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HEI TSIKL'MEES !

fdnaseks oleme jiudnud niikaugele, et EVMK "Unic-Moto' v6ib tehistada
oma esimest sUnnipeeva. Kas seoses oma klubi loomisega on muutunud nidagi
Eesti vanatsikliklubi liikumises? Ausaft 6elda - mitte eiti. Entusiastid ja eestvedajad
on ikka samad, kes aastaid tagasi. Ei ole neha peale kasvamas nooft ja vdrcket
verd. Samuti on varjusurmas meie pdhiline t66 - tsiklite taastamine.

R66mu teeb, et oleme suutnud kaltaft hdsti teadvustada uue klubi olemasolu.
On olnud mitmeid esinemisi raadios ja televisioonis. Seoses tsikli 100-nda juubeliga
Eests oleme tihti p66senud ajaUrjanduse
veergudete. Suve/ osales,ine paljudel
massiflftustel, nditeks "Country Picnik", Keila
rcc4pdevad, perepeev velotreKl jne. Koos
motomatkajatega tdhistasime tsiklijuubelit Tallinnas
ja V6rus. Oleme ka edas$di oodatud nende
Rokkutulekutel.

Meie ajaWi on jdudnud 4-nda numbini.
Loodan, ef see ei jee viimaseks, kuigi selleks
mdrke on. Kui kogu mateial on paai inimese pooft
kirjutatud,.siis tundub, et teistel pole midagi 6elda.
Jdrelikuft pole vaja ka oma vdljaannet. Teisaft usun,
et oma hobi kohta huvitavaid asju, varuosade infot
jms. mealdib titgeda kiligit. Kui kogu tegamise t66
jeeb Uhe mehe eraldbuks, mille eest palka ei
maksta, sils v6lb enfusrasrn peagi raugeda. Loodan
edaspidi k6igi klubiliikmete suuremat aktiivsust
"Tempo" tegemisel. AjaUi on ju meie ja meie Kubi negu.

Tore, et oleme jdrjekordse aasfaga lipule jOudmas. Tegetikutt oti ta khilaft
eriline, sest mootonatta fil-ndat juubelf Eesfs teist korda ei tule.

Sooun k6igile heid j\ulup0hi ja loodan, et tuleval aastat leiab igailks meist
natuke aega oma tsiUi restaureeimiseks.

Tea ja

Urmas
Teearu
IZ 8.1
V6rus

U. Teearu
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.. aeg kaob -ja kaob, jaavad ajavaod... , meenusid laulus6nad mdtiskledes l995.aasta
joulukuul Eesti mootorrattaasjanduse sajandale juubelile p0hendatud sUndmustele.

20. mail 1995.a. algusega 10.00 ttihistasime 
-fallinnas mootorrataste kogunemisega

Pirita Oltimpiaspordikeskuse iuures Eesti tsikliharrastuse l00.stinnipiieva. Kohale oli
tulnud Eesti Motomatkajate Klubist, Eesti Harley-Davidsoni Klubist ia Eesti Vana-
mootorrattaklubist "UNIC-MOTO" 

, nahka riietatud, neetidega ja narmastega kaunistatud.
kiivrites. nahkriittides ja mutsides 40-50 liikmeline kirju seltskond, vaga erinevate
mootorratastega. nii vanuseliselt kur ka hinnaklassilt. Olid JAWA-d, Dneprid. tZ-id,
Pannoniad. M-750. K-750. ZUNDAPP-id, BMW-d. Hondad. Yamahad, jne. hinnaklassid
200-200000 kroonini. K6ik demonstreerisid mootorite v6imsaid kevadisi haali .fa m6ni
mees tegi kiirenduskatseid veenmaks ennast .ia teisi oma mootorratta vdimsuses, headuses
ning kohutavas m0rinas. Nende hulgas oli ka hr. Urmas Teearu, ketle 1938.a. lZ-8 kett ei
pidanud N.Vene 9 Hj. tchatuskasi karjuvale mootorile vastu ja jooksis lihtsalt asfaldile
maha, keeldudes omanikku sdidutamast. Onneks Eesti motomatkajate teravad silmad
leidsid k6ik keti osad ja hr. Teearu monteeris keti kiiresti tagasi sinna, kus ta 6ige koht.

Kohal oli ka "TOP" raadio tsiklimees hr, T0nu Piiper oma hasti restaureeritud K-750 -
ga, kes tegi otseirlekannet kogu piieva sUndmustest. Seltskond otsustas tiiis bensiinipaagid
ttihjaks sdita Tallinna tiinavail. Kell I 1.00 pandi mootorid kaima ja laks sdiduks. Suund

vdeti N6mme raudteejaama taha platsile, kus rahvas sai imetleda seltskonda ja nende
mootorrattaid. Erilist huvi tiratas "liikuv stereopump" Honda Gold- Wing, kust oli kuulda
koralikku "ttimpsu" ja hr. Teearu IZ-8 , millel ta hilinenult suure mtirinaga saabus. Tal oli
nimelt teel vtiike dpardus. Ndmme raudtee ulesdidul otsustas ta peatada rongiliiklust, sest
kdik tooriistad, varuktiiinlad, pudenesid roobastele. Eks nende iileskorjamine vdttiski aega.

