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ee lugu algas kaugemalt ja mõ-
ni aeg tagasi. Seda on tähtis rõ-
hutada, et osa järgnevast ei tun-
duks sügavas vastuolus sellega, 
mis toimub ümberringi. See lu-
gu algas siis, kui lennukid len-
dasid, inimesed suhtlesid. Vii-
rus Wuhanis oli lihtsalt «kusa-
gil Hiinas». Et hiinlased ehitasid 
mõne päevaga hiigelhaigla, näis 
samasuguse kurioosumina na-
gu tantsiv panda. Euroopa len-
nujaamades ja lennukites kand-

sid maske juba paljud, kuid see näis toona 
veel täiesti ülepakutud suhtumisena. Siis-
ki, oli küll juba natuke ärev, aga elutegevu-
se peatumisest polnud märkigi. Ford esit-
les Hispaania lõunarannikul Málagas oma 
uut väikest linnadžiipi Puma.

Nimi Puma pole Fordil uus. Seda kan-
dis paarkümmend aastat tagasi stiilne väi-
ke sportkupee, tootmises 1997–2001. Kõlav 
ja kergelt meelde jääv nimi oli väärt uut 
võimalust ning nimeplaat kruvitigi pisike-
se linnadžiibi külge.

Kes küll oskaks seda seletada, aga üha 
rohkem inimesi tahab järjekindlalt, et ka 
väike auto oleks džiibilik. Kümmekond aas-
tat tagasi see mood algas. Oma teise põlv-
konnani jõudnud Nissan Juke, Renault Cap-

tur ja Peugeot 2008 on kõik kõvasti pare-
mad autod, kui olid nende eelkäijad. On 
tekkinud selgem arusaam, milline peaks 
seda tüüpi auto olema. Ford Puma põhineb 
Fiestal ning võiks seetõttu olla konkurenti-
dest isegi lahedam sõita. Fiesta sõiduoma-
dused on ju päris head. Samas, Ford juba 
katsetas mõne aasta eest väikese džiibi-
laadse tootega (pean silmas Ecosporti), aga 
hiiglaslikuks selle menu just ei kujunenud.

Puma on Fiestast kolm sentimeetrit 
teest kõrgemal ning juhiiste on ka kolm 
sentimeetrit kõrgemal. See kuus sentimeet-
rit ei tähenda veel, et ta annaks džiibi mõõ-
du välja. Puma on lihtsalt oma luukpära-su-
gulasest sutsu kõrgem. Põhimõtteliselt ko-
gu lugu. Fiesta pärand on tuntav. Juhita-
vus on selge ja arusaadav ning saab rääki-
da isegi teatud tunnetusest.

Málaga ümbruses kõrguvad mäed ja ro-
nida annab isegi nii kõrgele, et talvel läheb 
jahedaks ning võib minna koguni lumiseks. 
Saadeti autoajakirjanikudki mägedesse ro-
nima, kuni käänulised teed muutusid üha 
kitsamaks, järskudes kurvides kadus viim-
ne kui nähtavus. Puma on väike, ent koha-
ti oli kitsas temalgi.

Kus tee laiem ja kurvid kiiremad, läks 
kõik kohe palju paremaks. Päris heaks läks. 
Puma on Fiestast laiem ning telgede vahe 
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ESMASPÄEVAL VÕIB SELLES ASJUS VÕTTA ÜHENDUST FORDI ESINDUSEGA. AUTO 
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UUS KASS LINNAS! on peaaegu kümme sentimeetrit pikem. 
Sellest on palju abi. Kujutan ette, et Ees-
tis käänulisi teelõike otsides võiks Puma-
ga meelelahutust leida küll. Muidugi, võr-
relda teda Fiesta STga oleks kuritahtlik, aga 
pisilinnadžiibi kohta on Puma täitsa hea.

Praktiline pool on päris nutikas. Mitte 
nuti-nutikas, vaid konkreetne asi. On teil 
kunagi olnud metsast tulles saapad pori-
sed? Kuhu sa paned need autos? Või mis 
saapad, lihtsalt poekott, mis pakiruumis 
pidevalt ümber läheb? Puma pakiruumi 
põrandas on suur süvend, kuhu mahuvad 
kummikud või poekott. Ja süvendi põhjas 
on veel kork ka, et lasta hoiupaik voolikust 
puhtaks ja sodi välja voolata. Muuseas, sel-
lel Fordi elektrilinnadžiibil, mis röövis en-
dale Mustangi väärika nime, olevat paki-
ruum samamoodi tehtud.

Uudist on ka jõuallika kohta. Muidu ik-
ka üheliitrine kolmesilindriline mootor, aga 
see on nüüd saadaval ka kerghübriidina. 
Võimsust 125 või 155 hobujõudu. Väikesest 
töömahust turbo kaasabil 155 hj välja võt-
ta on päris palju ning toob kaasa turbovii-
vitust ja üsna ebaühtlast sõitu. Siin tuleb-
ki appi 48-voldine kerghübriid. Elektriajam 
täidab nn augud ja ühtlustab dünaamika. 
Ühtlasi aitab see ka vähendada CO2, mis on 
tänapäeval eesmärk omaette. Ainult elekt-
rijõul Puma ei liigu, sellega peab arvestama. 
Käike saab vahetada ainult käsitsi.

Välimusest ka. Disainerid pole pliiatseid 
juppideks joonistanud. Las viimast moe-
joont ajavad taga teised, niikuinii käib pisi-
linnadžiipide seas meeletu disainikonkurss. 
Isegi hea, kui keegi võtab ka rahulikumalt. 
Istute autosse, näidikud on nüüdisaegsed, 
materjalid meeldivad, kliima käib nuppu-
dega. Ja kui keegi kurdab, et pole enam 
näinud kangiga käsipidurit, siis palun! Pu-
mal on.

FORD 
PUMA
1,0 EcoBoost 
mHEV Hybrid

Mootor: 1,0 l, R3, 
bensiin, kerghüb-
riid, turbo, 125 hj, 
210 Nm
Jõuülekanne:  
manuaalne, 6 käiku, 
esivedu
Sooritus:  
9,8 s 0–100 km/h,
tippkiirus 191 km/h
Kulu: 5,4 l/100 km, 
124 g CO2/km WLTP
Hind: alates  
18 900 eurost
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Meeldivad materjalid, nüüdisaegsed näidikud, kliimanupud.
Pakiruumis on 80-liitrine süvend, põhjas 
kork juhuks, kui on vaja ruum puhtaks pesta.

Kas Peugeot’ omad on seda 
looma juba näinud?


