
TUULILASI KOEAJAA: 

»Naamio kasvoillaan» eroaa Escort Kadettista ja Vivasta niin vähän, että 
sitä luulisi saman yhtiön tuotteeksi. Escort on mielestämme heikoimmin 

0 ltua.an nyt alun toista vuot
ta markkinoi'Jla on Ford 

Escort ehtinyt tulla tunnetuksi 
ja saavuttaa mel-koista menes
tystä. Tarkoitamme tässä me
nestystä myyntimarkkinoilla 
menestys kilpailuissa on saavu
tettu kokonaan eri EscorteiHa. · 

Escortilla oli helpot lähtökoh
dat. Sen edeltäjällä, Ford Ang
lialla, oli vankka asema pienten 
perheautojen luokassa; Escortir. 
takana oli Fordin maailmanlaa 
juinen organisaatio; auto on ul -
koasultaan muodinmukainen ja 
- kuten Fordin tuotteet yleensä -
verraten halpa. 

Oikeastaan on hämmästyttä
vää, että korin muotoilussa Ford 
tyyty·i melkeinpä suoraan ko
pioimaan General Motorsin kil -
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pailevi·a automaUeja, Vauxhall 
Viv.aa ja Opel Kadettia. Olihan 
Ford aikoinaan Anglian kohdalla 
lähtenyt rohkeasti omille Jinjoil 
leen ottamalla käyttöön mm. tJ 
kaviiston takai-kkunan (josta ul
konäkösei:kkojen lisäksi on eräi
tä etujakin käytännössä). Olisi 
nytkin odottanut Fordilta jota
kin parempaa. 

Ford väittää korin muotoilus
sa otetun huomioon mm. aero
dynamii•kan vaatimukset. Kieltii 
mättä parannus Angliaan verrat
tuna on selvä, mutta Escortin 
ilmanvastuskertoimen arvo 0.43 
on vielä henikilöautojen kes!<Ji.ta
son heikommalla puolella. 

Escortin kori on verraten le
veä. Tämä antaa sisätiloihin 
väljyyttä ja suuren auton tun-

FORD ESCORJ 1300 

onnistunut versio tästä kolmikosta- se ei o le niin tilava kuin 
niin sulavalinjainen kuin Viva. Peili oikeanpuoleisessa lokasuojassa 
vakiovarustukseen. 

tua. Myös tavar-atila on tämän 
ansiosta suuni, vaikka sitä hie
man kaventavatkin vasemmalta 
puolen varapyora j a oikealia 
puolen polttonestesäi_liö. 

P·i.tuussuunnassa Escortin -~•sa

tilat ovat vain tyydyttävät. Etu
istuimilla on tilaa runsaastikin, 
mutta takaistuimen j,a,lkatilaan 
on vaiikea sovitella kolmea jaJ.ka
paria, kun kardaanitunneli vie
lä vaatii .ison osan tästä ti las ta . 

Näkyvyys eteenpäin on hyvä. 
ja huolirn,a,tta auton pyöreäh 
köistä muodoista ovat etukulmat 
riittävän hyvin nakyvillä, eivät 
tosin niin selvästi kuin esun. 
Angliassa. Escortin laakea kone
pelti ja leveiksi muotoillut loka
suojat saav•at auton tuntumaan 
suuremmalta kuin se onkaan. 

Näkyvyyden 

män niin 
kuin pitkäkoipisille 
kin, jos 
uskaltaneet 

mennus. Pienetkin epätasaisuu 
det keikuttavat Escort~a ,i,käväs
ti. Suoma'l•aisautoilijat yleensä 
pitävät kovasta jousituksesta , jo
ten moni voi pitää Escortia 
tässä suhteessa miellyttävänäkin. 
Mutta kohtaan »rnatkustusmuka
vuus» Escortille on merkittävä 
heikko arvosana. 

