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Wizjonerski. Genialny. Wybitny. 
Każdy samochód nosi jego podpis.
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Nieustraszony. 
Żywiołowy. 
Zachwycający.

Ford Focus RS wprawia kierowcę 
w nadzwyczajny nastrój. Specjalnie 
zaprojektowany silnik o pojemności 
2,3 litra oraz innowacyjny układ napędu 
na wszystkie koła zapewniają lepsze 
osiągi, doskonałą przyczepność
i zwrotność. Ford Focus RS został 
zaprojektowany zarówno z myślą
o wrażeniach z jazdy na drodze, 
jak i torze, dlatego bezbłędnie trafia
w gust kierowców poważnie myślących
o osiągach.
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Nawrót
Nowoczesny napęd na wszystkie koła 
z układem poprawiającym stabilność 
na zakrętach umożliwia maksymalne 
wykorzystanie mocy i zapewnia 
stabilność podczas pokonywania 
zakrętów.

Ostry zakręt
Niezwykle wydajny układ hamulcowy
w Fordzie Focus RS zapewnia szybkie 
hamowanie z każdej prędkości.

Uskok
Uskok w tym miejscu może 
pociągać  za sobą ruch całego
zawieszenia, co w niektórych 
samochodach powoduje chwilowy
brak kontroli
po odzyskaniu przyczepności.  
Usztywnione zawieszenie Tenneco
rodem  z samochodów wyścigowych 
pomoże w utrzymaniu pełnej kontroli
nad pojazdem.

Długi podjazd
na wzniesienie
Pokonywanie wierzchołka wzniesienia 
z pedałem gazu wcisniętym
do podłogi może powodować utratę
przyczepności. Nie w Focusie RS. 
Zaawansowana aerodynamika
i napęd na wszystkie koła zapewniają 
przyczepność nawet na mokrej
nawierzchni.

Prosta
Precyzyjna 6-biegowa przekładnia 
manualna inspirowana samochodami 
wyścigowymi umożliwia prowadzenie 
Forda Focus RS z optymalnym 
wykorzystaniem momentu
obrotowego
i mocy w całym zakresie prędkości 
obrotowych silnika i do prędkości 
maksymalnej, która wynosi 266 km/h.
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Zwycięska 
konstrukcja.

Opracowany przez zespół inżynierów 
działu Ford Performance, napędzany 
wyjątkową jednostką EcoBoost, nowy 
Ford Focus RS zachwyca niezrównaną 
mocą oraz osiągami. 
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Moc pod kontrolą

Ford Focus RS zapewnia adrenalinę, 
której dawkę dozujesz ruchem prawej 
stopy. 

Zobacz Forda 
Focus RS w akcji
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Wewnętrzna siła.

Wyścigowy charakter sygnowany 
logo RS ma również odzwierciedlenie 
w stylistyce. Nowa, pokryta skórą, 
spłaszczona u dołu kierownica 
podkreśla sportowy charakter Forda 
Focus RS. Natomiast starannie 
wyprofilowane, pokryte częściowo skórą 
fotele marki Recaro zadbają o to,
by zarówno kierowca, jak i pasażer czuli 
jedność z maszyną, bez względu
na prędkość.
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Silnik 2,3 l EcoBoost
Sercem nowego Forda Focus RS jest 
nowa jednostka EcoBoost
o pojemności 2,3 litra. Silnik zapewnia 
zapierające dech w piersiach osiągi. 
Zastosowane w nim rozwiązania, takie 
jak turbosprężarka typu Twin Scroll, 
wydajny intercooler czy zintegrowany 
kolektor wydechowy, który 
maksymalizuje energię kinetyczną 
kierowaną na łopatki turbiny 
sprawiają, że silnik uzyskuje niższy 
poziom emisji spalin, mniejsze zużycie 
paliwa, ale przede wszystkim większą 
moc, sięgającą aż 350 KM.

Napęd na wszystkie koła
z układem poprawiającym 
stabilność na zakrętach
Zapewnia doskonałą przyczepność 
nawet w trudnych warunkach.
W skrzyni rozdzielczej zastosowano 
dwa niezależne sprzęgła, aby podczas 
skręcania możliwe było skierowanie 
nawet 100% momentu obrotowego 
tylnego napędu do wybranego koła, 
jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 
Zwiększa to przyczepność praktycznie 
eliminując podsterowność.

Dostosuj charakterystykę prowadzenia 
pojazdu dzięki możliwości wyboru 
trybów jazdy, takich jak: Normalny 
oraz Sportowy dla jazdy po drogach 
publicznych, lub Torowy oraz Drift dla 
jazdy po torze.

Cztery aktywne tryby jazdy System Launch Control
Układ Launch Control opracowano
z myślą o wyścigach. Zwiększa
on moment obrotowy na pierwszym 
biegu, aby zapewnić optymalną 
przyczepność i maksymalne 
przyspieszenie. 
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Wskaźnik najlepszego 
momentu zmiany biegu
Migający symbol RS pomaga uzyskać 
optymalne przyspieszenie. Lampka 
kontrolna na tarczy obrotomierza 
wskazuje najlepszy moment zmiany 
biegu na wyższy i pomaga uzyskać 
optymalne osiągi i wykorzystać cały 
zakres obrotów na każdym biegu.

