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A belső tér is felfrissült, miközben dinamikusabb és tágasabb lett

Ford Focus 2012 teszt

Megkomolyodott unoka

Középkategóriás, mégis egy pré
miumautó tudásával büszkélked
het a megújult, harmadik ge
nerációs Ford Focus. Nagyapja 
fris sességét ugyan igyekezett 
megőrizni,deazöregnekasport
cipőjétminthabőrlábbelirecse
rélte volna.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Ha lenne az autónak DNS-e 
vagy géntérképe, ér demes 
lenne azért egy labor-

vizsgálatot lefuttatni, mennyire 
is tiszta a vérvonal. Nem mintha 
nem létezne hivatalos verzió arról, 
hogy melyik gyártó – és ezt most 
tessék képletesen érteni – kivel 
feküdt össze egy-egy új családtag 
megszületése előtt, de legalább azt 
is lehetne tudni, titokban merre 
kacsintottak félre a szülők.

A Ford Focus család legfiata-
labb unokája ugyanis sok min-
denben hasonlít nagyapjára, az 
1998-ban kifutó Escortot felváltó 
Focusra, amely annak idején való-
ságos stílusteremtőként robbant 
be a többi, sajátos vonalait újra 
felfedezni próbáló modell közé, 
de ugyanúgy sok mindenben el is 
tér. Akik imádták – és talán mai 
napig azt teszik –, elsősorban a 
vezetési élményt raktározták el 

maguknak, aztán a precíz kormá-
nyozhatóságot vagy a nagyszerű 
kanyarstabilitást. Emlékezzünk csak 
vissza: lekerekített, ívelt műszer-
fala akkoriban megbolondította 
a friss idomokra kiéhezett közön-
séget, és minden bizonnyal ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy 1999-
ben elnyerte Az Év Autója címet. 
Aztán a második generációs Focus 
csak fokozta ezeket az élménye-
ket, megőrizve apja értékeit, és 
még kiváló testvérei is születtek: a 
sportos ST és RS.

Az idén nyáron beköszönt 
unoka viszont már megoszt-
ja az autósokat. Az újdonságot 
kedvelők éppen azt emelik ki, 
amit a Focus-rajongók elutasí-
tanak: a komfortot, a rengeteg 
elektronikát, felszereltséget, a 
prémium autóra jellemző mi-
nőséget. Hogy túl steril, hogy 
a futómű elsimítja a hibákat, 
miközben a réginél – ahogy az 
egyik totalcaros kolléga mond-
ja – nemcsak azt lehetett érezni, 
ha a kerék átment egy pénzér-
mén, hanem hogy a fej vagy az 
írás volt-e felül. De kétségtelen, 
hogy kanyarokban zseniálisan 
fekszik az ívre, a tesztelt 105 lo-
vas 1,6-os benzines motor is jól 
húz, még ha hiányoltuk is a tur-
bófeltöltést, és nem is éhes: dina-

mikus tempónál sem volt több a 
fogyasztás 7,2-nél. A csíkszeredai 
Magyari Engineering Ford-kép-
viselet – akitől a tesztautót kap-
tuk – vezetője szerint azonban ez 
csak az alapváltozat, a kellemes 
meglepetések az ennél erősebb 
motoroknál jelentkeznek.

Hozza a formáját
A jelentős méretnövekedés 

– ami jellemző egy-egy modell-
váltásnál – ezúttal elmaradt: a 
legifjabb családtag ugyan szűk 
két centivel hosszabb elődjénél, 
szinte ugyanannyival keskenyebb 
is lett, és tengelytávja is mindösz-
sze 8 milliméterrel lett szélesebb. 
De 1,6 cm-rel alacsonyabban ül, 
mint eddig, és ezzel – no meg fel-
tehetően az agresszívebb vonal-
vezetésű és formavilágú orral – 
dinamikusabb kiállású is. Ja hogy 
mi van a fenekével? Erre mond-
ta a nyúl: ne is kérdezd, Róka 
koma. Mintha a hátsó lámpatest 
fröccsentője egy izomgörccsel el-
maszatolta volna a műanyagot az 
oldalajtók irányában. De hát ez 
már valóban az ízlések és pofo-
nok dimenziója.