Jargnevalt kihutati siia-sinna, seisti paigal, imetleti uksteise moorrattaid, lasti seda ka
rahval teha Ja kiita..Kaidi Draamateatri ees "pdikest" v6tmas, "Wiiralti" kohvikus kohvi

joomas. Raekola platsil end
naitamas ja s6it laks
Mustamiie poole. Minu
BMW R-23 lOpetas lustilise
s6itmise Luise tiinaval
Mdtlesin, ah-haa bensiin on
otsas. Selgus. et
bensiinikraan oli kinni
unustatud. Vahepeal oli
JarJest hoogu sattunud
tsiklimehed kuskile iira



sditnud . Ei osanud neid otsida.la. et kell oli.juba lil 00. otsustasin ko.ju s6ita.
Ohtul televisioonis niiidati vineete tsiklimeeste sditu, kus hr. Irredi l-epp teci oma

Z0ndapp KS-750-nel v6idusditu Honda Gold-Wing-ga. MG-42 Alrvardavalt korvi peal.
Seda relva oli "tliiustatud" 

la rnuudctud sileraudscks tsingitud vc'etoru abil.
Kogu ette\'6tmise kuuldavasti ldpetas aga polirsei. kuhu olevat hclistatud tihcsr

eratelcvisiooni firmast. et tsiklimeeste .jouk terroriseerivat 
-I'aliinna 

tanavail ia samas lootes
saada sensatsioonr lisi kaadreid. Kas scc nii tapselt oli. ci oska allakirjutanu komrncntccrida.
nt i  on rdi iertud rahve keskel

Suur. suur tsiklimeeste kokkutulek Vdrus, Kurgjtirvel 04.-06.augustil 1995.a. oli nii
vdimas srindmus Eestimaal, et sellest on raske kirjutada. 100 aastat Eesti mootorratta-
harrastust sai viiiirikait tZihistatud. Pidu ja pillerkaar laks juba Vdrru s6ites lahti. Oli tasakesi
"popsutajaid" ja hirmsasti kihuta.iaid. Uks kange soomlasest " nortonimees" s6itis minust
mitu korda porr-porr nagu
rnaipdmikas m6oda Juhtumisi
saime Tartus bensiinijaamas
kokku, kus ta kunis oma kurba
saatust: "Helvetiinl Tuli vrihen
ylinopeuta ajetuksi. J uoma-rahat
menivat sakkon". ("Pdrgusse!
Sai vtiheke kiirust riletatud.
Viinarahad laksid trahvi
maksmiseks"). Olnud l2O
kilomeetrit rohkem. kui Eestis
lubatakse sdita. Kiiruse ks
fikseerit i  ainult 210 km/h.
Kiiruskatse lainud tuhat krooni
maksma. mche enda kinnitust
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mttdda, kuni politsei oli n6usjuhiload tagasi andma iseendaga v6idus6idale.
Tee peal liikus kahe-kolme rattalisi sdidukeid. Ohel mehel oli oma dlleankur kaasas,

mis ilusasti mootorratta jiirelhaagisena laagrisse veeres ja tildist poolehoidu tekitas. Sditis
ka pohjapodra sarvedega mees kulgkorviga aikliga, millel Gorbatshovi pilt ees ja "laip"
korvis, iiks kasi rippus korvi seest viilja, ise aina hiiridis: "Tiissa tule poro, poro tule t?issa!,'
('siit tuleb pdder, poder tuleb siit!"). Ei tea, mida ta m6tles, oli vist laptane v6i asja lapimaal
kiiinud muhe tsiklimees.

Nii, kui registreerimis-majutusk0simused olid lahendatud, laks kohe pidu lahti. Seda
pole mdtet kirjeldada, kui siis olulised momendid. Oti striptiisietendus ja tants. Baarid olid
nii kaua lahti kuni oli januseid. Intiimteenus maksis
esimesel 6htul 300 kooni, jargmise p6ev 6htus oli
hind tdusnud 500 krooni peale, kuna n6udlus olevat
kohutav, kurtnud Uks hineeldav
"sotsiaalhooldustdritaja" vdsinult 0hele kliendile ja
palunud l0 minutit puhkepausi enne jiirgmise
tellimuse tditmist.

Mingid nahkneetidega mehed klaarisid
erimeelsusi, oli kuulda soome ia venekeelset
tapluskisa. uks soomlane arvas, et vist jdtkusdda Karjala piirast kaib uiie hooga edasi.

Elame kiirelt muutuvas maailmas ja vanatehnika hanastaial on raske kohaneda
kaasaja karmis eludzhunglis. Uht tahaks kull 0telda, et vabadusega kaasneb ka vastutus.
Piibli l0 kesku kehtib alati sdltumata riigikorrast v6i demokraatia suurusest ja see uhiskond
on haige, kes kihutab iihest ziiirmusest teise, rihest kraavist teise kaavi, miirkamata, et kahe
kraavi vahel on tee, mida pidi v6iks sirge seljaga astuda.

