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Ford
Kuga

La plataforma C2
de Ford permet gaudir
d’un vehicle més lleuger,
estilitzat i aerodinàmic

Eficient i
electrificat
Ford potencia amb el nou Kuga
la presència en els segments SUV
Ramon Ortiz

El nou Kuga de Ford proposa un
elegant disseny exterior, amb
unes proporcions que milloren
l’espai i la comoditat. Però la no
vetat més destacada és la seva
electrificació, amb disponibilitat
de motors mild hybrid, híbrids en
dollables i completament híbrids.
El Kuga és el tercer model més
venut de Ford a Europa, després

del Fiesta i el Focus. En la seva
nova entrega ofereix un nivell su
perior de confort i més funcions
d’assistència al conductor. Pot
equipar un mòdem integrat Ford
Pass Connect, càrrega sense fil i
sistema d’informació i entreteni
ment SYNC 3 de Ford, amb una
pantalla tàctil central de vuit pol
zades. També estrena un plafó
d’instruments LCD de 12,3 polza

des més informatiu, intuïtiu i fàcil
de llegir.
La seguretat es basa en tecnolo
gies com stop & go, reconeixe
ment de senyals de velocitat o el
centrament de carrils. També
disposa d’il∙luminació predictiva
de revolts i il∙luminació basada en
senyals, a més de pantalla head
up o l’active park assist 2 que per
met estacionar de forma automa
titzada.
Basat en la nova plataforma C2
de Ford, el pes es redueix en 90 kg
en comparació amb models ante
riors i augmenta la rigidesa, mi
llorant la dinàmica de conducció.
La silueta és més estilitzada, po
tencia l’aerodinàmica i aconse
gueix una aparença més enèrgica,
àgil i potent. L’habitacle creix en
les seves cotes, i la segona fila de
seients es pot moure longitudi
nalment.
En l’apartat mecànic, és el pri
mer Ford disponible amb tecno
logia híbrida endollable, mild hy
brid i 100% híbrida. El Kuga hí
brid endollable combina un

Ford Kuga 2.5 PHEV
Ford.es
Motor
Cilindrada
Potència màxima
Velocitat màxima
De 0 a 100 km/h
Consum mitjà
Llarg/ample/alt
Pes
Maleter
Garantia
Preu

Gasolina, 4 cilindres
2.488 cc
225 CV
200 km/h
9,2 s
1,2 l/100 km
461/188/167 cm
1.844 kg
581 l
Dos anys
35.860 € (STLine)

La versió híbrida
endollable ofereix
autonomia elèctrica
de 50 km i un consum
d’1,2 l/100 km

motor gasolina 2,5 litres amb un
motor elèctric, un generador i
una bateria de 14,4 kWh i té una
autonomia 100% elèctrica de 50
km. La recàrrega externa de la ba
teria es fa en quatre hores, i dispo
sa de modalitats de conducció per
optimitzar la seva eficiència.
El Kuga EcoBlue Hybrid millo
ra l’eficiència del motor dièsel 2.0
de 150 CV. Fa servir un arrenca
dor/generador encarregat de re
cuperar i emmagatzemar energia
durant les desacceleracions.
Aquesta energia es fa servir per
fer funcionar els auxiliars elèc
trics del vehicle i proporcionar
assistència de parell elèctric al
motor.
El Kuga Hybrid utilitza un mo
tor 100% híbrid i autocarregable.
Permet una conducció totalment
elèctrica i s’aconsegueixen emis
sions des de 130 g/km i consums
des de 5,6 l/100 km. Al marge de
les versions electrificades, Ford
ofereix també una extensa gam
ma de motors gasolina Ford Eco
Boost i dièsel Ford EcoBlue. c

