
Sportlik pleki-liiSu: 
 Ford t SpeedSter

Tootmisaasta: 
1920

Mootor: 
2,896 l     

Teljevahe: 
2515 mm  

Kaal: 
544 kg  

Võimsus: 
38 hj    

Max kiirus: 
150 km/h 

Istmekohti: 
2

Eesti vanima auto Ford T Speedsteriga saad sõitu nautida vaid LaitseRallyPargis!

On täiesti arusaadav, et seoses inimkonna 
autostumise kiire kasvuga läinud sajandi 
esimesel veerandil suurenes teatud osal 
autoomanikest ka karjuv vajadus üle-
jäänutest kiirem olla. See tendents, mis 
kestab tänase päevani, andis toonaste-
le autofirmadele põhjust tuua turule ka 
sõidukeid, mis oma tavaliigikaaslastest 
erinesidki märksa kiirema liikumisvõi-
me poolest. Läinud sajandi teisel küm-
nendil said kiiruseihaldajate seas eriti 
populaarseks näiteks Stutz Bearcat ja 
Mercer Raceabout. Kuid ka Fordil oli ni-
metatud nišis kindel kavatsus oma sõna 

Ford T Speedster 
o n  k i i r e m  k u i  t u u l !

Adrenaliini tuleb kotiga!

Ainult LaitseRallyPargis 
saad läinud sajandi 

alguse võidusõitjaks! 

Pamperseid kohapeal ei 
müüda!

sekka öelda. Ilmselt poleks Ford Motor 
Company ka ealeski suutnud müüa 15 
miljonit T-mudelit, kui see poleks osutu-
nud erakordselt universaalseks autoks. 
„Pleki-Liisu“ lihtsale šassiile ehitas Ford 
suisa kümneid erinevaid kerevariante, 
kaasa arvatud veokid ja väikebussid. Ning 
ka sportlike sõidukite sektoris otsustas 
Ford konkureerima asuda oma suhteli-
selt nõrga mootoriga autoga, mis  raske 
sedaankerega varustatuna oli kohmakas 
ja aeglane ning kõlbas üldse kõige pare-
mini sõiduks kiirusel kuni 50 km/h. Kuid 
juba kaalukatest keredetailidest loobudes 

suudeti Ford T kiirust tõsta 10 – 15 %, alg-
selt kõigest 20-hj külgklappidega mootor 
forsseeriti, istmekohad madaldati koguni 
10 cm võrra, rasked puitkodaratega asen-
dati kergekaalulistega, mõnel eksemplaril 
loobuti ka tavapärastest Fordi esi-ja ta-
gatiibadest. Forsseeritud rippklappidega 
mootor  arendas 47 hj ja lõpuks, kahe üla-
nukkvõlli ja 16 klapiga varustatuna koguni 
98 hj ehk siis ligi viis korda enam kui baas-
mudelil. Kõik loomulikult suurema kiiruse 
huvides. Kiired T-mudelid said tihti tun-
tuks lisanime Speedster, Runabout või 
Raceabout all. Sportliku Fordi võis iga 

oskaja endale kodus ka ise valmista-
da, vastavaid kerejooniste pinnalaotusi 
pakkusid erinevad tehnikaajakirjad. Nö 
tehasekomplekti, millesse lisaks šassiile 
kuulus ka radiaator, kapott, omapärase 
kujuga tuuleklaas, põranda- ja pea ole-
matud küljekatted ning juhiistme taga 
asuv kütusepaak, võis osta juba 100 
dollari eest ning see polnud võidusõidu-
himulisele ning tehnikahuvilisele mehele 
just ületamatu takistus. Plussiks oli see-
gi, et kokkuvõttes sai Speedsteri kätte 
märkimisväärselt odavamalt kui Stutz 
Bearcati või Mercer Raceabouti. 