V6ru rallil oselesid eksootilised ktllalised Taist, Jaapanist, Austriast, Saksamaalt,
Taanist, Rootsist ja Soomest. Kohale olid tulnud ka Leedust, Latist ja Venemaalt fanaatilisi
tsiklimehi. Moskvast oli ajakirja "Moto" toimetaja hr. Jevgeni Pevzhner. Tallinnast oli
saabunud oma uuel 750 cm3 "Hondal" "von Krahli" teatri ja Rakvere teatri juht hr. peeter
Jalakas kauni niiitlejanna Kristiina Pashkeviciusega.

Heviisa Gunnar Graps seadis lauluhdaled uhte v6idusditja-s6iduv6itja Paul Kukega.
Lauptieval kiisime end V6ru linnas naitamas ja siidamlikku rahvatantsuetendust

vaatamas. Peeti isamaalisi kdnesid.
Jdi veel Laupaeva 6htune autasustamine. Alati on keegi kellestki parem. Kes oli

kaugeim kulaline, noorim ja vanim osav6tja, vapraim 6nneseen ja suurim dnnetusehunnik
1ne. K6ik said autasustatud vastavalt teenetele.

Laupaevane eriti kdva 06pidu, kus esinesid nais- ja meesstripparid, vihuti tantsu,
ruubati k6ike vedelat, kostus rirginimeste huUdeid, "viiesajakrooniste" kilkeid ja
mitmekeelset laulu.

hihapdeval algas kojus6it eri aegadel vasatavalt alkoholi %-e haihtumise kiirusele,
mida korduvalt m06deti. Peab kahetsusega m6rkima, et EVMK ,UNIC-MOTO, tsiklid
rti,ndasid pakiautode ja jarelkairude peale, kus nad ka kohale oli toodud. uhel mehel oli isegi
tsiklisadul lendu lainud koletul jarelkarus kihutamisel. Kojus6ites oli ideaalne s6iduilm.
Need mehed, kes autoroolis higistasid, jtiid paljust ilma. Meil on tipp-topp asfaltteed ja
lausa lust oli s6ita Vdmr ja tagasi see 250 km. EVMK 'UNIC-Moro" liikmeist osalesid
omal s6idul rallil hr. Heino Reinjarv, hr. Tiit Talts ja mina.

10. oktoobril kiiisin Berliini 1936. a. O0mpiamiingudele puhendatud rileeuroopalise
mootorratta ttihesdidust osav6tjale pr. Agnessa MAnnile 85. aasta juubeli puhul 6nne
soovimas. Eesti moto "Grand Old Lady" jutustas, et Berliini sdit oli vaga raske, sesr er
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kruusate€d ja hobusekabjanaelad ... Pdevas serideti ldbi 400-500 km, jduti upselt Berliini,
vdideti esikoht.ja tuldi oma sdiduga sarna teed tagasi, On. mille Ule mdtelda.

Eesti mootorratta sajandat -iuubelit sai tiihistatud vaarikalt. Suur aitiih neile, kes
r,6tsid vaevaks j uubeliUritustel osalcda. Eriti t,irran Eesti Motomatkajate Klubi, kelle poolt
oli organiseeritud Vdrus Kurgjdrvel superkokkutulek.

Veel tahaks unada ajalehti "Post". "Ohtuleht". Liivirnaa Kroonika", raadioid "Top"

1a 
"Kuku". E-fV .ja EV'l'V ja teisi meediaesindjaid. kes leidsid aega. tahtmist ja verimalust

valgustada rahvale igat sortr rnootorratturite toimctusi scllel aastal.

Lugupidamisega MZirt Karu

... sdidul osales rallil hr. lleino Reinilirv oma BMW-R35-I
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AUSTRIAST VORUMAALE

Sellesuvine vanamootorratta 0ritus toimus augusti alguses vdrurnaal. oigupoolest oli
see Eesti motolnatka-iate kokkutulek, kus osalised ka vanad tsiklicl. Seekord oli-siis scdasi
ja osale.lad kindlasti m6negi kogemuse v6rra rikkarnad.

Kahtlernata nduab tsikliga s6itfirine entusiasmi, eriti veel vaua tsikliga. Kui scrja
tehakse aga eeslnargiga jduda uritusele mitme tuhande kilomeetri kaugusele , vztdrib see
t6sist imetlust. Nimelt sellise teekonna vdttis ette meile tuntud Fritz Terrgler Austriast.
Ntiud veidi temast ka liihemalt.

Siindinud on ta tapselt kolm n2idalat enne teise maaihnasdja algust. peales6ia jiirgne
aeg oli teadagi huvitav poisikestele. Vedeles ju igal pool vaga mitmeotstarbelist tehnikat.
Kdik see oli p6nev ja oli tahtmine paris oma kae peal modda tarlavaid s6ita. S6iduloa
saamine polnud aga sugugi lihtne. Samuti polnr,rd kerge muretseda s6iduk6lblikku riista-
puud, sest aeg oli suhteliselt vaeneja segamini loddud.

Uhel pdeval aastal t 958 tuli isa td<tlt ja teatas, et kellelgi on pakkuda puch 125 osad.
Nii saigi sellest Fritzu esimene tsikkel.

