
Pleki-liisu ajastu: 
Ford t  touring 

Tootmisaasta: 
1921

Mootor: 
2890 cm3, 4 silindrit

Võimsus: 
20 hj

Maksimaalne kiirus:  
68 km /h

Kogutoodang: 
15 007 033

LaitseRallyPark 
pakub pulma-, 

lusti- ja  
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Ford T  
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1921 ja 1923.

1908. aasta 27. septembril valmis Detroiti Piquette`i tehases 700 ki-
logrammine ning 3,4 meetri pikkune sõiduk, mis sai nimeks Ford T ehk 
rahvapäraselt „Pleki-Liisu“ (Tin Lizzie). Järgneva 19 aasta jooksul toode-
ti Fordi T mudelit koguni üle15 miljoni. 
Fordi edu saladus peitus eelkõige 1914. aastal autotööstuses esimesena 
kasutusele võetud konveiermeetodil, mis lubas tööjõudlust suurenda-
da koguni kaheksa korda. Ühe T-mudeli valmistamiseks kulus vaid 93 
minutit, mis tähendas, et järjekordne uus„Pleki-Liisu“ vuras konveierilt 
maha iga 3 minuti järel. Ka T-mudeli hind kujunes Ameerika tarbijale 
sobivaks. Neljakohalise faetoni võis 1909. a. soetada endale vaid 850 
USD eest, konveiermeetodi rakendumise tippajal langes hind aga suisa 
tähelepandamatu 260 dollarini. Toonaste konkurentide toodetud autode 
hind oli kolm kuni viis korda kõrgem. 1924. aastal olid enam kui pooled 
kogu maailma sõiduautodest Fordid. 
Tolle aja kohta tehniliselt suhteliselt täiuslikuks peetud autol oli ühes 
tükis valatud vahetatava kaanega mootoriplokk, kuid siiski vanamoeline 
jalglülitusega kahekäiguline planetaarkäigukast. Viimast lülitati vasak-
poolse (!) pedaali abil kas siis kiiremale või aeglasemale käigule. Tagur-
pidikäigu lülimise jaoks oli juhi jalge ees keskmine, tänapäevase arusaa-
mise järgi piduripedaal, parempoolne pedaal (kaasaegsetel sõidukitel 
asub sel kohal gaasipedaal) oli aga hoopis pidurdamiseks. T-mudeli ju-
hiukse asemel oli vaid ukseimitatsioon ning sohver sai siseneda üksnes 
kõrvalistuja poolsest uksest. Ford T jaoks oli ette nähtud vaid teatud arv 
erinevaid süütevõtmeid, mille kaotamisel võis lähimalt Fordi-müüjalt ke-
renumbrile vastava autovõtme kohe asemele hankida. Seega võis teatud 
perioodil ühe ning sama võtmega käivitada sadu või koguni tuhandeid 
autosid! Ka välimuselt olid sõidukid võrdlemisi sarnased, sest 1914-st 
kuni 1926-ni väljusid konveierilt üksnes musta värvi Ford T-d. Põhjuseks 
see, et must värv lihtsalt kuivas kiiremini.
20hobujõulise ning 2,9 liitrise mootoriga T-mudeli kiiruseks lubasid 
tootjad 65 -70 kilomeetrit tunnis. See lubab temaga tänavatel edukalt 
liigelda ka enam kui sajand pärast autolegendi sündi. 1999. aastal pälvis 
Ford T 33 maailma tippautoajakirjaniku hääletusel Sajandi Auto tiitli.

LaitseRallyPark pakub kõigile 
automobilistidele unustamatut kogemust 

kogu maakeral kõrgesti hinnatud 
automobiiliga Ford T!

Ainult Ford T viib su soowitud kohta nii 
tasakesti ja kindlalt, et sa ei saa arugi, kas 
istud automobiilis või kodus sulepatjadel!

Kes walitseb Fordi, toetab 
ka kolleegasid Ameerika 

ametiühisusest!

Ford T on kogu autoajastu autode 
Kunningas! 


