
Néhány esztendő alatt ké-
pes alapjaiban megváltoz-
ni az új autók iránti piaci 
igény: jelenleg a szük-
ségtelenül túlméretezett 
szabadidő-autók idősza-
kát éljük, pedig az előző, 
elmúlófélben lévő kor 
prominens képviselője, a 
harmadik generációs Ford 
Focus is képes mindent 
megadni, amire a közleke-
déshez szükség van.

M
ini, közepes és 
méretes SUV-k, 
végeláthatatla-
nul feldarabolt 
piaci szegmens, 
már-már átlát-

hatatlanul sok modellel – ez nap-
jaink sztárkategóriájának helyzete. 
Pedig nem is olyan régen még a csa-
ládi középkategóriás típusok, azok 
között is az ötajtós változatok voltak 
egy-egy autógyártó „aranytojást tojó 
tyúkjai”, gyakran ezeken múlott az 
anyacég jövője. A sikerhez többre 
volt szükség a minél kirívóbb külső-
nél, és ez az eladók kegyeiért vívott 

háborúban azt eredményezte, hogy 
ha nem is feltűnő, de félelmetesen 
jó és megbízható autók készültek. 
A kompaktok csatájának köszön-
hetjük többek között a Volkswagen 
Golfot, az Opel Astrát és a Renault 
Mégane-t – no meg a Ford Focust. 
Szürke igáslovak, amelyek szinte 
mindig családtaggá váltak a tulaj-
donosoknak.

Zseniális, átlagos, fantasztikus

Az első, zseniális Focus egyfajta frics-
ka volt a steril Golf irányába: külse-
jében és belterében is frissességet 
hozott a kategóriába a Ford, ráadásul 
olyan világbajnok futóművet hangol-
tak hozzá, amivel még a leggyengébb 
változatot is élmény volt szerpenti-
neken kergetni. A második, átlagos 
nemzedék már inkább az előd farvi-
zén próbált meg feljutni a csúcsra, 
de túlságosan elpuhult ahhoz, hogy 
igazán labdába tudjon rúgni. A fan-
tasztikus harmadik, jelen tesztben 
szereplő generáció aztán nemcsak 
visszahozta mindazt, amit szerettünk 
az „ősben”, hanem rá is tett néhány 
lapáttal. A külső stílusjegyeket átdol-
gozták, a futóművet ismét etalonná 
tették, megalkották a kategória leg-
jobb első üléseit, tökéletesre csiszol-
ták a kormányzást, és rendkívül szé-
les motorpalettát kínáltak az autó 
mellé.

Átlátható gombtenger

A Focus beltere elsőre rendszerte-
lenséget sugall, ami javarészt a csak 
a középkonzolon lévő több mint 
harminc, illetve a kormánykeréken 
található további majd’ két tucat nyo-
mó- és tekerőgombnak köszönhető. 
Kell ugyan egy kis idő, de utána át-
láthatóvá válik minden kapcsoló – ez 
igaz a középkonzol tetején trónoló, 
„egérmoziként” csúfolt kis kijelzőre 
is, ahonnan rengeteg beállítás előhív-
ható és személyre szabható. Hasonló 
méretű a műszerfal közepén lévő 
„kép ernyő” is, amelynek grafi kája 
még mindig nem tűnik elavultnak.

Turbómentes erő

A közös-nyomócsöves turbódízelek 
és a szintén feltöltéses Ecoboost ben-
zinmotorok mellett a Focus a „régi vá-
gású” vásárlókra gondolva elérhetővé 
tette annak idején a változó szelepve-
zérlésű, tizenhat szelepes, atmoszfe-
rikus, 1,6 literes szikragyújtásos erő-
forrást is, 125 lóerős teljesítménnyel. 
A kompakt Ford mozgatásához kell 
legalább ennyi erő, az autó ugyanis rá-
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nézésre és érzésre is súlyos – izomból 
kell emelni a motorháztetőt és a cso-
magtérajtót, és az ajtókon is érződik, 
hogy nem spórolták ki az anyagot. Az 
ötfokozatú, 116 ezer kilométer után 
is teljesen újszerű – precíz kapcsoló-
mechanizmusú – kézi váltó utolsó két 
fokozata talán elbírt volna egy lehe-
letnyivel hosszabb áttételezést, ez a 
motor ugyanis már háromezret forog 
percenként óránként százas tempó-
nál. A fogyasztásra mégsem lehet 
panasz, megerőltetés nélkül „lehoz-
ható” az átlag hat liter alá.

Így kell felfüggesztést hangolni

A Focus ebben a méretosztályban fe-
lülmúlhatatlan futóművet kínál. Az 
első futómű a kategóriában szokvá-
nyos MacPherson rugós-tagos, L-ala-
kú lengőkarral. A hátsó, Control Blade 
Multilink nevű futómű egy hosszlen-
gőkarból és két térbeli keresztlengő-
karból áll össze. A varázslatot az je-
lenti, hogy a különböző hosszúságú 
keresztlengőkarok a kerékdőlés mel-
lett az összetartást is képesek módo-
sítani, elhanyagolhatónak tűnő, de 
a gyakorlatban jól érezhető sajátkor-
mányzást biztosítva.

Csúcson a kormányzás

A futóműhöz méltó a kormányzás is: 
itt is egy saját fejlesztéssel találko-
zunk, az EPAS-ként ismert elektro-
mos kormányszervó különlegessége, 
hogy az amúgy is nagyon közvetlen 
reakciókat szoft veresen is felügyeli, 
illetve támogatja – sőt még olyankor 
is beavatkozik, amikor a sofőr észre 
sem veszi: például oldalszélben és 
nyomvályús úton az egyenesfutást 
„vizsgálva” láthatatlanul ellenkor-
mányoz.

Helye van a piacon

A romániai használtautó-piacon eny-
hén háttérbe szorult harmadik ge-
nerációs Focus olyan gép, amelynél 
nagyító alatt is kevés hibát találni. A 
csomagtér lehetne nagyobb, a hátsó 
tér picivel tágasabb, az A-oszlop vé-
konyabb – talán ennyi, amit fel lehet 
róni neki. 125 lóerővel azonban ilyen 
élményt nyújtó ötajtóst nem találni, 
így akinek fontos a vezetés minősé-
ge, ne habozzon.

PINTI ATTILA

Nagyító alatt is kevés hiba

Gombok és kap-
csolók hadával 
kell megismer-
kedni a vezetői 
térben

Teljesítmény (6300 motorfordulat/percnél) 92 kW/125 LE 
Forgatónyomaték (4000 fordulat/percnél) 159 Nm
Végsebesség  196 km/óra
Sebességváltó  ötfokozatú kézi
Hosszúság/Szélesség/Magasság  4358/1823/1484 mm
Tengelytáv  2648 mm
Csomagtér 363–1148 liter
Abroncsméret  205/55R16
Önsúly/Össztömeg 1201/1825 kg
Nyomtáv (elöl/hátul) 1559/1549 mm
Gyorsulás (0–100 km/óra) 10,9 mp
Szén-dioxid-kibocsátás 136 g/km
Üzemanyagtartály 55 liter
Üzemanyag-fogyasztás (város/városon kívül/vegyes) 8,0/4,7/5,9 liter

• GYÁRI ADATOK          1 .6 TI-VCT (1596 CM³)

Ford Focus III.

A lényeg a 
lemezek alatt 
található. 
A Focus III. 
minden 
tekintetben 
remek autó
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