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FORD GT VANAISA SÜNDIS SOOVIST 
SINIVERELISTELE SPORTAUTODELE 
KOHT KÄTTE NÄIDATA – JA KOLME 
AASTA EEST ILMAVALGUST NÄINUD 
UUSVERSIOON SAI SELLEGA UUESTI 
HAKKAMA. PROOVISÕIT SÄÄRASE 
HARULDUSEGA PANEB VÄGISI 
USKUMA, ET IMED ON SIISKI OLEMAS.

ord GT vanaisaks on Ford 
GT40, mis sündis Henry 
Ford II soovist Enzo Fer-
rarile legendaarsel Le 
Mansi 24 tunni kestvus-
sõidul koht kätte näidata 
– see päädis pärast paari
nurjunud katset ja SUU-
RE rahamäe põletamist
1966. aastal kolmikvõidu-
ga. Ja ehkki GT40 modi-
fikatsioonid olid seal või-

dukad ka kolmel järgneval aastal, kaotas 
ookeanitagune suurtööstur pärast esma-
se võidujanu rahuldamist ettevõtmise vas-
tu huvi ja müüs kogu projekti varsti edasi. 
Nii on ka mudeli GT40 lapsel ja lapselapsel 
mudelitähiseks ainult GT, sest Ford pidas 
hiljem nimeõiguste eest küsitavat hinda lii-
ga kalliks, et see endale tagasi osta.

Teise põlvkonna GT jõudis koosteliinile 
tähistamaks suursaavutuse 50. sünnipäe-
va ja sarnaselt eelkäijaga on seegi masin 
tänavakõlblikuks kohendatud võistlusau-
to, mis võitis 2016. aastal Le Mansis klas-
sis LM GTE Pro. Selle auto eelkäija sündis 
aga ilma Le Mansis võita ihkava võistlus-
versioonita ja nende najal ehitatud hilise-
mad võistlusautod polnud nii edukad kui 
kuulus esmasündinu ning selle lapselaps. 
Tegelikult soovis Ford kolmikvõidu aasta-
päeva tähistada esmalt hoopis Mustangist 
ehitatud võistlusautoga, ent see põlati pea-
gi liiga suureks ja kohmakaks – praeguse 
GT lauppind on pea poole väiksem, kui ol-
nuks kõrgema Mustangi oma.

RADIKAALSE VÄLIMUSEGA
Uuema GT kujunduse ja agregaatide vali-
ku juures mängis põhirolli soov saavutada 
maksimaalset survejõudu, mis pani paika 
isegi jõuallika silindrivalemi. Auto kabiin 
ja selle taga olev mootorigondel meenuta-
vad pealtvaates veetilka, ja kui mootoriruu-

mi oleks maandunud praegusest 3,5-liitri-
sest topeltturboga «vee-kuuest» pikem V8, 
siis poleks saanud teha «tilga» tagaosa nii 
kitsast ja see oleks jätnud mootorigondli 
ning tagumise rattakoopa vahelt antitiiva 
alla tuhisevale õhuvoolule tunduvalt vä-
hem ruumi. Seetõttu polnud V8-mootorist 
loobumine auto arendajatele ülearu keeru-
line otsus, seda enam, et endistviisi jätka-
tes oleks auto tulnud ka raskem.

Tänavaversiooni antitiib toodab ülemi-
ses tööasendis nii palju survejõudu, et kii-
retes kurvides tekiks esiratastel problee-
me pidamise ja rooli kuulamisega. Seepä-
rast on GT põhjal enne esirattaid samuti 
õhuvoolu kiirendav profiil, mille alt möö-
da tuhisev õhk juhitakse nagu F1-autodelgi 
üle alumiste õõtsharkide välja auto külge-
dele. Niiviisi liigub õhuvool auto esiosa all 
kiiremini kui üleval pool ning seeläbi tek-
kiv rõhkude erinevus aitab GT ninaosa tu-
gevamini maha suruda. Vastavate klappide 
abil lastakse õhuvoogu alumise «tiiva» ligi 
vaid antitiiva ülemise asendi korral, mui-
du muudaks alajuhitavuse vaigistamiseks 
mõeldud lahendus auto aerodünaamiliselt 
ülejuhitavaks.

EESMÄRGIPÄRANE JA GENIAALNE …
… on ka GT vedrustus, milles keerdvedru 
ja alumist õõtsharki ühendab nookuri va-
hendusel torsioonvarras. Keerdvedru asub 
kapslis, mida saab hüdraulika abil kokku 
suruda ja lukustada, ning niiviisi tapetakse 
kaks kärbest ühe hoobiga. Esiteks kahan-
datakse sedasi kahes sõidurežiimis (Track 
ja Vmax) auto kliirensit 50 mm, nii et ma-
sina kõhualune jääb teepinnast ainult 70 
mm kõrgusele. Teiseks võimaldab see muu-
ta vedrustuse sekundi jooksul sada prot-
senti jäigemaks, sest keerdvedru lukus-
tamise järel jääb vedruna tööle vaid tor-
sioonvarras. Lisaks võimaldab esivedrus-
tuse hüdraulika väikesel kiirusel auto ni-
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FORD GT
Baashind: 450 000 eurot
Mootor: V6, otto
Võimsus: 482 kW/655 hj @ 6250 p/min
Pöördemoment: 750 Nm @ 5900 p/min
Aeg 0–97 km/h: 2,8–3 s
Tippkiirus: 347 km/h
Keskmine kütusekulu: 16,8 l/100 km
Pikkus/laius/kõrgus: 4779/2114/1109 mm
Telgede vahe: 2710 mm
Pakiruumi maht: 11,3 liitrit
Tühimass: juhiga 1385 kg
Kütusepaagi maht: 57 liitrit

naosa kiiresti üles tõsta, et kõrgetest kün-
nistest ühes tükis üle rühkida.

