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SINISEST OVAALKABINETIST ON UUDISEID. PÕHJALIK VEDRUSTUSE UUENDUS 
NING TA-DAA, FORD RANGERIST SAI KIIRE MAASTIKU KASTIKAS RAPTOR.

e ei saa kunagi täpselt 
teada, kui kiiresti lip-
pas saurus nimega ve-
lociraptor oma saagi jä-
rel. Aga me teame, et 
Fordi kastikas F-150 on 
legend omaette ning see 
on üle neljakümne aasta 

olnud Ameerika enim müüdud pikap. Me 
teame sedagi, F-150 kõige kangem versioon 
kannab nime Velociraptor ja et kuidagi on 
ta selle saanud sulgedega väikesauruse jär-
gi. Velociraptorid on ühed kõige ihaldatu-
mad maastikumasinad Ameerika Ühend-
riikides.

Ent kui tahaks Velociraptorist veel kä-
redamat, siis Ameerikamaal korraldab ko-
halik Fordi esindus suurima hea meelega 
sauruse ümbersünni Hennessey Velocirap-
toriks. Selle Texase päritolu tuuningukoja 
häälestuse tulemusena ärkavad naabrid ka-

FORD 
RANGER 
RAPTOR
Mootor:  
1996 cm3, R4, diisel,  
kaks turbot, 213 hj, 
500 Nm
Jõuülekanne:  
10 käiku, automaat-
ne, nelikvedu
Sooritus:  
10,5 s 0–100 km/h, 
170 km/h
Kulu: 8,9 l/100 km, 
233 g/km CO2

Kaal: 2510 kg
Piduritega haagis: 
kuni 2500 kg
Hind: 51 000 eurot

me Horvaatia unustatud sõjaväebaasi võ-
sa vahel katsetada ja veenduda, et Raptor 
on maastikul valmis nurinata taluma iga-
sugust (väär)kohtlemist. Näita talle ainult, 
millest on vaja üle sõita.

Aga ta ei taanda juhti kaassõitjaks. Mõ-
nest teisest maastikumasinast erinevalt ta-
hab ta näiteks mägipiduriga laskumisel sut-
suke gaasi ja piduriga mängimist. Kuid te-
ma laskumisoskused on muljet avaldavad 
ning lähenemis- ja eemaldumisnurgad lih-
vitud selliseks, et järsud maha- ja peale-
pöörded tulevad vaevata välja. Arvudest 
veel seda, et Ranger Raptor võib läbi sum-
bata kuni 850 mm veetakistusest (mis on 
üldse üks parimaid näitajaid seeriaautodel) 
ja tema kliirens on 283 mm (mis on tava-
versiooniga võrreldes arvestatavalt suu-
rem).

Küllap oleks Fordi insenerid tõstnud 
hea meelega euro-Raptori mootoriruumi 
sama jõuallika mis F-150 Raptoril (3,5-liit-
rine Ecoboost V6). Lahinal nutta pole siis-
ki põhjust, sest diislit põletav kaheliitri-
ne nelja silindriga reasmootor, millel siiski 
lohutuseks kaks turbokompressorit, saab 
ilusti hakkama. Eks teatud vastuolu siin 
ole: Raptor peaks tähendama ikkagi mida-
gi ülepakutult pöörast.

10-käiguline automaatkast on pidevalt 
hõivatud käikude vahetamisega, nagu ei 
tohiks ta õhtul enne koju minna, kui kõik 
käigud on igapidi läbi vahetatud. Relax, 
maaan, tahaks öelda. Kuigi kiirendusaeg 
100 km/h ületab kümne sekundi piiri, on 
Raptor maanteel väga hea: tasakaalus ja 
sõidumaneerid ei erine millegi poolest suu-
re džiibi omadest. Horvaatide rajatud kor-
ralikul kiirteel osutus Raptori mugavust-
sooniks 150 km/h – see on kastika kohta 
kõrgest klassist näitaja.

