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FORD FOCUS RS – PREDBEŽNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE A SPOTREBA PALIVA 
 

   Spotreba paliva 
l/100 km ØØ Výkon Ø 

Motor Výkon 
(k) 

CO2 

(g/km) V meste Mimo 
mesta Kombinovaná Max. rýchlosť 

km/h 
0-100 km/h 

(s) 

2.3 EcoBoost 5-dver. 350 175 10,0 6,3 7,7 266 4,7 
 
Ø Údaje zo skúšok spoločnosti Ford. ØØ Uvedené údaje o spotrebe paliva/energie, emisiách CO2 a dojazde na čisto 
elektrický pohon sa merajú podľa technických požiadaviek a špecifikácií Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 a č. (ES) 692/2008 v platnom znení. Údaje o spotrebe paliva a úrovni emisií CO2 sa vzťahujú na verziu vozidla 
a nie na konkrétne vozidlo. Použité štandardné skúšobné postupy umožňujú porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel 
a rôznymi výrobcami. Pri konečnej spotrebe paliva/energie, produkcii emisií CO2 a dojazde na čisto elektrický pohon 
zohrávajú úlohu popri účinnosti využitia paliva aj jazdné návyky vodiča a ďalšie faktory netechnického charakteru. Oxid 
uhličitý (CO2) je hlavný plyn, ktorý vyvoláva v atmosfére skleníkový efekt a prispieva ku globálnemu otepľovaniu.  
 

 
HMOTNOSTI 
 
  Pohotovostná 

hmotnosť vozidla 
(kg)# 

Celková 
hmotnosť vozidla 

(kg) 

Max. povolené 
zaťaženie strechy 

(kg) 

2.3 EcoBoost 5-dver. 1 599 2 025 75 
 
# Predstavuje najnižšiu pohotovostnú hmotnosť vozidla vrátane vodiča s predpokladanou hmotnosťou 75 kg, pri 
plnom stave prevádzkových kvapalín a palivovej nádrži naplnenej na 90 %. Môže sa líšiť vzhľadom na výrobné 
tolerancie, namontované príslušenstvo atď. 
 
 
ROZMERY 

 

Celková dĺžka vozidla 4 390 
Celková šírka vozidla so spätnými zrkadlami / so sklopenými spätnými 
zrkadlami / bez spätných zrkadiel 

2 010 / 1 858 / 1 823 

Celková výška vozidla bez nákladu (so základnými pneumatikami) 1 472 
Rázvor (mm) 2 647 
Rozchod kolies vpredu (mm) 1 564 
Rozchod kolies vzadu (mm) 1 539 
Objem batožinového priestoru (v litroch) 
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5-miestne usporiadanie (náklad do výšky krytu) 260 
2-miestne usporiadanie (náklad po strop) 1 045 
Rozmery batožinového priestoru (mm) 
Max. výška otvoru dverí batožinového priestoru 615 
Max. šírka otvoru dverí batožinového priestoru 996 
Max. nakladacia výška (po strop / do výšky krytu) 692 / 396 
Ložná šírka medzi podbehmi kolies 1 029 
Ložná dĺžka na podlahe po druhý rad sedadiel 798 
Ložná dĺžka po prvý rad sedadiel 1 461 
Výška hrany batožinového priestoru v pohotovostnom stave (bez nákladu) 706 
Objem palivovej nádrže (v litroch) 
Benzín (l) 51 
Interiér, prvý rad sedadiel (mm) 
Priestor pre nohy (maximálna hodnota, sedadlo v najkrajnejšej zadnej polohe 
v strednej výške) 

1 094 

Šírka vo výške pliec 1 411 
Interiér, druhý rad sedadiel (mm) 
Výška od sedadla po strop (bez strešného okna / so strešným oknom) 963 / 962 
Priestor pre nohy (približná hodnota, predné sedadlo v polohe 95 % podľa 
metódy SAE) 

848 

Šírka vo výške pliec 1 336 
 
‡ Merané v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od modelu a dodávanej výbavy. 
 
