
och kupén upplevs som betydligt 
rymligare än måtten anger. In-
strument och reglage följer en lo-
gik som gör dem lättorienterade, 
och Fords formgivare har dessut-
om lyckats erbjuda en riktigt bra 
utblick från förarplatsen, trots att 
hela karossen känns sportig. Men 
det påtagligaste i förarmiljön är 
ändå den stora pekskärmen, va-
rifrån man bland annat styr kom-
munikations- och mediasystemet 
Sync 3, som ingår i alla versionerna.

Pekskärms- och röststyrt sytem
Sync 3 hanteras via pekskärmen 
eller röststyrningen, och testrepor-
terns muntliga kommandon upp-
fattades och utfördes problemfritt. 
Med röststyrningen slipper föraren 
bläddra i menyer, fingra på skär-
men och släppa blicken från trafi-
ken, för att exempelvis byta radio-
kanal, ändra innetemperatur, välja 
musik ur egna spellistorna, ringa 
upp telefonkontakter, svara på 
textmeddelanden och mycket an-
nat. Mobiltelefonen kopplas upp till 
Sync 3 via Bluetooth som då han-
terar alla samtalsfunktioner, och 
ansluter man mobilen till kupéns 
USB-ingång så får man upp nästan 
alla mobilapparna (Spotify, kartor, 
Youtube, Google, etc) på pekskär-
men.

Versioner för stil och behov
Basversionen av nya Focus heter 
Trend, medan Titanium är den mer 
sofistikerade versionen som Villa-
nytt provade. Den sportigaste ver-

Sportigare former, utvecklat fö-
rarstöd, röst- och pekskärms-
styrd kommunikation och tillta-
lande köregenskaper.
Villanytt har testat nya Ford Focus 
som kommer i fem versioner, an-
passade för olika konsumentgrup-
per. Alla versionerna har en fem-
dörrars kaross, men eftersom de 
dessutom kan beställas som kombi 
(ca 6 000 SEK extra) så kanske man 
bör tala om tio nya varianter av 
Focus. Med konceptet ”bygg din 
egen Ford”, så ges ytterligare val-
möjligheter i fråga om exempelvis 
drivmedel, motorstorlek, växellåda, 
designpaket, fälgar och ett stort 
antal moderna färger.

Kaxigare karaktär
Nya Focus har fått rejält uppdate-
rad teknik, säkerhet, köregenska-
per, förarstöd och design där den 

tydligaste skillnaden är det nya 
ansiktet: Munnen (frontgrillen) har 
vänts så att mungiporna nu visar 
ett kaxigare leende, och med sam-
ma attityd i blicken utstrålar de nya 

lyktorna en tuffare look. Karossens 
har fått snyggt skulpterade profil-
veck på sidor, tak och motorhuv 
vilket ger en tydlig karaktär.
Även inredningen är moderniserad 

Villanytt testar framtidens 
Ford Focus
Testreporter Tom Swales synar nya modellen, garantierna och villkoren

sionen kallas ST-line, och därutöver 
finns en robust crossover med hög 
markfrigång och lite offroad-look 
med namnet Active. Den lyxigaste 
versionen bär namnet Vignale, och 
det faktum att alla versioner kan 
fås i kombi-utförande är viktigt för 
många svenska bilköpare. Att fem-
dörrarskarossens bagageutrymme 
faktiskt rymmer 375 liter är också 
bra för en bil i dess storlek. 
Villanytt har tittat på garantipake-
tet som ingår i nya Ford Focus, vilket 
inkluderar fem år generell garan-
ti, tolv år rostskyddsgaranti, två år 
lackgaranti och tre års vagnskade-
garanti. Ovanpå det så ingår även 
ett års vägassistans, vilket Villanytt 
betraktar som tryggt och generöst. 
Och, summan av vårt test blir där-
med att Villanytt verkligen kan re-
kommendera nya Focus.

www.ford-hedinbil.se
Text och foto: Tom Swales

Fakta
•Alla versionerna har: Uppvärmda 
sidospeglar, el-handbroms, adap-
tiv farthållare, autobroms som re-
agerar på både fotgängare och 
cyklister, automatiskt helljus, filöver-
vakning och driver alert som upp-
märksammar försämrat körbete-
ende (t ex orsakat av trötthet) och 
vägskyltsidentifiering.
•Pekskärmens storlek i Trend är 6,5 
tum men i de övriga versioner är 
den 8 tum. 
•Motorstyrkan i Trend ligger på 95-
100 hk, men i de övriga versionerna 
får man 120-125 hk där drivmedels-
förbrukningen ligger på cirka 0,55-
0,60 L/mil.
•Bensinmotorerna är av typen 
EcoBoost (turbo och insprutning) 
som vunnit ”International Motor of 
the Year” sex år i rad.
•Trend erbjuds med en motorstyrka 
på 95-100 hk
•Titanium har dessutom el-infällba-
ra sidospeglar, regnsensor för vind-
rutetorkarna, nyckelfritt låssystem m 
m.
•ST-line har dessutom 17-tums alu-
minumfälgar, sportdesignad stöt-
fångare och grill, racinginspirerade 
stolar och inredningsdetaljer, extra-
ljus som tänds in mot kurvor, dubbla 
kromade avgaspipor, sportfjädring, 
mörktonade strålkastare, start-
knapp, aluminiumpedaler m m.
•Vignale har hela komfort- och ut-
rustningspaketet, samt exklusivare 
säten och inredningsdetaljer av 
skinn.