Lakierowane zaciski 
marki Brembo 
Wiodący producent 
układów hamulcowych do 
samochodów sportowych - 
firma Brembo idealnie pasuje 
do Forda Focus RS.

Innowacja 
dzięki 
technologii.

Jedyny w 
swoim rodzaju 
film Kena 
Blocka
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Specyfikacja, osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin

*Na 4. biegu. ØDane testowe Forda. ØØDane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane 

wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają 
na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych producentów. Cykl miejski: 

Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 
50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu 

jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 
km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do 

drogi przebytej w każdej z części testu. Uwaga: M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, EcoBoost - silnik benzynowy 
turbodoładowany. Silnik 2.3 EcoBoost wyposażony jest standardowo w system Auto-Start-Stop, b.d. - brak danych

Standard
Opcja dostępna za dopłatą

Element pakietu wyposażenia dodatkowego, dostępny za dopłatą 
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Wyposażenie standardowe i opcje.

Elementy wyposażenia dodatkowego
 ■ Fotele kubełkowe Recaro w stylizacji RS, boczki: skóra

w tonacji Charcoal Black, siedzisko: Dinamica Auto
w tonacji Ebony

 ■ 19” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 20-ramienny
z wykończeniem srebrnym matowym

 ■ 19” kute obręcze kół ze stopów lekkich, 
wzór 5x2-ramienny

 ■ Lakierowane zaciski hamulcowe z logo Brembo
 ■ System Active City Stop

Wyposażenie standardowe
 ■ Napęd na wszystkie koła z Dynamic Torque Vectoring
 ■ Cztery tryby jazdy do wyboru
 ■ Układ Launch Control
 ■ 19” obręcze ze stopów lekkich, wzór 20-ramienny
 ■ Fotele Recaro z logo RS
 ■ Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB oraz 8” ekranem 

dotykowym, systemem SYNC 3 z funkcją sterowania 
głosem i 9 głośników marki Sony 

 ■ Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
 ■ Zestaw wskaźników w unikalnej stylizacji RS 
 ■ Reflektory biksenonowe adaptacyjne ze światłami

do jazdy dziennej LED
 ■ Przycisk rozrusznika „Ford Power”
 ■ Listwy progowe stylizowane, lakierowane w kolorze 

nadwozia
 ■ Sportowe nakładki na pedały 
 ■ Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach (TPMS)
 ■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją 

temperatury (DEATC)
 ■ Wskaźnik najlepszego momentu zmiany biegu 

Całkowicie niezależne zawieszenie
Sportowe zawieszenie z amortyzatorami
o dwóch trybach pracy, oferujące sztywniejszą 
charaktrystykę zawieszenia podczas jazdy 
torowej.
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Stealth Grey
(Lakier zwykły)

Frozen White
(Lakier zwykły)

Mica Shadow Black
(Lakier specjalny)

Magnetic Grey
(Lakier metalizowany)

Nitrous Blue
(lakier specjalny trójwarstwowy, 
dostepny tylko w modelu RS)

Kolory lakierów nadwozia i koła ze stopów lekkich

Standardowe obręcze kół
 ze stopów lekkich (D2VA3) 
19” obręcze ze stopów lekkich 
z wykończeniem srebrnym, 
wzór 20-ramienny 

Obręcze kół ze stopów 
lekkich (aktualnie 
niedostępne)  
19” obręcze ze stopów lekkich, 
z wykończeniem czarnym, 
wzór 20-ramienny 

Obręcze kół ze stopów 
lekkich (D2VBU)
19” kute obręcze ze 
stopów lekkich,
z wykończeniem czarnym, 
wzór 5x2- ramienny 

Fotele Recaro
1.  Tapicerka Eton/Raceway w tonacji Charcoal 

Black/skóra Salerno w tonacji Charcoal Black 
(częściowo wykończone skórą).

2.  Tkanina Dinamica Auto w tonacji Ebony/skóra 
Salerno w tonacji Charcoal Black
(fotele kubełkowe).

3.  Tapicerka Eton/Raceway w tonacji Charcoal 
Black/skóra Salerno w tonacji Nitrous Blue 
(częściowo wykończone skórą).  

Fotele
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pl Ilustracje, opisy i specyfikacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji, kolorów i cen 

modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać u Dealera firmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie opcjonalne/zestaw 
opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu przedstawiają egzemplarze 
przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego, niektóre elementy wyposażenia mogą 
być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. +Oznaczone akcesoria to starannie dobrane akcesoria innych producentów występujących pod 
własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda, są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli. 
Uwaga: Niektóre funkcje aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą mieć wpływ warunki pogodowe i środowisko naturalne.
 

Kiedy niniejszy katalog przestanie 
być użyteczny, prosimy o oddanie 
go do recyklingu.

Published by Ford Motor Company Limited, 
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 205436. FoE V45E. 
PN 672507/1016/1m/POL pl
October 2016.
© Ford Motor Company Limited.

Ford i BP – współpracujemy w 
celu zmniejszenia zużycia paliwa i 
emisji spalin.
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