Visionær. Intelligent. Enestående.
Hver eneste bil bærer hans signatur.

Pågående.
Rå.
Respektindgydende.

Hvis kravet er en bil, som er ekstrem
sportslig at køre, sætter Ford Focus RS
en ny standard for køreglæde. En
specialudviklet 2,3 liters EcoBoost
motor kombineret med det innovative
Ford Performance ﬁrehjulstræk sørger
for ekstra hurtigt reagerende motorkraft,
et suverænt vejgreb og en uhørt
manøvredygtighed. Med en optimal
køreoplevelse på vej og bane byder
Focus RS på fuld tilfredshed til dig, som
forlanger sportslige køreoplevelser.

Lang strækning
med bakkekam

Nålesving
Det avancerede Ford
Performance ﬁrehjulstræk med
Torque Vectoring Control gør, at bilen
opretholder motorkraften gennem
svinget og giver dig fornemmelsen af
total kontrol.

Klampen i bund hen over en
bakkekam, og med et lille vejsving på
den anden side, vil få de ﬂeste biler til
at miste vejgrebet. Det gælder ikke RS.
Bilens aerodynamik og avancerede
Ford Performance ﬁrehjulstræk gør, at
den klæber sig til vejbanen, i selv det
vådeste føre.

Hop
Hoppet her udnytter hele
affjedringsvandringen, hvilket i de
ﬂeste biler vil betyde, at man mister
kontrollen lige efter landingen. Men
det avancerede, racerinspirerede
Tenneco-hjulophæng i forstærket
version, som RS er udstyret med, gør,
at bilen holdes under fuld kontrol.

Skarpt sving
Det forstærkede bremsesystem på
Ford Focus RS bremser suverænt
uanset hastigheden.

Lige strækning
Med den racerinspirerede 6-trins
gearkasse holdes motorens
drejningsmoment og effekt optimal i
hele omdrejningsområdet og op til
tophastigheden på 266 km/t.

Mere vil have
mere...

Den nye Ford Focus RS, som er udviklet
af Ford Performance-teamet og med
Fords fantastiske EcoBoost teknologi i
motorrummet, leverer kompromisløs
motorkraft med en imponerende
præcision.

Disciplineret
råstyrke.

Ford Focus RS leverer adrenalin på
kommando og giver dig råstyrke under
fuld kontrol.

Se Focus RS i
aktion

Indre styrke.

Alle detaljer på RS vidner om, at dette er
en højtydende sportsvogn. Blandt andet
det læderbetrukne rat med ﬂad bund,
som gør den sporty køreoplevelse endnu
bedre. Derudover udgør de nye RS
Recaro sæder, der er i delvist læder, et
markant midtpunkt i kabinen.

2,3 liters EcoBoost motor
Den nye 2.3-liters Ford EcoBoostmotor i RS er konstrueret specielt til
sportslig kørsel. Motorens lav-inerti
twin-scroll turbo med intercooler og
kompressor med højkapacitet øger
luftstrømmen og ladningstætheden.
Kombineret med en integreret
udstødningsmanifold, der maksimerer
impulsenergi til turbinen, har motoren
lavere emission og forbedret
brændstofeffektivitet, mens
motoreffekten er øget til 350 hk.

Ford Performance
ﬁrehjulstræk med Torque
Vectoring Control
Giver suveræn trækkraft under
vanskelige køreforhold.
Udvekslingsystemet bagest kan
overføre op til 100% af
baghjulstrækmomentet til et enkelt
hjul, hvis det er nødvendigt. Det giver
større trækkraft kombineret med stort
set nul understyring.

4 køreindstillinger

Launch Control

Du bestemmer selv, hvordan
køreoplevelsen skal være, ved at vælge
mellem Normal og Sport som
køreindstilling på landevej, eller Track
og Drift til banekørsel.

Launch Control er udviklet til
banekørsel og fungerer ved at øge
momentgrænsen i 1. gear, så bilen
trækker og accelererer optimalt.