RIADENIE A ODPRUŽENIE 
 
Systém  Elektronický posilňovač riadenia (EPAS) 
Priemer otáčania (m) 11,8 stopový; 12,2 obvodový 
Max. počet otáčok volantu 2,0 
 
 
PODVOZOK 
 
Predné odpruženie Vzpery MacPherson s poloizolovaným pomocným rámom 
Zadné odpruženie Nezávislé lichobežníkové zavesenie zadnej nápravy s viacprvkovým 

systémom Control Blade 
 
 
BRZDY 
 
 Predné Zadné 
Brzdy Monoblokové strmene Brembo 

so štyrmi piestami 
Integrovaná parkovacia brzda, 
plávajúce strmene 

Rozmery kotúčov (mm) 350 x 25 mm vetrané kotúče 302 x 11 mm pevné kotúče 
Rozmery piestových strmeňov 
(mm)  

4 x 38 mm priemer 1 x 38 mm priemer 
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KOLESÁ A PNEUMATIKY 
 
 Disky kolies Pneumatiky 

Štandardné 8 x 19, dizajn RS, 20-
lúčové, liata zliatina 

Michelin Pilot Super Sport 
235/35 R19 

Voliteľné 8 x 19, dizajn RS, 10-
lúčové, kovaná zliatina 

Michelin Pilot Sport Cup 2 
235/35 R19 

 
 
ÚDAJE O MOTORE 
 
  2,3-litrový EcoBoost 
Typ  Radový štvorvalcový preplňovaný zážihový motor, 

priečne uložený 
Zdvihový objem cm3 2 261 
Vŕtanie mm 87,6 
Zdvih mm 94,0 
Kompresný 
pomer 

 9,4:1 

Max. výkon k(kW) 350 (257) 
 pri 

ot.min-

1 

6 000  

Max. krútiaci 
moment 

Nm 440 (470 pri dočasnom zvýšení plniaceho tlaku)  

 pri 
ot.min-

1 

2 000 – 4 500 

Rozvod ventilov  DOHC 
so 4 ventilmi na valec 

Počet valcov  4 valce v rade 
Hlava valcov  Liaty hliník 
Blok valcov  Liaty hliník 
Pohon 
vačkového 
hriadeľa 

 Dvojité nezávislé variabilné časovanie vačiek  
(Ti-VCT) 

Kľukový hriadeľ  Liatinový, 8 protizávaží, 5 hlavných ložísk 
Riadenie 
motora 

 Bosch MEDG17-I4 

Vstrekovanie 
paliva 

 Priame vstrekovanie pod vysokým tlakom; 
vstrekovací tlak 200 barov 

Regulácia emisií  Trojcestný katalyzátor 
Emisná norma  Euro 6 
Turbodúchadlo  Turbodúchadlo Honeywell s delenou turbínovou 

skriňou a pevnou geometriou 
Systém mazania  Mazací systém s prívodom mazacieho oleja pod 

tlakom s mechanickým olejovým čerpadlom 
Kapacita 
systému 
s filtrom 

l 5,4 
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Chladiaci 
systém 

 Vodné čerpadlo s termostatom a ventilmi, 
s termoregulačným systémom 

Kapacita 
systému 
vrátane 
vykurovacieho 
zariadenia  

l 6,9 

Prevodovka/ 
Pohon 

 Šesťstupňová manuálna MMT6, 
dynamický pohon všetkých kolies Ford Performance 

All Wheel Drive 
Prevodové pomery  
  1. st.: 3,231 x 4,063 

2. st.: 1,952 x 4,063 
3. st.: 1,321 x 4,063 
4. st.: 1,029 x 4,063 
5. st.: 1,129 x 2,955 
6. st.: 0,943 x 2,955 
Spätný chod: (1,423 x 3,231) x 2,955 

 
 
 
KRIVKA VÝKONU A KRÚTIACEHO MOMENTU 
 

 
 
 
(legenda k obrázku) 
 
TORQUE (Nm) = KRÚTIACI MOMENT (Nm) 
 
POWER (kW) = VÝKON (kW) 
 
RPM = OTÁČKY ZA MINÚTU 
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