Belül viszont határozottan kel-
lemes az érzet, finom műanyag 
elemek, bőr és harmonikus színek 
uralják az utasteret. Akik a meré-
szet szeretik, azoknak a műszerfal 
hupikék háttérvilágítása egészen 
bejön, de borítékolom, hogy sok 
olyan sofőr van, akinek bántja a 
szemét éjszakai autózásnál. A kö-
zépkonzol gombjai ellenben kézre 
állnak, és bár a kormányvezérlés 
elhelyezkedését a hagyományos-
hoz szokott sofőröknek még újra 
kell tanulniuk, ez valószínűleg na-
pok alatt meg is tud történni.

Autofókusz
Persze a fordos fiúk sem ma 

kezdték az értékesítést, így aztán 
nagyon jól tudják, mitől döglik 
a légy. Különben nem pakoltak 
volna bele az autóba alapból egy 
halom olyan funkciót, amit más 
házaknál a feláras listán kell keres-
ni. Hogyaszongya – és csak szem-
lézünk –: nyolc légzsák, amiből 
négy függöny; ABS, EBA, ESP, 
központi zár, elektromos ablak-
emelő, irányjelzővel beépített visz-
szapillantó tükrök, mp3-lejátszós 
rádió. A Trend csomagnál már 
a dombra indulást megkönnyí-
tő rendszer is alapáras, akárcsak 
a ködlámpa, légkondi, fedélzeti 
számítógép, bőrkormány vagy az 
automatikusan záródó hűtőrács.

És akkor amit mindenki kér-
dez, amikor a forgalmazóhoz be-
tér: valóban magától parkol? Nos, 
valóban. Úgyhogy akinek a sofőr-
vizsgán csak mázlija volt, és a vizs-
gáztató nem kérte az amúgy biztos 
bukást jelentő oldalparkolást, hát 
itt az ideális autó. Merthogy meg-
keresi a megfelelő helyet, jelez, hogy 
akkor itt most tessék megállni, hát-
ramenetbe tenni, és elengedni a kor-
mányt. A Focus számítógépe ekkor 
elkezd számolni, méregetni, gyököt 

vonni, bonyolult görbéket rajzolni, 
mi pedig csak azt látjuk a fedélzeti 
számítógépen, hogy fékezzünk, 
tegyük újra egyesbe és állítsuk le a 
motort. Merthogy az autó a helyén 
is van. Ámult is egyébként a hölgy a 
másik autóban, amely mögé készül-
tünk beállni, amikor karba tett kéz-
zel elkezdtünk tolatni, a kormányt 
pedig mintha egy szellem forgatta 
volna – és az autó leparkolt.

De ha extrából ez sem elég, 
hát jöjjön a sávelhagyást megaka-
dályozó rendszer, az automatán 
bekapcsoló távolsági fényszóró, 
a távolság- és sebességtartó auto-
matika, de az autó arra is figyel-
meztet, ha a tükör holtterében 
más autó halad, ráadásul még a 
közlekedési táblákat is felismeri 
és jelzi.

Szóval a drága unoka igazi mai 
gyerek. És itt nemcsak a main, 
hanem a drágán is hangsúly van: 
az alapáras – itt fapadosnak, más 
portákon középfelszereltségűnek 
számító – benzines, 105 lovas 
Ambiente 16 ezer eurótól indul, 
a Focus Trendet 750 euróval drá-
gábban (dízelt 18 250-ért) lehet 
elvinni, a Titanium csomag pedig 
19 ezer euró fölött kezdődik.

De legalább autót kapunk.

A harmadik generációs Ford Focus. Új arc, régi emlékek  fotók: mihály lászló

Motor Lóerő

   1.6 Ti-VCT 105 

   1.6 Ti-VCT 125 

   1.6 Ecoboost 150

   1.6 TDCi 95 

   1.6 TDCi 115 

   2.0 TDCi 163 