Gearskiftindikator
Et blinkende RS-symbol hjælper dig
med at optimere bilens acceleration.
Indikatoren er placeret i
omdrejningstælleren og viser dig,
hvornår det er optimalt at skifte op i
hvert gear i forhold til moment og
omdrejninger.

Innovative
løsninger.

Film med Ken
Block

Brembo
bremsekalibre
Som den førende producent
af komponenter til
forstærkede bremsesystemer
er Brembo den perfekte
partner til Ford Focus RS.

RS standard- og ekstraudstyr

Standardudstyr
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Ford Performance ﬁrehjulstræk med Torque
Vectoring Control
4 køreindstillinger
Launch Control
19" alufælge med 20 eger
Recaro sæder i dellæder med RS-logo
Radio/CD/DAB+ og 9 premium højttalere
SYNC 2 med 8" touchscreen og
Bluetooth® håndfrit talestyringssystem
Instrumenthus i RS-specialdesign
Dynamiske bi-xenon forlygter
LED kørelys foran
Ford Power startknap
RS-dørtrinbeskytter ved fordørene
Gearskiftindikator
Gulvmåtter i RS-specialdesign, for og bag

Ekstraudstyr
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Skålformede sæder i sort læder
19" alufælge, mørkegrå, med 20 eger
19" alufælge, sorte, med 5x2 eger og
performance dæk
Nitrous Blue bremsekalibre
Active City Stop
Mørktonede ruder bag
Ford Navigation
Bakkamera
Soltag
Opvarmet forrude

Avanceret hjulophæng
Avanceret hjulophæng med justerbare
støddæmpere, så Focus RS klæber endnu
bedre til vejen.

RS – udstyr og speciﬁkationer

Eksteriør design

Invendigt design

Audio og kommunikation

Diffuser bag

RS instrumentering med trip/forbrugscomputer

Ford Navigation med DAB+, SYNC 2, 8" Touchscreen, 10 Sony højttalere
inkl. subwoofer

Bagspoiler – RS design
Mørktonede ruder bag

RS gearknop i læder

Sidespejle – Indfarvede, opvarmede, el-justerbare og med integreret
blinklys
Sidespejle, el-foldbare

Opvarmet rat
/

2-zoners klimaanlæg
Interiør komfortudstyr

Hjul

Fartpilot med hastighedsbegrænser

Alu – 19", 20-eget, med 235/35 dæk

/

Alu – 19", 5x2-eget, sorte, med Performance 235/35 dæk
Låsbolte

Vinterpakke - Opvarmet forrude og rat (ej sammen med skåleformede
lædersæder)
Førerassistancepakke - Active City Stop, baksensorer, el-foldbare
sidespejle med indstigningslys
Styling pakke – Unikke RS bremsekalibre, nitrous blue, 19" alufælge i
mørkegrå lakering, sorte skålformede Recaro lædersæder, med 2-vejs
manuel justering (sædevarme ej mulig), Ford Navigation med DAB+,
SYNC 2, 8" Touchscreen, 10 Sony højttalere inkl. subwoofer
Komfortpakke - Fartpilot, nøglefri adgang og bakkamera

Centerkonsol – Premium, med justerbart armlæn og skydelåg over
kopholdere
Ambient LED natbelysning ved fodbrønd, dørhåndtag og kortlommer i
forddøre

Alu – 19", 20-eget, mørkegrå, med 235/35 dæk

MyKey®

Dækreparationssæt

Bakspejl – Automatisk nedblændeligt

RS bremsekalibre, nitrous blue

Bakkamera

Eksteriør komfortudstyr

/

Ruder – El-betjente sideruder for og bag

/

Sæder

Regn- og lyssensor

Forsæder – Recaro, sort dellæder, med manuel 4-vejs justering og
varme
Forsæder – Recaro, sort/blå dellæder med blå syninger og manuel 4vejs justering
Forsæder – skålformede Recaro lædersæder i sort med 2-vejs manuel
justering (uden sædevarme)

Dynamiske Bi-xenon forlygter og LED kørelys
Baksensorer
Quickclear opvarmet forrude og sprinklerdyser