Sellega aga hadad alles algasid. Tuli palju vaeva naha, et sdiduriist koos rrtisiks,
pealegi polnud eri l isi kogemusi. See sundis otsirna kir. landusr . ja kdike omal nahal
katsetama. Kokuvdlteks aga on praktika ikkagi see, rnis kdige rohkenr ripetab. Kaks aastat
hiljem oli vdimalus osta veel iiks sanrasugune Puch ja nii sai mitrnest tsiklist gks enarn-
v2ihem sdiduk6lblik riistapuu. See oli igapiievaseks sdirluriistaks torile ia koiu. Samutr oli
sellega hea vdimalus kuhugi puhkuse ajaks sdita. Ka esimene pikern s6it sai sellesarna
tsikliga sdidetud Hollandisse aastal 1961. Kuna s6it igati dnnestus, olij6rgmise aasta siht
Taani ja Rootsi, Siis tuur mtl6da Inglismaad ja dnnestus k6ia ka viimastel rahulikel
pdevadel lirimaal. See reis oli iipardusterohke, sest oli suuri probleeme kolviga. puch on
vdljaspool Austriat v6he levinud mark ja varuosi raske hankida. Kuidagimoodi 6nnesrus
j6uda ule Austria piiri ja esimesed sammud olid kohe Puchi esindavasse iirisse, kus tuli
osta uus kolb ja r6ngad. Kogu remont vdttis vaevalt tunni jagu aega ja s6it kodupoote
vdrskelt remonditud mootoriga vdis jatkuda.

Kuna seiklused ja sekeldused vana Puchiga olid kullalt huvitavad, sai Fritzule just
see mark kuidagi eriti annsaks. Nii uuris ta igasugu mootorrataste alast kirjandust ja
tundis huvi vanade pooningute vastu, kus vdis leida nii mdndagi huvitavat, eriti aga
midagi Puchile. Kord kohtas ta meest, kellel juhtus sanfuti olema mootorratta osasid ia nii
sai iallegi remonditud vana hea Puch.

Kui lumepall kord juba veereb, on seda raske peatada. Nii ka varuosade ja mootor-
ratastega. Selleks aiaks oli peale tulrrud .iuba uusi mudeleid ning vanemaid ja seisma
j&inud mootorrattaid oli v6imalik m6nikord tisnagi odavalt saada. Nii ka juhtu; ja tekkis
vdimalus saada sachs-wanderer, Ardie 100, DKw-200 aga ainult tingimusel iui k6ik
kolm korraga. osi oli aga tapselt niipalju, et oleks kokku saanurJ ehk ainult uhe rsikli
M6ningase aja piirast juba teati Fritsu harrastust ja nii pakkus iiks laulukolleeg orna
osadeks v6etud Puchi. See oli ilsna kornplektne .ja peale restaureerirn ist vahetai sdlle
condor 508 1951 vastu. oma hea vana puchi aga vahetas Fritz Machless 250 1926 vastu.
Nii sai ta ka tuntuks vanatsiklimeeste seas kui paljr-rde varuosade omanrk. Kuna Fritz on
hea suhtleia, kujunesid vahetused rndlemile osapoolele soodsaks ja rnitmd*i tsiklitj saicl
taas s6idukorda. Pika otsimise peale dtrnestus rndni aasta tagasi Fritzul leida ka rigstor-
ratas, mil lest ta oli juba aastaid unistarrr.rd - Big Chiel '  1926.
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I'luvi vanade mootorrataste vastu on Fritzul kestnud juba aastaid.ja nii on ta igal
aastal kuskil suuremal kokkutulekul osaline. Olgrr see siis ligernal vdi kaugemal -ja ikka
omal soidul.

Fritz 
-fengler 

oli esimene Austria kodanik. kes tuli Eestisse tiksi mootorratlaga,
osaledes lnotokokk utulekul V6sul. Sellesuvrne sdit oli ternale ja Condor 680 aastast 1943
.juba te' ine kord md6ta Eestimaa teid. Marsuut BERLIIN-VIIN-VIL.IANDI ei tunduei ni i
v6imatu olcvat. Fri tzu puhul kohe kindlasti  mittc.

Tiit Talts

Fritz Teneler ja tema Condorid. mis on Eesti teedel sditnud.

E



25 AASTAT ARI}IASTUST

Meenutan hellusega seda 1970 aasta sooja kurva s0gist kui sarn tuttavaks K-175-ga.
otna csitnese kahcrattalisega. Olin siis l9 aastat vana. ccs ootas annccteen istussc minck. Nii
ei . l t iudnudkr rna c'r i i iselt  tsikl i  hineeellu srir ivida. Sain rndned korrad Nabalas rrruudi rnanu
kata kut tul igi  nrunder sclga tdtnntata Saatus aga.latt is mind Eestissr- ' .  Veclgi enam. nringi l
hetkcl saadcti nrind karistuscks -l'allinnast 

iira - Jiigala laskcriiru. Scalt aga on tcadagi Raasi-
ktr lc tosin ki lorneetr i t .  Jalakri i iaic pal juvditu. " karbuvanetsiga" taitsa paras. . lust sce 1972.
aasta. la lasketi i ru aeg ol i  akt i ivse tsikl imeheelu algus. Mootori t  sai r,ahel soogi al la. la soogr
peale' kokku-lahti pandud Ning see aasta t6i ka vanad tsiklid rnu hingtrlc llihcdalc. Kiirsid ju