Eelnenut arvesse võttes kartsin enne 
proovisõitu, et 655 hj arendav GT on just-
kui mõni kiire peaülekandega vormel, mil-
lega sõidetakse kiiresti mitte tagasiside, 
vaid eelneva kogemuse alusel ja mis liig-
sed gaasivajutused ilma hoiatuseta ühe või 
mitmekordse piruetiga ära karistab. Nagu 
F1 auto, mida aastate eest proovida sai. Ent 
tegelikult oli kõik täpselt vastupidi ja GT 
meenutab sõidukogemuse poolest pigem 
mõnda nn vana kooli võistlusautot, mil-
le jäik kandmik, vahetu rooli- ja istmiku-
tunnetus ning suhteliselt aeglane peaüle-
kanne annavad toimuvast väga hea ülevaa-
te, mis aitab esmasest võõristusest kiires-
ti üle saada.

RÄUH!
Minul ei kulunud paari kilomeetritki, kui 
auto tagaosa märjal asfaldil gaasivajutuse 
peale lendu läks. Kasutasin enamasti Sport-
sõidurežiimi, sest lisaks seadistustele Track 
ja Vmax on see ainus, mis hoiab madalama-
tel pööretel nn turboaugu silumiseks mõ-

lemad turbokompressorid esmases rünna-
kuvalmiduses. Selles saab sättida ka veo-
jõukontrolli seadistusi – millest vabameel-
semad lasevad sõita arvestatava nurga all 
– ja lisaks on auto vedrustus selles seades
kõrgemas asendis, mis ebatasastel kõrval-
teedel näis ainuvõimalik. Selles seades oli
tekkiva külglibisemise tajumine ehe ja sel-
le ohjamine nii lihtne, et edaspidi mängisin
üsna hoolimatult pidamise piirimail.

Mul on kahju neist pürjelitest, keda ma 
räuskava GT roolis ehmatasin, ent kuna te-
gu oli NII nauditava autoga – mille näge-
minegi on eraldi privileeg, rääkimata sel-
lega sõitmisest –, võtsin süllekukkunud ko-
gemusest viimast ja kokkuvõtteks on tegu 
parima sportautoga, mis minu näppu kuna-
gi puutunud. Seni oli mu kõigi aegade lem-
mik GT40-ne replica, mis on originaalist üle 
nii viimistluse, soorituse kui ka võimsuse 
poolest, ent uuem GT on kiirem ja pakub 
palju paremat tagasisidet. Kahju, et enamik 
neist veedab oma päevad mõne kollektsioo-
ni ehtena nö- mullikilesse pakitult, sest sõi-
dutunde, kiiruse ja tunnetuse poolest on 
tegu ilmselt parima moodsa superautoga.

Fotod Oliver Güth
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Kui teil oleks õnnestunud soetada auto tehasehinnaga, 
siis võiksite selle masinat kätte saades esinduse ukse 
taga umbes miljonieurose vaheltkasuga edasi müüa.

Mootoriruumist leiate kuiva karteriga 3,5-liitrise 
ottomootori, mis arendab kahe turbokompressori toel 
482 kW/655 hj @ 6250 p/min (750 Nm @ 5900 p/min).

20-tolliseid süsiniklaminaadist velgi pakuti lisavarustuses. 
Rehvimõõt on ees 245/35 R20 ja taga 325/30 R20, 
rehvid aga tehaseasetuses Michelin Pilot Sport Cup 2.

Kuigi GT 25 aju töötlevad sekundis enam 
andmeid kui moodsa hävitaja pardasüsteemid, 
võlub see sohvri meeli ennekõike selge 
istmiku- ja roolitunnetusega, millesse annavad 
oma panuse hüdrauliline roolivõimendi ja 
piiratud libisemisega tagadiferentsiaal.

Infolustisüsteemi ekraan pärineb 
Ford Fiestast, lisaks navigatsioonile 
on autos kliimaseade ning 
muudetava jäikusega amortisaatorid 
hoolitsevad pehmeimas seades 
vastuvõetava sõidumugavuse eest.

Ford GT. Seda 
mudelit valmib 
nelja aasta jooksul 
1000 eksemplari 
ja nüüdseks on 
need hoolimata 
pea poole 
miljoni eurosest 
baashinnast läbi 
müüdud. Soovijaid 
oli kuus korda 
enam ja viimased 
õnnelikud saavad 
oma lelud kätte 
järgmisel aastal.

Juhiistme kõrgust 
ei saa muuta, 

isteasend pannakse 
paika reguleeritava 

kaugusega pedaalide, 
roolisamba ja 

seljatoe kaldenurga 
abil. Ülemiseks piiriks 

on keskmine kasv.

Ford GT tuleb tehasest 
seitsmeastmelise 
«automaadiga» ja käike 
saab ka käsitsi vahetada. 
97 km/h saavutatakse 
2,8–3 sekundiga ja auto 
tippkiirus on 347 km/h.


