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 Že na prvi pogled je jasno, da so tudi 
novega Galaxyja poenotili s Fordovimi tre-
nutnimi oblikovalskimi smernicami. Če je 
bil predhodnik precej robusten, kombi-
jevski in oglat, je novinec veliko bolj po-
doben manjšemu S-Maxu. Pravzaprav le 
pogled s strani, ko sta lažje vidni razlika 
v velikosti ter nekoliko drugačna linija 
stranskih šip, nam da vedeti, za katere-
ga Fordovega potovalnika gre. Novemu 
Galaxyju so na račun bolj avtomobilskega 
videza tudi nekoliko zmanjšali višino (za 
6 centimetrov), v dolžino pa ostaja enak 
prejšnji različici. Ford ostaja zvest tudi 
klasičnemu odpiranju in zapiranju zadnjih 

vrat, zaradi tega pa lahko pričakujete 
malce bolj tesnobno vstopanje in izstopa-
nje na ozkih parkirnih prostorih.

Ne le zunanjo obliko, novi Galaxy je 
tudi delovni prostor okoli voznika povzel 
po svežem S-Maxu. Množico gumbov na 
sredinski konzoli je digitaliziral in zame-
njal desetpalčni zaslon, občutljiv za dotik. 
Tudi klasični merilniki so se umaknili no-
vim tehnologijam in tako nam Galaxy vse 
pomembne podatke izpisuje na digital-
nem zaslonu z animiranima merilnikoma 
hitrosti ter vrtljajev. Množica gumbov na 
volanskem obroču zahteva nekoliko več 
privajanja, a ko vam stvar zleze pod ko-
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žo, je priklic vseh podatkov mala malica. 
V novem Galaxyju smo lahko preizkusi-
li zanimivo novost, ki ji pri Fordu reče-
jo Inteligent Speed Limiter. Pravzaprav 
gre za omejevalnik hitrosti, ki prepozna-
va prometne znake ter hkrati preprečuje 
prekoračitev hitrosti. Odlična stvar, če se 
hočete izogniti kaznim, a hkrati živce pa-
rajoča, ko omejitev 40 kilometrov na uro 
zaznava tudi do konca pospeševalnega 
pasu na avtocesti.

Kajpak, če se odločite za nakup tovr-
stnega avtomobila, so vaše zahteve po 
prostornosti na prednostnem seznamu. 
Pri Fordu so se izdatno potrudili pri poso-

dobitvi prilagodljivega sedežnega siste-
ma. Galaxy ponuja sedem pravih, velikih 
sedežev, od tega se jih pet iz druge in 
tretje vrste poklopi v popolnoma ravno 
prtljažno dno. To pa storimo tako, da s 
pritiskom na gumb na nadzorni plošči v 
stranici prtljažnika poljubno dvigamo ali 
spuščamo katerikoli sedež v avtu.

Izboljšan je tudi dostop do tretje vrste, 
saj se sedeža v drugi vrsti lahko odma-
kneta zgolj z eno roko. V šali bi lahko re-
kli, da je notranjost novega Galaxyja tako 
prostorna, da ima ozračje svojo mikrokli-
mo, kar pa ni daleč od resnice, saj je no-
vinec res opremljen s popolnoma ločeno 

klimatsko napravo za potnike zadaj.
Čeprav je Galaxy tudi v preteklosti nav-

duševal z udobno vožnjo predvsem na 
račun ogromne medosne razdalje, je For-
dovim tehnikom vseeno uspelo doseči 
napredek tudi na tem področju. Podvoz-
je je precej tišje, poskakovanja zadnjega 
konca pa precej manj. Izboljšana je tudi 
vodljivost ter komunikacija med volanom 
in kolesi, kar gre pripisati novemu servo-
ojačevalniku.

Grand S-Max

Se strinjate, da je novi Galaxy veliko bolj 
avtomobilski oziroma manj kombijevski kot 
njegov predhodnik?  