Escortin ta·kajousitus Lienee 
peräisin niiltä ajoilta, kun vank
kurit vierivät länteen. Taka-ak
selisto on entiseen tapaan jäyk
kää rakennetta ja tuettu vain 
pitkittäåsin lehtijousin. Tätä pe
rinteellistä pyöräntuentajärjes
telmää käyttäviä autoja emme 
ole tavanneet ainuttakaan, jota 
voisi kiitellä hyvistä ajo-ominai
suuksista. Juuri takajousituksen 
rakenteessahan useimmiten pi~ -

l~vät ajo . . 
uudet. -omma•suuksien salllli-

F.acortin · . . 
kyllik' aJo-om•na•suuksia voi 
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~-.... '"-· o emaan e .. •a. h .. pa-

YPpu Escort si-

vuttain kuin v,asä;kka keväällä. 
Talviajossa vaaditaan Escortin 

kuljettajalta nopeaa reaktioky
kyä j-a taitoa auton ha-llintaan 
sillä Escort pyrkii mielellää~ 
kulkemaan enemmän tai vähem
män »ovi edellä>>. Ja Escort puo
lestaan vaatii erittäin hyvät 
nastarenkiaat, jotta sillä pääs1isi 
eteenpäin ollenkaan. · 

Haluaako j oku tässä vaiheessa 
oUa eri mieltä ja väittää Escortin 
ajo-ominaisuuksia hyviksi esi
merkiksi sen saavuttamien kil
pa.i~uvoittojen perusteella? 

• .. Es.~.o~in sis.ustus o~ siistin näköinen, mutta kaikissa yksityiskohdissa e i 
tyo~ 1_alk1 ol~ a1van moitteetonta. Muovipäällysteiset istuimet eivät ole miel
lyttavat;- Etuistuimien säätävara o n kohtuullinen. 

~_)alka~il~_a ei ~ak~na_ matkustaville o le varattu kovin runsaasti. Kokonaisina 
k~antyv1ssa etu1stU1m~ssa on lukitus, joskin hieman hataran tuntu inen. Lu
kltuksen avaava nuppi on hankalassa paikassa selkänojan alareunassa. 

En~i,ksikin ne autot, jotka ovat 
voittaneet rata- ta-i rallikilpai
luissa; ovat kokonaan eri Escor
teja. Toiseksi, kilpailuissa käy
tetyiltä autoilta vaaditaan aivan 
er.iJaisia omi•naisuuksia kuin per
hcautoilta .. 

J a kolmanneksi tärkein : on 
erotettava toisistaan hyvät ajo
ominaisuudet j a helppo hallit
tavuus, vaikka niillä päästään
kin lähes samallln lopputulok
seen. Jos auto on helppo halli
ta, sillä voidaan selvitä varSiin 
vaikeistakin tilanteista - jollai
siin ajo-ominaisuuksiltaan hyväl
lä autolla ei lainkaan olisi j ou
duttukaan. Arkiautoilijat kun 
eivät kuitenkaan aina osaa mene
tellä .oikealla tavalla, vaikka auto 
kuuluisilkin he'lposti hallittaviån. 

Escort on - onneksi - lJ.elposti 
hallittava auto. 

Escortin parhaita ominaisuuk
sia on sen kevyt ja nopea oh
jaus. Ohjauspyörä on pienike
häinen ja mukavasti sijoitettu. 
Escort kä1intyy varsin ketteri' ~ 

ti: Ford ilmoitta~ kääntöympy-
/ rän halkaisijaksi 8,84 metriä, 

mutta käytännössä se on nom 
metrin verran enemmän. Escor. 
t in kääntyvyyttä kuitenkin nat
kaisevasti parantaa kevyesti kier 
tyvä ohjauspyörä . 

Toinen todellinen ilonaihe on 
Escortin vaihdetanko, joka siir
tyy !ovesta toiseen »klik-klih 
- kevyesti, täsmällisest i ja no
peasti. Synkronointi toimii kai 
killa vaihteilla moitteettomasti . 
Main_ittakoon, että Escortin vaih
teisto on Saksan Fordin suun
nittelema mutta englan tilaisissa. 
Escorteissa kylläkiiln Englannissa 
valmistettu. 

Suomeen tuotavat Escortit 
ovat kaikki englantilaisia, jos
kin viime vuonna j oudutti.in 
muutama erä autoja tuottamaan 
manner-Euroopan tarpeesta huo
lehtiviita Belgiassa sija itseV1i-lta 
tehtailta. 

