord cu ecran color. Sistemul de 
infotainment cu ecran tactil de 8 inchi și modul de 
navigație are un meniu stufos, dar relativ intuitiv și 
are reacții rapide la comenzi. În ciuda celor câtor-
va minusuri, noul Focus ST se prezintă, mai mult 
decât niciodată, ca un pachet complet, pe care îl 
vor aprecia mai mulți clienți din categorii diferite. 
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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
2.0 TDCi

L/4

1997

400/2000

185/3500

8.1

217

4,2

110

1464

29.250

2.0 EcoBoost

L/4

1999

340/2000

250/5500

6.5

248

6,8

159

1437

28.250

4362 x 1823 x 1471

2648

363/1262

Faceliftul prin care a trecut toată gama 
Focus a fost extins și asupra versiunii 
sportive ST. Efectele sunt mai mult 
decât benefice odată cu extinderea 
ofertei cu un diesel performant și cu 
o versiune break. Cei care caută însă 
un hot hatch adevărat ar trebui să se 
îndrepte către versiunea cu cinci uși și 
motorizare pe benzină.

c oncluzie

Deși vorbim De o mașină sportivă prin excelență, poziția la 
volan este destul de înaltă, tribut plătit borDului masiv. 
altfel, sunt puține lucruri de reproșat interiorului.

Multe dintre detaliile de 
la interior, precum aceste 

butoane, sunt prezente 
inclusiv pe Mondeo.
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