/

Klimakontrol

Udstødning – RS sportsudstødning med dobbelt afgang

Active City Stop

Udstyrspakker

3-eget læderrat med RS logo

/

/

Standard

/

Ekstraudstyr mod merpris
Del af ekstraudstyrspakke mod merpris
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Tekniske data
2.3 EcoBoost

D

Euro 6

440

175

10.0

15.9

13.0

266

4.7

4.1

Ford automatisk nødopkald er tilgængelig i mere end 40 europæiske lande. Med en tilsluttet kompatibel mobiltelefon
parret til SYNC aktiveres denne funktion automatisk i tilfælde af, at en airbag aktiveres (ikke knæairbag) eller hvis
brændstofpumpen afbrydes. SYNC 2 talestyring understøtter ikke dansk.
*I 4. gear. ØFord test data. ØØDet angivne brændstofforbrug og CO2 emission er målt i henhold til de tekniske krav og
specifikationer i EU direktiv (EC) 715/2007 og (EC) 692/2008. Brændstofforbrug og CO2 emission er angivet for en model
variant og ikke for en enkelt bil. De anvendte test-procedurer gør det muligt at sammenligne forskellige modeller og
producenter. Det reelle brændstofforbrug kan variere, pga. individuelle specifikationer, brug af fx A/C og ikke mindst
køreadfærd kan have indflydelse på brændstofforbruget. Flere informationer om brændstoføkonomi og CO2 emission kan
ses på bilviden.dk

Farver og fælge

Frozen White

Stealth Grey

Shadow Black

(Lakfarve)

(Specialfarve)

(specialfarve)

Magnetic Grey

Nitrous Blue

(metalfarve)

(4-lags specialfarve, kun på RS)

19" alufælg (standard)

19" alufælg (ekstraudstyr)

19" alufælg med 20 eger

19" alufælg med 20 eger i
mørkegrå ﬁnish

19" alufælg
(ekstraudstyr)
19" alufælg med 5x2 eger
i sort ﬁnish

Sæder

1

2
Formstøbte Recaro sæder

3

1.

Eton/Race Track i Charcoal Black/Salerno læder i
Charcoal Black (delvist læder).

2.

Dinamica Micro Fibre i Ebony/Salerno læder i
Charcoal Black (skålformet).

3.

Eton/Race Track i Charcoal Black/Salerno læder i
Nitrous Blue (delvist læder).
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Illustrationer, beskrivelser og speciﬁkationer: Oplysningerne i denne brochure var korrekte, da den gik i trykken. Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre speciﬁkationer, farver og priser på
de modeller og komponenter, som er vist og beskrevet i denne publikation. Kontakt den lokale Ford forhandler for de seneste oplysninger. Ekstraudstyr: Udstyr, der heri er beskrevet som “ekstraudstyr”, “tilbehør” eller
“eftermontering/ekstraudstyrspakker” mv., leveres mod merpris i forhold til prisen for bilen i basisversion, medmindre andet speciﬁkt fremgår. Alle modeller og farvekombinationer er med forbehold for leveringsmulighed. Bemærk: Nogle af
billederne i denne brochure er af en førproduktionsmodel og/eller er tegnet på computer. Derfor kan designet/funktionerne i forhold til den endelige version af bilen variere i forskellige henseender. Desuden kan nogle af funktionerne og udstyret,
som er vist på modellerne, være ekstraudstyr. Bemærk: I denne brochure ses både Ford originaltilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører. ✚Producentmærket tilbehør er specialudvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører, som ikke er
dækket af Ford garanti, men leveres med tredjepartsleverandørens garanti. Nærmere oplysninger herom kan fås hos din Ford forhandler. Bemærk: Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse heraf af Ford Motor
Company sker på licens. iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Bemærk: Nogle af førerassistance- og sikkerhedsfunktionerne, som er beskrevet i denne brochure, fungerer ved
hjælp af sensorer. Funktionen af disse sensorer kan blive påvirket af vejrforhold eller af omgivelserne.
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