Escortin moottori on tavan
omainen 4-sylinterinen. vesijääh 
dytteinen rivimoottori. Iskun pi-

KÄÄNNÄ 
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liukkaalla kelillä kulkee Escort suurimman osan matkasta kylki edellä. Se on 
kuitenkin varsin helppo hallita nopean ja kevyen ohjauksensa ansiosta. ja 

tuus on hyvin pieni verrattuna 
sylinterin halkaisijaan (63 mm/ 
81 mm); ts. moottori on lyhytis
kuinen. PoHtonesteen oktaanilu
vuksi se vaatii 97, mutta käy
tännössä sille riittänee 96-ok
taaninen "keskibensiimkin". 

Polttonesteen suhteen Escortin 
moottori on aivan tavanomai
nen. Keskimääräisen kulutuksen 
nosemiseen koeajossa 11,4 1it
raan/100 km vaikuttivat kyl
mät ilmat ja raskaat renkaat, 
niin että VlaStaava kulutuslukema 
kesäolosuhteissa jäänee 10 li•tran 
vaiheille. 

Moottori on miellyttävän jous
tava pienilläkin kä yntinopeuksil
la, vaikka usein lyhytiskuistcn 
moottoreiden ongelmana on 
vääntövoiman puute. Tasainen 
veto jatkuu yLi, koko käyttöno
peusalueen ja heikkenee yläpääs
sä vähitellen. Mikään »kierros
kone» Escortin moottori ei ole, 
mutta pi·k!kuauton moottorina 
siltä ei vai myöskään vaatia 
raskasta si·tkeävedätystä. 
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Suorituskyvyltään Escort 1300 
vastanneee melko tarkkaan sitä, 
mitä tämän päivän arki.autoilija 
perheautolla odottaa. Se on pal
jon enemmän kuin vielä muuta
mia vuosia sitten. Huippunopeus 
nousee lähelle sataaneljää•kym
mentä (tarkemmat mittaukset 
puuttuvat talviolosuhteiden ta
kia). Muutaman m~inuksen Escort . 
kuitenkin sietää saada hieman 
l iian »lyhyesti» 3. vaihteesta . 
Sen tehollinen vetoalue loppuu 
jo 90 km/h tietämillä, niin että 
vaihtaminen neloselle saattaa 
varsin usein tulla välttämättö
mäksi kesken oh'itUiksen. Myös 2. 
va ihde on lyhyehkö. 

Jyrkän vastakohda n Escortin 
vaivattomalle ohjaukselle, help-

. pokäyttöiselle vaihteistolle ja k·'
vyesti' painuvalle kytkinpolki
me'lle (1evyjousi·kytkin) muodos
tavat jarrut. Jarrupolj:inta on 
painettava miehisellä saappaal
la jos mieli saada jotakin va;i
kutusta ai:kaan. Autossa, joka 
muilta osin tuntuu tehdyn en -

monet autoilijat suorastaan pitävät vaivattomasti »heiteltävästä» 
Tässä Escort on tulossa kuvassa oikealta - kaikki menee hyvin 
kuin luisto ei pääse kasvamaan liian jyrkkään kulmaan. 

tyisesti naisautomjain makuun, 
tämä tuntuu pahalta vialta. 

Vika tuntuu sitäkin pahemmal
ta, kun Ford kertoo tehneensä 
parannuksi.a jarrujärjestelmään 
vuoden 1969 Escorteissa. Itse 
jarrujen tehoa on talviolosuh
teiden ja herkästi lukkiutuvien 
nastarenkiaiden vuoksi kuitenkin 
<:'!ahdoton arvosteila. 

Talvi·olosuht_eista on sen si
jaan hyötyä tarkasteltaessa au
ton lämmitys- ja ilmanvai'hto
järjestelmän tehokkuutta: 

Lämmitysteho Escortis&a on oi
kein hyvä. Vaikeuksia kuitenkin 
aiheuttaa lämmönsäätövivusto; 
Escortissa lämmönsäätövipu sää
tää suoraan ulkoa tulevan ilman 
ja kennoston kautta virtaavan 
lämpimän ilman seossuhdetta ei
kä vedenkiertoa kennostossa ku
ten tavallisesti. Tämä on sinän
sä hyvä ratkaisu, koska ilman 
lämpöllib muuttuu melkein väLit
tömästi vi·pua käännettäessä eikä 
lämmitystehon tasaanlumista 
tarvitse odotella. Mutta Escor-

tissa säätövivun 
1•ain muutaman mi 
ran poispälin täyden 
asennosta päästää 
paljon kylmää ilmaa, 
ajan kuluttua on 
nettävä radca·isin 

Ns. vedoton tuul 

kertaisesti 

suuntausritilöin 
»suutinta», pysyvät 
kuin etummaiset 
kirkkaina häm~nä!;tyl~lil"! 