Ford Galaxy 2.0 TDCi 
 (132 kW) Titanium

CENA OSNOVNEGA MODELA S POPUSTI*: 27.510 EUR 
CENA TESTNEGA VOZILA BREZ POPUSTOV: 39.000 EUR  
CENA TESTNEGA VOZILA S POPUSTI*: 37.200 EUR
 
 ZAVAROVANJE AO: 904 EUR 

KASKO (+B,K), AO, AO+ : 1.925 EUR

NAŠE MERITVE
Okoliščine meritev:
T = 17 °C / p = 1.033 mbar / rel. vl. = 60 % / stanje kilometrskega števca: 1.821 km

POSPEŠKI
0–100 km/h: 9,9 s
402 m z mesta:  17,2 s (134 km/h)

PROŽNOST 
-Meritev s tovrstnim menjalnikom ni možna.

NAJVEČJA HITROST 205 km/h 
 (VI. prestava)

ZAVORNA POT  
od 100 km/h: 35,6 m (AM meja 40 m)

PORABA GORIVA 
skupno testno povprečje: 7,8 l/100 km
normni krog: 6,5 l/100 km

TRUŠČ V NOTRANJOSTI  DB
Hitrost (km/h) IV. prestava
50 58
90 63
130 67

NAPAKE MED TESTOM
brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbodizelski – gibna prostor-
nina 1.997 cm3  –  največja moč 132 kW (180 KM) pri 3.500/min 
– največji navor 400 Nm pri 2.000–2.500/min. 
Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 6-stopenjski 
robotizirani menjalnik z dvema sklopkama – gume 235/55 R 17 W 
(Michelin Primacy 3).
Masi: prazno vozilo 1.760 kg – dovoljena skupna masa 2.600 kg.
Mere: dolžina 4.848 mm – širina 1.916 mm – višina 1.747 mm – 
medosna razdalja 2.849 mm – prtljažnik 300–2.339 l – posoda 
za gorivo 70 l. 
Zmogljivosti: največja hitrost 205 km/h – pospešek 0–100 km/h 
9,6 s – poraba goriva (ECE) 6,1/4,9/5,4 l/100 km, izpust CO2 
139 g/km.

HVALIMO IN GRAJAMO
 S prostornost
 S motor
 S menjalnik
 S merilniki
 S sistem zlaganja sedežev
 ▼ nenatančno delovanje sistema za prepoznavanje 

prometnih znakov

Končna ocena

Vsem, ki čakajo na novega S-Maxa, so pri 
Fordu sprožili dilemo z odličnim novim Ga-
laxyjem. Ima vse, kar ima manjši, bi lahko 
rekli na kratko.

* Popusti in akcije po uradnem ceniku na dan zaključka redakcije.
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Tudi o pogonskem sklopu težko re-
čemo kaj, kar nam ne bi bilo všeč: 
132-kilovatni turbodizelski štirivaljnik v 
sodelovanju z odličnim dvosklopčnim ro-
botiziranim menjalnikom Powershift je 
komplet, ki je pisan na pločevino take-
mu avtomobilu. Moči in navora bo vselej 
dovolj, mirno, hitro in tekoče delovanje 
menjalnika pa je ravno tisto, kar si želite 
od njega. Za čim bolj brezskrbno vožnjo 
poskrbijo še napredni asistenčni sistemi, 
kot so prilagodljivi LED-žarometi, kamera 
s pregledom spredaj za vožnjo skozi kri-
žišča, aktivni tempomat in napredni par-
kirni sistem.

Čeprav je bil Galaxy dokaj slabo zasto-
pan na naših cestah, ne vidimo razloga, 
da se v prihodnje zadeva ne bi obrnila 
drugače. Razlika med avtomobilskim S- 
Maxom in kombijevskim Galaxyjem je 
zdaj manjša in ravno to bo prepričalo 
marsikaterega kupca, ki si vseeno že-
li sedmih udobnih sedežev v avtu, a se 
obenem za volanom noče počutiti kot vo-
znik avtobusa. 