Nii et ei saaks just öelda, et pole raptor-
likult üle võlli mindud. Imposantne iluvõ-
re nelja hiiglasliku tähega – otse F-150 pealt 

maha viksitud, kuigi pisut vähendatud. Ko-
gu välimus viitab heale füüsilisele vormi-
le. Tõepoolest, metalli all on kõvasti uuen-
datud, tugevdatud ja ümber häälestatud 
Foxi sportvedrustus. Aga mille üle imes-
tada? Nagu RS või ST embleeme, arenda-
takse ka Raptorit Ford Performance’i vih-
mavarju all.

Tagavedrustuses on lehtvedru asenda-
tud mitmikhoob-vedrustusega, mis lühi-
dalt tähendab, et vedrustus on häälestatud 
töötama raskel maastikul ja suurtel kiirus-
tel, koormamata veokastiga. Veokasti luba-
tud koormus jääb niikuinii alla tonni. Na-
gu proov näitas, on see sõiduvahend tõesti 
võimeline läbima maastikku kiirustel, mil-
lest tavamudeliga hoiduks.

Mis veel silma jääb? Põhjakaitsed pole 
mingi vahva plast, vaid 2,3 mm terast. Ast-
melauad töötavad ka kivikaitsena, et ratas-
te alt paiskuv rahe ei annaks põhjust nõu-
tada värvitöökoja kuldkaarti.

Ranger Raptor on tõsiselt võetav tüüp. 
Mõistlik ja lahedalt üle võlli korraga. 

dedusest oiates, sest teie õuel seisab enam 
kui viis ja pool meetrit pikk elukas, mille 
kuueliitrine V8 teeb üle 630 hobujõu ja 850 
njuutonmeetrit ning mis kulutab 100 km/h 
saavutamiseks kröömike pealt viie sekun-
di. Sellega võib vabalt kiirusega 140 km/h 
läbi kõrbe virutada. Uskuge, isegi Amee-
rikas pole sellist sõiduvahendit mitte kel-
lelgi vaja.

Seda enam on selge, et Euroopas oleks 
ka tavaline F-150 liiga suur ja kõvasti ja-
nusem, kui eurooplaste närvikava ja raha-
kott välja kannataks. Fordil on eurooplas-
tele Ranger, mis on nagu mõistlikkusega 
läbi korrutatud F-150. Mille superkangela-
se rüüs isend kannab lisanime Raptor ning 
just selle roolis olengi valmis keelt poo-
leks hammustama. Seda juhul, kui peak-
sin eesootavast kõige lihtsamalt pääsema.

Mu ees avaneb suvaline võsavahetee. 
Selliseid on terve Eesti täis: kaks sõidu-
jälge, augud, kühmud, puujuurikad, kivid, 
kuivanud lombid. Mulle on antud lahingu-
käsk valida kuuest sõidurežiimist (neid jät-
kub muda, liiva, kruusa, heinamaa, kivi-
ronimise ning spordi jaokski) Baja ja sõita 
kiirusega vähemalt 70 km/h. Sellisel teel 
tunduks umbes poole vähem üsna mõist-
lik. Baja on loomulikult oma nime saanud 
kurikuulsa California poolsaarel peetava 
kõrbevõidusõidu järgi.

Kiirusega 80 km/h kepsleb kaks ja pool 
tonni Raptorit kergelt nagu kitseke üle au-
kude, kuigi vedrustuse pika käigu paneb 
hüplik teelõik korralikult proovile. Mõ-
nel õõnsal hetkel tekib lootus, et ehk saan 
rattad maast lahti, aga kõiki nelja korraga 
siiski mitte. Vedrustus neelab ebatasasu-
sed aplalt, auto küll õõtsub, aga tulemus on 
eeskujulik. Keelde ei hammusta. Me saa-
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Suure ja toeka rooliratta keskkohta märgib punane träps nagu 
kähkusõiduautodel. Esialgu tekitab lõbusust, aga maastikul on sellest abi.

Sõidab hästi ja maastikul lausa suurepäraselt. Põhjakaitsed on 2,3 mm terasest ning iluvõre viitab otse F-150le.

Et Raptor on kõrgem, tuleb ka veokasti 
laadimiseks asju kõrgemale tõsta kui Ranger puhul. Uus konstruktsioon ei lase istmes loksuma minna.