(Tämä taitaakin olla ensimmaJ
nen hämmästyttävä seik;ka tässä 
Fordin pikkuautossa.) 

Sivuikkunoiden kirkastaminen 
vaatii kuitenkin kohta.Jaisen ajo
matkan. Liikkeelle lähdettä~ssä 
on nimittäin puhallus suunnatta
va suoraan ylöspäin, jotta tuuLi
lasi ei huurtui$1, ·Kun lämmitys
laite toimii täydellä teholkl, voi
daan ilmavirta kääntää viistoon 
sivulle. Pitkähkön yhtämitt .. >.sen 
(5 hengen kuormalla) ajon . jil
keen totesimme huurretta jääneen 
ainoastaan merkityksettämän vä
hän takailkkunan reunoille ja ta
.kimmaisiin sivuikkunoihin. 

Lisähintaan on Escortiin saa-

ARVOSTELU 

Ford Eocort ·-

tavissa avattav.at tuuletusruudut 
oviin alkuperäisten lciinteiden 
kolmroi'klwnoiden tilalle. 

LämmitysLattteen tehokkuutta 
heikentää sen huono »toiminta
valmius». Se ei ole .kuitenkaan 
itse lämmityslaitteen vi-ka, vaan 
syy on siinä, että Escortin moot
tori oli hyvin hidas lämpi.ämään 
huolimatta 1koko etusäleikön tu'k
kivast:a peitteestä. Hita<Hta läm
penemisestä on haittaa paitsi pa
leleville matkustajille myös i.tse 
moottorin ,.terveydelle.» 

Kokonaisuutena Escortli.n läm
mitysjärjestelmä näyttää selviä
vän varsin mukavasti Suomen 
talvesta. 

Hinta 9950:- vapaasti tuontisatamassa. Maahantuoja Oy Ford Ab. 

KORI 
Nykymuodikas ja tilava mutta osin epiklytlnnöllinen; tilaa on leveyuuunnusa pal
ion mutta pituussuunnassa niukatti. Tavaratila suuri. Valmistetaan ainoastaan l..ovi .. 

sena. 

VARUSTEET 
UmmitySiaite riitclvln tehoku mutta hidascoiminen, ilmanvaihtojirjestelmi varsin 
hyvi. Auto ei ole »riisutun» tuntuinen, vaikka erlilli yksityiskohdissa nlkyvltkin 
lftkann hintakilpailun jiljet. 

MOOTTORI 
Taainen vetokyky koko klyntinopeusalueella. Valittaviua kolme eri moottori
vaihtoehtoa, 53-, 61,5- ja 75-hevosvoimaiset. 

VAIHTEISTO 
Hiellyttivl, kevytliikkeinen lattiavaih&eisto, synkronointi moitteeton. 3. vaihde hie-
man lyhyt ohitusvaihteeksi. , 

OHJAUS 
Kevyt ja tarkka ohjaus, ohjauspyöri pienikokoinen ja mukavasti sijoitettu. 

JAMUT 
Tarvittava poliinvoima k~htuuttoman suuri. miki ~ikeuttaa jarrutustuntuman saa-
lilista liukkalla kelilll. · 

SUORITUSKYKY JA KULUTUS ~ 

K_iihtyvyys ia huippunopeus nyk;.jan vaatimuksia vastaavat. Polttonesteenkulutus 
hieman yli keskitason. 

AJO-OMINAISUUDET · 
Hywilll ceill'" ja rauhall" . . • . asestl a,ettaess&.- klyt.tlytyminen moitteeton, mutta takapy~ 
:• P~okyky heikko liukkaalla, kuopissa yms. tilanteissa. Auton hallittavuus kuiten-

....,.con. Suuntavakavuus kohtalaisen h)'YL 

AJOMUKAVU US 
Plkkuautomaisen ko • • • • • • ~ocu~n.. . "" J& pompptva JOUSttus, ptenetktn epitasaisuudet »lyövlt llpi». 

rhoilu opimukava mutta ajoasento miellyttlvl. 
~ . 

