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simese hooga, jõudma-
ta temaga väikesel lin-
naringil veel õieti tut-
vudagi, toob ta meel-
de Ford Ranger Rapto-
ri. Tõsi, see on üsna oo-
tamatu seos. Raptor on 
suur ja vihane kastikas, 
stiilne relv, millega võib 
kõrbes udjada ja düüni-
del hüpata. Kuga ja Rap-
tori omavahel võrdlemi-

ne on loomulikult liiga hoogne pintslitõm-
me, kuid neis peitub siiski tunnetuslik ühis-
osa. Kastikad on muidugi Fordi leivanum-
ber. Ameerikat on F150-ta raske ettegi ku-
jutada – mis oleks Los Angeles Hollywoo-
dita või lõputud äärelinnad ja farmimaas-
tikud massiivse kastikata.

Fordi märgi alt, sinisest ovaalkabinetist 
on, mida meenutada. Muidugi Mustang. Siis 
erakordse ajalooga ükssarvik GT40, uusver-
sioonis nii imeline ja haruldane sportauto, 
et nutt tuleb peale. Muidugi Fiesta ST, mis 
vastandina eelnimetatule on üldiselt kätte-
saadav. Väike ja kartmatu, kohutavalt või-
mekas. Mäletan, kuidas mõned aastad ta-
gasi sai temaga Saksa Autobahn’il liigutud 
kiirusega 230-240 km/h ning järgmisel päe-
val lihvitud juba peeneid kurve Lõuna-Poo-
las väikeste klompkividega sillutatud kuul-
satel ralliteedel. Meenutuseks, Fiesta ST on 
sõiduriist, mis tõstab sisemise esiratta kur-
vis maast lahti ja ise on jube rahul.

Nende ikoonidega võrreldes ei tõuse Ku-
ga ei kõige levinumaks, legendaarsemaks, 
kiiremaks ega vallatumaks. Ta on mõel-
dud tegema igapäevatööd, pakkuma rahu 
ja kindlustunnet. Tema mootorivalikus on 
küll poolhübriide, pistikhübriide, täishüb-
riide, neid saab mängida läbi kuuekäigu-
lise manuaalkäigukasti, elektrilise variaa-
torkasti, kaheksakäigulise automaatkasti. 

Kütusena kasutatakse bensiini, diislit ja 
kombinatsioone diisel pluss elekter, bensiin 
pluss elekter. Enamasti on Kuga esiveoline, 
kuid ühe erandiga: kaheliitrise diiseljõualli-
ka 190 hobujõudu pannakse automaatkäi-
gukasti vahendusel maha läbi nelja ratta.

Just selle, 400 Nm arendava diiselmoo-
tori ja nelikveoga oli ka mu proovisõiduk. 
Kuigi hinnakirja tipust – kus see on koha 
sisse võtnud koos bensiinihübriidmootori-
ga Kugaga –, tasuks seda valikut võimalusel 
väga tõsiselt kaaluda. Proovisõiduk näitas 
taas, et piisava töömahuga diiseljõuallikas 
klapib keskmist kasvu linnadžiibiga ikka 
väga hästi. Kuskilt ei jää vajaka, soovi kor-
ral jätkub teravust, pikad sõidud on meel-
divad. Elektrifitseerimine on autotööstuses 
praegu möödapääsmatu, aga see ei tähen-
da, et diiselmootor oleks üleöö ilma jäänud 
oma headest omadustest.

Tegin ühel proovisõidupäevadest Kugaga 
seda, mida tõenäoliselt teeb ka suur osa te-
ma tulevastest omanikest. Pakkisin kukli ja 
kohvi kaasa – et oleks hygge – ja sõitsin jalu-
tuskäigule rabasse. Natuke suuremat maan-
teed, siis väiksemat, lõpuks kruusateid ja ki-
lomeetrike metsarada enne parkimisplatsi. 
Tüüpiline väljasõit loodusesse. Ei roninud 
peadpidi porisse ega trüginud seiklustesse, 
kuhu pole tingimata vaja. Väga hea oli sõita 
– Kuga sõitjateruum läheb kiirelt soojaks, ta
on hea vedrustusega (ees McPherson, taga
mitmikhoob) eri kiirustel ja teekatetel, pin-
gevabade sõidumaneeridega.