Ants ia K 175

mr.rl sagc.li kulas Sepa Sulev ja Kukk Paul WLA-42 I l-D-dega, Kukk Ilindrek vahel Jarvaga,
vahel millegi muuga. Harlel, hiiiiled kostsid mitme versta taha ira. Ma ei ole senini saanud
pihta kas [iks wLA peabki niimoodi aevastama .ja paukurna kui kaiku vahetad r'6i oli
kijsimus lihtsalt poiste oskamatuses, vdi ehk hoopis pullitamiscs Scitscktimncndate aigus oli
murranguline aeg. Moodi laks "tsopperdarnine" Nii said uue nao Ri]hka Marko WLA. Sepp
Sulevi wLA. Kukk Hindreku Zundapp K-800. Sel l i  l 'amo NSU (nced k6ik ol id rneie kt i la
poisid). Vaatasin vaese sugulasena "suurte" poiste mange k6rvalt. Peale kroonut olr tiikk
tcgemrst et. ialgu al la saada Ainuke mida v6isin endalc lubada, ol i  ul iodav lZ-49, mil le sairr
soher Viki ki iest Kchrast. Scega jai K-175 teenitud vanaduspolre veetrna. Nrng si is tunti
.lrirsku ka tcma vastu huvi. Nirnclt oiid rihcd noorharrad Kaberlast vallnis tema ccst
Ioolutama rnul le i i l tc vana tsikl i .  Kukk I l indrek (sdpradc seas Pen no) hoiatas rnind kt i l l
ocides. et kas ikka on mtltet . jne. aga mina laksin <)hku t l i is. Nir teostus l0 detsembri l  1975
r ahetuskaup ntt l l r- '  t t t lemuscrna sarn Z0ndapp K-500 omanikuks. Tsikke I ol i  saanud tunda
tt)clist "traktoristi" katt. I-irpuks sellid loobusid ilnra hiiiili sisse saamata. Kui ntirid viihe
hrbelda- si is rnina vl in rnootori  to6le pi irrs rurtu. Ki i l l  mitte ndu.ja abita Sellest a. jast olen
tuttav uht: suurirna Ziindapp harrastaja-kollektsionarri [l.crn-jarv [ lcirroqa 

'l'iinu 
[)enno-llcino
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omakasupii0dmatule abile sain ma l976.aasta l.aprillil teha esimese s6idu umber alevi oma
K-500-ga. Aastaid t66le ja tagasi iihes rongis koos Heinoga andsid mulle palju. Ei ole asja
mida see mees Z0ndappist ei teaks. Ja lisaks teooriale aastakumned praktilist tsikli kasutust.
Ning sec miks ma armastan just scda tsiklitmarki on ka ilmsclt Hcino tcenc.

Kuid tagasi 1976. aastasse. Siis oli ju esimene ametlik viiljaastumine, kui kaisime koos
Kalevi Suursditu avamas. Peale seda oli suvel veel Rakvere ralli kuid sinna ma ei lainud.

Pedandina pidasin logisevat logiraamatut, mis utleb, et 19'16. aastal s6itsin maha
paartuhat kilomeetrit. Jiirgnevad 77,78,79 tdid ja viisid majast nii monegi tsikli. Kuid 1980.
aastal, jalg kipsis kodus lugedes ja filosofeerides tddesin, et mul oli Zundapp K-500, KS-
600. K-800ia BMW R-75. Ning muidugi pdrl - FN 1919. Paraku jZittis 1980 aasta meid ilma

koduta. Pidin iiitma harrastused ning saama meheks looma peavarju oma katega. See kestab
10



muuscas srramaanr. scc ehitaminc nimelt. Kas rna mchcks olcn saunud pole veel selge.
Sisemuses mdllab vahel ming pitris poisikc. Samas mdeldes ajalc 1a oastut"i", mis nagu liiv
sormede vahelt labi voolab tunncn nii kurbust kui rahulolu- On 6nn, et mu iimbcr elavad
sclliscd sdbrad nagu Mtirt, Pcnno, Unnas, Hcino. Frcdi. Elmo ja vccl paljud teiscd. Millcgi
restaureerimine on omal moel lcxrming, kollektiivne looming. Ja tahaksingi s1n tanada
eelpoolloetletud ja ka nimetamata.l:lZinud s6pru aastate jooksul osu[atud abi eest. Samas teeb
mrnd kurvaks hetke i.ilimaterjalistlik m6ttelaad, mis nakatab ka meie klubikaaslasi. Ma ei ole
palveisa. kes moraaliiutlust pidada iiritaks. Tahan vaid siin pisikese juubeli puhul meeldc-
tuletada, et k6ik on kaduv, kaovad inimesed, ka meie ise. Ainuke mida saame tcha sellel
igavikuhetkel, mis meile on antud elada siin maa peal, on olla inimesena abivalmis, s6bralik
1a aval teiste suhtes. Ka k6ige raskemal hetkel tuleks pidada meeles, et on ainult gks t6eline
viiartus-inimsuhete vdartus.