~KNILLISET TIEDOT 

"--ori: 4-sylinterin · • .. . . . . 12!1 ._a 1. . en. 4-tahttnen. vestJUhdytte•nen rtvtmoottori. Iskutilavuus 
, sy tntartn halk . .. 62,99 T-.. 63 h s• :UStJ.a mm, iskun pituus80,97 mm, puristuuuhde 9 0. 1 

V nE/5300 r/ . , • • 
JOao r/min N kka m~n (Sl hv DIN/5000 r/min), vlintömomentti 10,4 kpm SAE/ 

·O-akserr · · ~lla. Pal .1 . ' sy tnteroryhmbsl. Kampiakseli lukeroitu viidelli runko-
v--...1 oto at ~lnniui. Sihköjlrjestelmln jlnnite ll V. • . 

' rto: Kuova yksile k k" 1 • • • • Woto. vy )'t on evyJouson, +vaohteonen tlyuynkronoitu vaih· · 

~: Edeut Mcl'he . . . . 
--· rson•JOUSit us; jiykkl taka..akseli tuettu pitkittlisin lehti-

~Ha 
...,. ).S. "'masta.nko-obiaus.vaihde, ohjauspyö..., kierroksia liriasennosta toi-

...... ia renkaat· IIe 

......,., Rum . • npskoko 6.1-ll, vyörenkaat. 
'-'• l ... ...:uprrut ~ekl etu=-....etti takapyöriul. 
...... tava l-ovonen terisk . • Ja l'ainot· Pi on, rekiSteröity S:lle. 
- • otuus 3977 1 ~ ~ ed....a mm, eveys 1570 mm, korkeus 1346 mm, akselivlli 

,.__ ., , etuakseli/taka- ks 1257 mm, takana 1282 mm; Omapaino 810 q, painon
---IUt ..... P<>ltto a eli ~~!.47 %. suurin sallittu kokonaispaino llOO q . 

----- "-•ho 41 litraa. 

.1 

Ta~rati.~aa on ~unsaasti, mutta 1200 kilon suurin sallittu kokonaispaino jos
sa~~". määrin raJoittaa sen hyväksikäyttöä. Kuvassa näkyvät myös ilmanvaifl.. 
toJarJestelmän poistosileiköt. 

~yllyt ko~elaud~n alla kummallakin reunalla ovat käyttökelPoiset. Mutta mik
SI itse k~Jelau~an oikeanpuoleinen pää on jätetty käyttämättä hyödyksi -... 
se on sisalti taysin ontto! Ovenkahvoista on niiden litteyden vuoksi vaikea 
saada kunnon otetta. 

Yksistään lämmityslaitteen an
siota ei sentään ole se, että Es.
cort on löytänyt tien suomalai's
autoilijoiden sydämiin. Yksi mer
·kWtsevimJDiistä tekijöistä on 
luonnollisesti - hinta. Hintaver
·tailussa on kuitenkin otettava 
huomioon, että maahantuojan n~ 

moittamat hinnat (9950 mar~kaa 
tästä ISOO-IIII!'Jllista) tarkoit~vat 
lähtöbintaa, johon ·jo Helsin
g.issäkin · on lisättävä J»irimyy
jän toimituskulut, ja tähän vielä 
rahtikustannukset, jos auto on 
viety myytäväksi sisämaahan. 
Escort ei siis kuulu ,.aJle millin 

hfutaluokloaan», vai-~loa se Tuull
lasinlmn markkinakatsauksessa 
(tammikuun numerossa) tähän olli 
si joitet'tu. 

Silti voidaan • Escorti.a pitää 
verraten huokeana autona: . Vas

. taavasti Escort ei myöskään tar
joa mitään erikoisominaisuu'k
sia - nehän tulevat yleensä kal
liiksi. Escort on tasapaksu kes
·klivertoauto, kuin tietokoneella 
suunniteltu. Ja siksipä se ·varsin 
tarkkaan vastaakio yleistä käsi
tystä siitä, milLainen on tavaUi
nen arkiauto perhekäyttöön. 

. HKS & AnS 
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