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FORD FOCUS ECONETIC II: GEEN 3,8 MAAR WEL 3,0 

LITER PER 100 KILOMETER! 

 

Sint-Agatha-Berchem, 16 september 2010 – Met een gemiddeld verbruik van 3 liter per 

100 kilometer is Benoît Galand van Turbo Magazine de winnaar van de Ford Focus 

Econetic 99 Challenge. Galand legde het 238 km lange en zware parcours dwars doorheen 

de Belgische Ardennen af in 3 uur en 56 minuten. Met deze uitstekende prestatie worden de 

officiële verbruikscijfers van de Ford Focus Econetic II 99 gram CO2, uitgerust met een 

109pk sterke 1.6 TDCI en een start-stopsysteem een stuk scherper gesteld. Het officiële 

normverbruik is met 3,8 liter per 100 kilometer op zich bijzonder laag, zeker voor een échte 

gezinswagen met een catalogusprijs van € 22.400. 

 

Het opzet van de Ford Focus Econetic 99 Challenge was om een 238 kilometer lang 

parcours af te leggen met zo weinig mogelijk brandstof maar wel binnen een tijdslimiet van 

4 uur. Het parcours is op zijn minst 'stevig' te noemen: vanuit Namen gaat het over de 

snelweg richting Luik en Remouchamps waarna de route via secundaire wegen over Trois-

Ponts, Stavelot, Francorchamps en Spa terugkeert richting Aywaille en uiteindelijk Durbuy. 

De laatste 30 kilometer ging via de N4 in rechte lijn terug naar Namen. 

 

16 Belgische autojournalisten gingen de uitdaging aan, steeds begeleid door een 

vertegenwoordiger van het PR-departement van Ford. Alle 16 deden ze het uitstekend, het 

overgrote deel reed het parcours met een gemiddeld verbruik dat beduidend lager ligt dan 

het officiële normverbruik, en dat met zo'n zwaar parcours. Als de Ford Focus Econetic 99 

Challenge één ding bewijst, dan is het dat waar er een wil is, er ook een weg is. Je kan, 

zoals het geval is bij de Econeticmodellen van Ford, zuinige wagens bouwen, maar het 

werkelijke verbruik, dat ligt volledig in handen van de gebruiker.  

 

# # # 

Voor meer informatie: 
Jo Declercq 

Tel: +32 2 482 21 03 
jdecler2@ford.com 