Head aastavahetust soovides.

Ants

Ajalooline Moskva re is I978 "Za Ruljom', 50 aastat.
1 1



UUDISEID JA REKLAAMI

HALB UUDIS:
1995.a. kevadeni oli Eesti vanimaks moororattaks I904.a. valmistatud BERCFEX

HEA UUDIS
1995.a. kevadcst on Soome vanimaks mootorrattaks 1904.a. valmistatud BERGFEX

Suomen vqn-
hin. Bergfet
vuodelta 1904
on yksi Mobi-
liassa olevan
vetera4nimoot-
toripybriiklubin
juhlanAyfte lt'rl
kulkupeli.

tr{ootolrattacl:N. S.  U.  harLr ldasel t  k i i re ,  t ikonoonrrre,  rueel r l iva l i i l i -
mtrscg,r  ja  odav.

H U SQVAR N A,  tugev,  vastu l ) ida l  r r ras in igapi ie-
vaseks ta r r . i ta  r  n iseks.

A k t s i a  S e l t s

T0ntui0tf;li & fl{o.
Tal l inn,  Raekoiapt .  17.  Tet .  42a-O6.
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Ajakirjast AUTO 1936. aastkf,ik

,nfu:fu$
cr0pn
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p
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JUne kOigc varajasemas lapseeas oli mu unis-
' tuseks saada mootorratta omanikuks, kuigi
siis unistustes ma oleksin v6inud sama h[sti olla
ka autoomanik, kuid mootorratas millegiplrast
t6mbas enam. Miiletan, et veel hoopis viiikese

. poisikesena mu armsamaks ajaviiteks oli joosta
paljajalu miidda . pehinet tolmust teerada ja
kujutada end juhtivat mootorratasl

Igas poisis on seiklushimu.' Uudishimu niiha
vS6raid maid, tundmatuid kohti, v6Sraid ini-
mesi jne. 'Selle rahuldamiseks nad loevad seik-
lusromaane ja reisukirjeldusi ning seistes mere
r'6i maantee ii5r'es unistavad, et mis kiill seat
tee l6pmatuses v6i mer:e taga v6iks olla. Et
minule oli tee ligemal kui meri, siis minu lapse.
p6lve unistused Inksid ikka piki teid ja kuna
mootorrattal nagu ratsahobuselgi piiiiseb isegi
jalgradu miiiida edasi, siis minu tnistrrste s6idu-
kiks oli ikka mootorratas.

Mtiiidusid aastad. Unustusse vajusid need
lapsep6.lveunistused ja mlingud, kuid'vaisfl ikult
jni ikka hinge pesitsema igatsus mooton atta

I
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jirele, nii et esimesel juhul, kui avanes selle
unistuse tiitmise v6imalus, see tditus. Niiiid on
sellest miiiidunud juba kiimme aastat ja siiski
pole ma veel nootorrattast . tiidinenud, ainult' aastate jooksul ndudmised ja maitse on muutu-
nud.

Selle kiimne aasta viiltel on mind mu mootor-
ratas truisti tqeninud: ta on kandnud mind
ieal suvel kauqele unistustemaale. Ta on
r i u l l e  n d i d a n u d  k 6 i k  i l u s a d  k o h a d
E e s t i s  j  a  o n  6 p e t a n u d  m i n d  a r n A s -
t a m a  o m a  k o d u m a a d  j a  s e l l e  i l u .

DIKKADE sditudega mu mootorratas on tre'
a neerinud mu keha ja silma, nii et need ei vdsi
enam pdevad otsa masinat juhtimast, ja hool-
damine ta eest on 6petanud mulle mootori tund-
mist, nii kuidas ainult iiks mootorratas v6ib
seda 6petada, kus s6itjal tuleb k6ik teha ise ja
tunda viimast kui polti oma masinas.

Mootorratas on k6ige lihtsam m6eldav s6i-
duk. Temas on kSike minimaalselt: ainult kaks
ratast, iiks silinder, kiiigukast, raam, bensiini-
paak. Vastavalt sellele liikuvaid osi, mis kulu-
vad ja uuendanrist vajavad, on mootorrattal
vdhe, nende eest hooldamine on odav ja kerge.

Mootorratas ei vaja kulukat garaaZi, vaid
on rahul mugavusega puukuuris, eeskojas v6i
isegi hoovis. Ei protesteeri, kui teda vihma ja
kiilma eest kaitseb ainult 6huke puldaniriie.

Mootorratta kaal on v6rdlemisi viiike, mis-
t6ttu bensiini-, 6lide. ja kummidekulu on ka
viiike. K6ik need asjaolud kokkuv6etuina tee-
vad mootorraflr praegusel ajal k6ige odaYamaks
mehaaniliseks s6idukiks maa peal, nii et kdigil
neil. kel ei ole v6imalik suuri summasid iga kuu

- viilja panna oma s6iduki peale, ja neil, kes siiski
igatsevad v6i vajavad s6idukeid, on ainus v6i-
malus selleks mootorratta muretsemise ndol.

il if OOTORRATAS karastab keha - alatine s6it
r"r tuule, vihma, piiikese ja kiilma kiies teeb
l6onudel6puks keha nii immuunseks ilmastiku
eli:irentid-e suhtes, et see ei karda enam ei kiil-
ma ega sooja.

iihelgi s6idukil s6itmisel ei ole kiirusetunne
nii terav ja iihelgi s6idukil s6itmine ja juhti-
mine ei sarnane nii lennuga kui mootorrzttal,
mistbttu mootorrattas6idul on eriline v6lu.

