
za parkiranje in širokega odpiranja vrat ... 
Ha, po zelo kratkem razmisleku pa mi je 
bilo takoj jasno, da se potniki nismo ne
nadoma zredili in da se parkirni prosto

ri niso skrčili kot perilo pri neprimernem 
pranju (čeprav so res majhni, narejeni za 
Fičake in Stoenke!), temveč da je Galaxy 
res velikan. Z dolžino 4,82 metra in širino 
1,88 metra je prava premikajoča se hi
ša in tekmeci mu pri napihovanju veselo 
sledijo, kar pa se na srečo vsaj pri Fordu 
ne čuti za volanom. Galaxy je še vedno 
merilo pri natančnosti volanskega meha
nizma, prav tako bomo pohvalili dvolitrski 
turbodizelski motor in hitrost pretikanja 
šeststopenjskega dvosklopčnega men
jalnika Powershift. Robotizirani ročni 
menjalnik, ki ga je Ford naredil skupaj s 
podjetnem Getrag, pretika hitro in nežno, 

edina pomanjkljivost je malce neuglaje
no delovanje pri speljevanju.  Toda to ni 
tuje niti slavnejšemu DSGju. Če že pri
merjamo Forda in skupino Volkswagen, 
v našem primeru Galaxyja in Sharana 
oziroma Alhambro, pa lahko opazimo, da 
je nemškošpanska naveza s približno po
dobno močjo za kakšen liter bolj varčna 
na 100 prevoženih kilometrov. Nič kritič
nega, a razlika preverjeno obstaja. 

Od vseh sistemov, s katerimi smo se 
bahali v testnem avtomobilu, bi vsekakor 
priporočil dodatno gretje vetrobranske ši
pe (vredno zlata po ledeni noči!), sistem 
preprečevanja mrtvih kotov BLIS (dodat
na oprema za 580 evrov) in klimatsko    
napravo tudi za zadnji del avtomobila. 

Čeprav ga glede velikosti tekmeci dohi
tevajo ali celo prehitevajo, še vedno osta
ja prvak v neposrednem komuniciranju 
z voznikom. Če ne razumete, povem bolj 
po domače: od vseh 'velikih' se najbolje 
počuti v ovinkih. Povezava vesolje in ra
doveden astronom je prav tako logična 
kot povezava Galaxy in dinamičen voznik. 
Še vedno ali, bolje rečeno, vedno bolj, če 
govorimo o dvosklopčnem menjalniku in 
najmočnejšem turbodizlu. 

 Ni se težko igrati raziskovalca, ko en
krat zlezete v notranjost novega Galaxyja. 
Poglejte fotografijo s številnimi predali, 
ki so jih zvito skrili pod strop, pokukajte 
v drugo vrsto sedežev, ki so vzdolžno po
mični, ali v tretjo, katere sedeži se tako 
prikladno spravijo v dno prtljažnika. Mož
nosti za prevoz potnikov in številnih kosov 
prtljage je res ogromno, verjetno celo več, 
kot jih bo povprečni uporabnik Galaxyja 
kdaj izkoristil.

Medtem ko pri zunanjosti s spremem
bami niso pretiravali, saj so po mnenju 
večine LEDdiode na zadku in oblikovna 
svežina maske povsem dovolj za še kak
šno leto ali dve uspešne prodaje, pa so 
bili v notranjosti malce bolj radikalni. Naj
več sprememb je na sredinski konzoli,  
ki je odslej manj futuristična in veliko bolj 
prijazna do uporabnika z električno krmil
jeno parkirno zavoro in odlagalnimi mesti 
za pijačo. Ko smo že pri parkirni zavori: 
med testom nas je malce zmotilo nje

no muhasto delovanje, saj je največkrat 
zlahka popustila svoj prijem, nekajkrat pa 
smo jo morali prepričevati. Očitno je naj
raje parkirana. Medtem ko lahko položa
ju za volanom in prostornosti na splošno 
brez kančka slabe vesti prisodimo šolsko 
petico, pa so nekateri pogrešali vzdolžno 
pomični zadnji par vrat. Najprej se nisem 
strinjal, da bi ga Galaxy res potreboval, 
dokler se nisem na prenatrpanem parki
rišču nakupovalnega centra poskušal iz
ogniti škodi na sosednjih avtomobilih, ki 
bi nastala zaradi izjemno malo prostora 

kratek test
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Parkirni prostori se niso skrčili kot perilo pri neprimernem 
pranju, temveč je Galaxy res velikan.

besedilo: aljoša Mrak nfoto: aleš Pavletič

Če je Fordov velikan  vesolje, se splača 
skočiti v hlače  astronoma. In raziskovati ...

Med astronomi Ford Galaxy 2.0 tDCi 
(120 kW) Ghia

Cena osnovnega modela:	 35.900	EUR
Cena testnega vozila:	 38.810	EUR

NAŠE MERITVE
T	=	12	°C	/	p	=	1.080	mbar	/	rel.	vl.	=	53	%	/	Stanje	kilometrskega	števca:	4.243	km

POSPEŠKI
0–100	km/h:	 10,8	s
402	m	z	mesta:		 17,5	s	(130	km/h)

PROŽNOST 
Meritev	s	tovrstnim	menjalnikom	ni	možna.

NAJVEČJA HITROST	 200	km/h	
	 (VI.	prestava)

ZAVORNA POT  
od	100	km/h:	 39,5	m	(AM	meja	40	m)

PORAbA gORIVA 
skupno	testno	povprečje	 9,2	l/100	km

TEHNIČNI POdATKI
Motor:	4-valjni	–	4-taktni	–	vrstni	–	turbodizelski	–	gibna	prostor-
nina	1.997	cm3		–		največja	moč	120	kW	(163	KM)	pri	3.750/min	
–	največji	navor	340	Nm	pri	2.000–3.250/min.	
Prenos	moči:	motor	poganja	prednji	kolesi	–	6-stopenjski	robotizira-
ni	menjalnik	–	gume	225/50	R	17	W	(Michelin	Primacy	HP).
Mase:	prazno	vozilo	1.731	kg	–	dovoljena	skupna	masa	2.505	kg.
Mere:	dolžina	4.819	mm	–	širina	1.884	mm	–	višina	1.811	mm	
–	medosna	razdalja	2.850	mm	–prtljažnik	308–2.325	l	–	posoda	
za	gorivo	70	l.	
Zmogljivosti:	največja	hitrost	200	km/h	–	pospešek	0–100	km/h	
10,4	s	–	poraba	goriva	(ECE)	7,4/5,2/6,0	l/100	km,	izpust	CO

2
	

159	g/km.

NAPAKE MEd TESTOM
napaka	pri	delovanju	klimatske	naprave

HVALIMO IN gRAJAMO
prostornost (potniška kabina, prtljažnik) V
prilagodljivost notranjosti V
motor V
način dolivanja goriva V
natančnost volanskega mehanizma V
menjalnik je zelo občutljiv pri speljevanju ▼
muhasto delovanje parkirne zavore ▼
sredinska konzola je občutljiva za prstne odtise ▼

končna ocena

V čem je drugačen od tekmecev? Grand 
Scenic je še večji, Sharan in Alhambra no
vejša, Galaxy pa ostaja ljubljenec športnih 
očetov. Poglejte dinamično obliko, preizku
site odzivnost volana in hitrost dvosklopč
nega Powershifta pa vam bo jasno.


