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olemas, kuigi mitte kuninglikult rik-
kalik. Dünaamika on hea, pidurid sa-
muti ja kui kurve keerutades halb hak-
kab (hakkab, varem või sutsu hiljem!), 
on paras aeg lõpetada ja Whisper-re-
žiimi üle kolida.

Mida veel lisada? Välimus on enne-
kõike vastus küsimusele «Kuidas pei-
ta akusid?» See Mustang pole enam 
madal, sisuliselt tagaistmeta kupee, 
ebapraktilisuse kehastus. Mach-E ta-
gaistmel on ruumi laialt. Mustangile 
omased elemendid teevad temast siis-
ki äratuntavalt Mustangi, kuigi tugeva 
elektrilise linna  džiibiaktsendiga. Lahe 
detail on koodlukk juhipoolsel kesk-
piilaril. Nimelt saab jätta võtmed au-

tosse (näiteks randa minnes) ja ava-
da ukse koodiga. Ukselinkide ase-
mel on ka Mustangil nüüd nupud. 
Võtmena saab kasutada ka telefo-
ni. 88 kW/h aku võimaldab sõita 
kuni 500 km ja pikemal teekonnal 
oskab auto ise planeerida, millistes 
laadimisjaamades peatuda.

Ja loomulikult, sõitjateruumis 
troonib ameerikalik hiigelekraan. 

Kuidas teisiti.
Kui palju elektri-Mustangid Eestis 

maksma hakkavad, pole veel teada. Esi-
mesi autosid on siiakanti oodata kõige 
varem veebruaris.

tub ka valitud sõidurežiimist: Whisper, 
Active või Untamed, ehk tõlkes Sosinal, 
Aktiivselt ja Taltsutamatult. Need on 
eriti hästi õnnestunud nimed ja anna-

vad tunnetuslikult hea 
ettekujutuse, mida oo-
data. Natuke linnadžii-
bilikust tasakaalukast 
Whisperist saab lõpuks 
välja kruttida Taltsuta-
matu, mis peaks käitu-
miselt meenutama ta-
gaveolist sportkupeed. 
Untamed Plus võimal-
dab, vähemalt kirjade 

järgi, ringrajaentusiastidele teravdatud 
roolitunnetust, jäigemat vedrustust ja 
näiteks ka simuleeritud 
käiguvahetusi.

Keskmises, ehk Active’is on rool 
rabe ja kohati käitub auto nii, nagu ei 
suudaks täpselt otsustada, kuidas ta ik-
kagi tahaks veojõudu jagada. See-eest 
Whisper on tavasõidu jaoks puhas kuld. 
Sujuv, vaikne, ettearvatav, heas tasakaa-
lus ja meeldivate kommetega.

Mach-E GT kaalub kusagil 2,2 ton-
ni kandis ja kui lasta tal end Untamed-
režiimis kohalt lahti rebida, siis kulub 
sajani 3,7 sekundit. See võtab korraks 
ikka seest õõnsaks, aga pole kaugelt-

ki nii jõhker, inimlikkust hülgav ja füü-
siliselt valus kui Porsche Taycani pai-
galtvõtt launch control’iga. Mach-E on 
selle kõrval sõbralik koduhobune. Sa-
mas võiks siiski silmas pidada, et tema 
gaasipedaaliga ettevaatamatult toime-
tades võite oma isikliku krimiarve vae-
vata avada mistahes riigis.

Kurvid pole kunagi olnud meelsas-
ti sirgelt sõitvate jõuliste Ameerika 
muskelautode tugevam külg. Taltsuta-
matus režiimis sõites on roolitunnetus 
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N iisiis, elektriline Mustang. 
Tema nimi on Mach-E ja ta 
on esimene täiselektriline 
sõiduk Fordilt. Meie proo-
visõiduk pole tavaversioon, 

vaid tippmudel tähisega GT. Ta aren-
dab 487 hobujõudu ja 860 (loe: kahek-
sasada kuuskümmend) njuutonmeetrit.  
See on sedavõrd arulage arv, et vajab 
mingit tausta või võrdlust. Mach-E GT-l 
on pöördemomenti 15 protsenti rohkem 
kui Ford GT superautol – ülimal, ihal-
dusväärsel mänguasjal, millega sõita on 
õnnestunud vähestel. Õlijahutusega pü-
simagnetiga sünkroonmootor tagasillas 
saavutab maksimaalse pöördemomendi 
0,5 sekundiga. Pardal on kaks mootorit 
ja nende toodetud võimsus pannakse 
maha nelja ratta vahendusel.

GT erineb tavaversioonist ikka kor-
ralikult. Tema esiratastel on 385 mm di-
ameetriga Brembo pidurikettad ja neid 
pakutaksegi vaid GT-versioonile. Koos-
töös Pirelliga loodi eri-
seguga rehvid, et oleks 
lootust võimsust ja va-
lusat pöördemomenti 
ka maha panna. Teine 
elektrimootor esisillas 
teeb kiirendamise su-
juvamaks ja auto kur-
vides kuulekamalt ju-
hitavaks. MagneRide 
2 adaptiivne vedrustus 
annab veel ühe vihje sportlikest ambit-
sioonidest.

Meie sõiduproovi teekond vonkleb 
Horvaatia rannikult üles mägisemate-
le teedele. Sahistame läbi küladest, kus 
parklateks kohandatud hoovides küge-
levad talvepuhkusel renditavad automa-
jad. Vihm leotab üürikorterite suletud 
aknaluuke ja kirjusid kuulutustahvleid, 
mida enne järgmist suve keegi ei loe. 
Mida kaugemale rannikust, seda tühje-
maks jäävad teed. Oranžil Mustangil on 
kolm sõidurežiimi ja pisitasa käänulise-
maks muutuval teel saab ruttu selgeks, 
et need on päris erineva iseloomuga.

GT jagab veojõudu tagarattaid ee-
listades, aga kuidas ja kui palju, see sõl-

ELEKTRIRATSU. Mustang Mach-E GT on elektrisõiduk, milles on esindatud 
nii Mustangile iseloomulikud detailid kui ka arutu võimsus.

Esimene sõit  
elektri-Mustangiga

esTa TaTrik
autoajakirjanik

Fun algab siit: kolm sõidurežiimi, kolm 
iseloomu, kolm lõbustust.

Interjööris on plasti asemel kohati trendikad tekstiilpinnad. Kujunduses troonib 
muidugi ameerikalik puuteekraan, suurem kui elu.

Käiguvahetus pöördnupust.
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Klassikaline Mustangi siluett. Jah, see on muutunud, aga mitte tundmatuseni.

Gaasipedaaliga 
ettevaatamatult 
toimetades võite oma 
isikliku krimiarve 
avada vaevata 
mistahes riigis.