Mootorratas on noort€ s6iduk ja temaga on
seotud nii palju mlilestusi juba varasemast
nooruseajast, et mootorrattale selja piiiiramine
tiihendab iihtlasi ka nooruse l6ppu.

K6igil neil p6hjusil ma olen ja jiiiin veel
mootorratturiks 

A. siuot'il
Mag.arech.

Motospor t i ased

tellige jo levitage ,,Autot"

I
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l. Lubor

moetorrotoste kloppide mehhonismi
Sigele korrostomisele

\/IIMASTEL aaJtatel on mootor-
r rataste areng eriti suurt hoogu

v6tnud. Sellel on viga mitmesugu-
sed p6hjused. Eelk6ige m6jub kaasa
seks tema vdrdlemisi odav hind ja
veikesed kasustamiskulud. mis v6i-
maldavad hende muretsemist ka
vahema j6ukusega rahvakihtidele.

'Alanud 
s6javegede motoriseeri-

misehoog tarvitab ka m6iraru
hulga mootorrattaid, mis kasusta-
takse vaga mitmesugusteks otstar-
veteks, nagu sidepidamiseks, juh-
tide liiklemise-r'ahenditeks jne. Ka
mootorspordis on mootorratas v6it-
nud isilttrapaistva koha. Mootorra-
taste levimist soodustab ka veel
see asjaolu, et nad pole teede suh-
tes kuigi n6udlikud,

Kasvavad hdudmised mootorra-
taste jerele on aga esile kutsunud
suure v6istluse tehaste vahel, . kes
neid valmistavad. See andis oma-
korda suure t6uke mootorrataste
ehituslikele uuendusile. Kui v6r-
i.eld- t?j..: apeeva s6idukeid nendega,
rnis valmistat i  m6ni aasta tagasi,
siis v6ib mergara nende vahel miiii-
ratu suuit elinet'ust.

PraeSue mootortatas pakub juba
tarvitajale mugavat s6itu, piisib
hasti teel, on valimuselt negls jne.
Ta kandej6ud on niiv6rd t6usnud,
et v6imaldab liiklemist viiksema-
tele perekondadele korraga. -

Nagu tiihendasin, on rnootorrate s
ehituslikult suuri edusamme teinud.
Tema raskuspunkt on viidud nii-
vSrd madalale. et kurvete v6tmine
isegi suurte kiirust€ juutes ei moo-
dusta enah mingisuglst hadaohtu,
kui seda teostatakse vehegi s6idu-
tehnika n6uete kohaselt. Keikude
vahetarDine (jalaga) on ka lihtsus-
tstud ja ei siinnita s6itjale eDam
h;ngisuglseid raskusi. Kahjuks
aga ei ole senini veel suudetud ots-
tafrekohaselt lihtsusbda k t 8'p -
p i d €  m e h h a n i  s m i .  N e n d e  j u u - -
res on palju vaeva' nEhtud isegi
heade tagajlrgedega, kuid l6pl!
kult on kiisimus ikkagi laherda--lnat& 

Suurem oa€ mootonatrstest
tdittab Eiiski veel n.n. rippuvate
klappidega, mis 6kemaatiliselt nei-
datud alltoodud joonisel.

M6nede paremust€ juures on
nende klappide suurimaks puudu-
seks mehhanismi keerukus, mis
koosneb nokkv6llist, t6ukurist, pi-
kast t6stevardast (a), p6ikkangist
(b), klapisiiiirest (c), rnitnesugus-
test puksidest jhe. On igale selge,
e t  m i d a  k e e r u k a m  m e h h a -
n i s m ,  s e d a  r o h k e m  o n  v 6 i -
m s l u s i  r i k e t e k  s  j a  s e d a
h o o l s a m a t  j a  a s j  a t u n d l i -
k u E l a t  j i i r e l e v a l v e t  t a
n 6 u a b .

Siin o! v5imalik alati t6ukurit€
ja k lapisiiiirte kinnijiimine puksi-
des tolrnu, tahma ja muu mustuse
tagajiirjel. Tdstevard8d v6ivad ju-
huslikest liiiikid€st k6veraks pain-
duda, mis kutsub kohe esile klap-
pide korratu tiiii. Konst!.ukt rid on
'klappide mehhanismi nende v6ima.
likkudo riket€ vastu enam-vaheEr

kindlustanud. Nimelt kogu mehha-
nism uuematel masinatel on kin-
nine ja pikad tistevardad on kaits-
tud v6rdlemisi tugeya toruga. K6ik
need abiD6ud kaitsevad mehhanismi
kiill tolmu, mustose ja jubuslike
Iiiiikide tastu, kuid peapuudus, klap-
pide siisteemi keerukus, jiiab ikkagi
pisima.