See on Kuga kolmas põlvkond ja ta on 
suguluses Ford Focusega. Eelkäijaga võrrel-
des on proportsioone muudetud tugevalt ja 
õnnestunult, uus on lausa 9 cm pikem, pea-
aegu 5 cm laiem, ent 2 cm jagu madalam. 
Välimusest paistab see silma – uus on eel-
misest lennukam ja näib kergem. Tegelikult 
mitte ainult ei näi, vaid ka on: kaalust on 
kadunud koguni 80 kg. Proovisõiduki ST-

Line’i paketil on kindlasti oma osa meeldi-
va üldmulje loomisel.

Sõitjateruumile on ette heidetud argi-
sust, kuigi selles on palju sarnast Focuse 
interjööriga. Ford on tööloom, ja kui just ei 
oota siidi ja sametit, siis on kõik omal ko-
hal. Mainida maksab sedagi, et kahe sen-
timeetri võrra pikenenud telgede vahe an-
nab jalaruumi juurde tagapingil istujaile. Ja-
laviibutusega avanevasse pakiruumi mahub 
475 liitrit, kuid tagaistet ettepoole nihuta-
des juba 645 liitrit.

Käigulüliti rolli täidab ümmargune 
pöördnupp. Puuteekraan, nupud roolil ja 
keskkonsoolis on funktsioonid omavahel 
mõistlikult ära jaganud, nii et üks täien-
dab teist. Üks lahe tähelepanek veel: Fordis 
on läbi hammustatud, et kõik juhid ei taha 
kogu aeg jälgida näidikutepaneelis infopu-
di, ning seadetest saabki valida vaate, kus 
kuvatakse osaliselt ainult helesinist ekraa-
nipinda. Esiklaasinäidik toimib ka kenasti.

Kuga juurest tõsiseid puudusi otsides jäin 
üsna jänni. Olgu, ta ei ole ülearu huvitav, aga 
kes tahab meeleolukat Fordi, käärib käised 
üles ja leiab võimaluse soetada Mustang. 
Ta on ehk sutsu suur, et valida teda peami-
selt linnaautoks. Taolisel puhul võiks kiiga-
ta hoopis väiksema Puma suunas. Kui va-
rem sai mõne Fordi juhiabilisega ikka nal-
ja ka, siis nüüd on olukord tunduvalt para-
nenud. Liiklusmärkide järgi ise aeglustav ja 
kiirendav kiirushoidja toimib mõistlikumalt 
kui näiteks Volkswagenil. Ent imet ei suuda 
teha sõidureashoidja ja kipub vahel ka lauge 
käänaku raadiust mööda hindama.

Kuga on mõnus valik neile, kes teevad 
ka pikemaid sõite ning liiguvad kruusa- 
ja pinnasteedel. Kuigi lähimad rivaalid – 
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Honda 
CR-V – on turul end hästi paika seadnud, 
võiks seltskonnas leiduda koht ka Kugale. 
Ta on selle ära teeninud.

ESIMENE TULI 2008. AASTAL, 
TEINE 2013. KOLMANDA 
PÕLVE FORD KUGAL ON 
VÄRSKE KERGE DISAIN JA IKKA 
HEAD SÕIDUOMADUSED.
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FORD KUGA
ST-Line X AWD 2.0 EcoBlue
Mootor: 1995 cm3, R4, diisel, turbo,  
190 hj, 400 Nm
Jõuülekanne: automaatne, 8 käiku, nelikvedu
Sooritus: 8,7 s 0-100 km/h, 206 km/h
Kulu: 6,1 l/100 km, 161 g/km CO2

Mass: 1735 kg
Hind: proovisõidukil 47 154 eurot  
(al 28 500 eurost)

Fotod TooTja

Ilus ja praktiline. Pimedas 
valgustatud topsihoidjad.

Nupud ja ekraanid on omavahel hästi ära jaotatud.

Käikude valik 
pöördlülitist.

Lennukas disain näitab linnadžiipi kerge ja hoogsana. Sõiduomadused vastavad sellele muljele hästi.

Kaheliitrise diiselmootoriga tohib 
vedada lausa 2,1-tonnist haagist, 
pistikhübriidile on lubatud 1,2 tonni. FO
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