Raskustest v6ib siin iile saada
ainult mehhanisi hoolsa ja asja-
tundliku jarelevalyega. K6igepealt
p e a b  k l a p p i d e  s i i s t e e r n  a l a t i
piinlikult pulus olema ja hedi
maaritud. Viga 6htis on 6iin
t i i p p i s  k l a p p i d e  r e  g u l e e -
ri m i n c. Sellejuures tuleb silmas
pidada keeruka mehhanismi osade
paisumist. Tugevasti paisuvad t6s-
tevarras (a), pSikkang (b) ja kla-
pisii?ir (c). Kui nende osade paisu-
mise koefitsient on teadmata, siis
tuleb klappide reguleerimist teos-
tada puhtpraldiliste vdtetega prak-
tiliste kogemuste alusel.

l( !..tid tuleb reglleerida kiil-
malt ja siis kohe masina soojene-
misel kontrollida. S€lleks peatuda
teel, niipea kui mootor on eYinud
oma lubatava maksimaalse tempe-
ratuuri. Iiui kontrollimisel selgt-
vad reglleerimises mingisugused
vead, tulevad nad kohe k5rvaldada.

Puutumata jattes nende tagajer-
gede analiiiisi, mida esile kutsuvad
halvasti reguleeritud klapid, miir.
g i m e  a i h u l t ,  e t  s u u r e m  o s a
m o o t o r r a t t a i d  s u  r e b  ; n .
n e a e g s e s s e  s u r m a ,  v E h e -
m a l t  k i i r u s t a b  n e n d e
l 6 p p u  v a l e  k l a p p i d e  r e g u -
l e e r i m i n e .  S e d a  k 5 i k e  s i l -
mas pidades, tuleb klappide tifi
vSirnalikult hoo'lsarnini ja sageda-
mini kontrollida.

Saksas on liig palju bensiinijaa-
mu. Se€parast on seal uute jaa.
rnade _ avamine keelatud. Hiljuti
pikeDdati seda k€eldu 30. juunini
1937. a.

Ameerika autotiiistused on v6t-
nud kavasse toota 1936. & iildsurn-
mas 2?6 000 mootors6idukit.

1 5 1
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Registreerifu d mootorrotoste
crrv Eestis

1' IV. 1935. o. - l. IV. 1936. c.

I  a l l lnn

Haapsalu

Kotrku

1 1
l9

17

2

,I

30

.lD

18

L2

ASUKOHT Kiilie- Kiilie-
lorvtto lorvigo

Kuressaar'e . . .
N a r v a .

Tapa
T&rtu
T6rva
I  Urr

Valga

268
I

10
l6
I t

1 1
1
I

7
25

80
2

10

10

o

I
1

1 1

I

8

N6mme
Otepiiii
Paide
Paldiski
Petseri
Piirnu
P6ltsamaa
Rakvere

Viljandi

KokIr.L litrol.

\riru
Jiirva
Harju
Laane
Saare
P6rnu
Viljandi
Tartu . .
V a l g a  .  . .
V6ru .
Petseri

Kokku naad 451

Kokl.:.t. Ale ,.iigi 980 1210

F ELTOODUST naeme, et meil oli 1. aprillil 1936. a.
" iildse liiklemas 1210 mootorratast. neist liDnades
698 ja maal 512.

Ajakiri ,,Auto" binud aasta ardmetel oli 1. ap-
rillil 1935. a. kokku iile liigi 958 noot rratast (linna-
des - {06, maakoldades - 552), seega on mootor-
rataste arr aasta jooksul kasvanud 252 v6rra.

Kiildrorridega mootorrattaid oli l. aprillil k. a. liik-
lemas 230, Deist linnades 149 ja maal 81. 1995. a.
oli kiilgkonidega tsikleid 219, 6eega taus 6ige vaike.
Kii lgkorvita mootorrattaid oli 1. april l iks k. a-
980, linnades 549 ja maal 431. 1935. a- oli samu s6i-
dukeid kokl-u ?39, juurekaw aasta jooksul seega 132
vSrra-

Linnadest evivad mootorrattaid &6ige enarh T8l-
l inD - 343, Tartu - 93, Pernu - 42, Vil jandi -B?,
teised viiheur-

Maakondadest on esikohal Piirnu m.aL - 85, te-
msh jargneb Tartu - 84, Harju - 83, Viru --r- ?? jne.

Merkimisvaert oD, et Lduna-Eesti maakondadei ja

Sttud.ltts o6itjale! Sce noor neiu o 

 

ltii ta,bru.staaui
ja k6iketnustnr ona kih.latr. c6idt ile inglise Tourist
Trophy naototr.(taste 1)iisttuael, et ei miirk.- sugugi,

k\idas lotonlees pildistd seda 6rna, stseeni

linnades, nagu Valga, Petseri on mootorrattaid liik-
lemas 6ige vihesel arvul.

L6puks juhime lugejate tahelepanu sellele, et iilal-
toodud andmestik ei noudle taie[kule tapsusele, kuna
Teedeministeer-iumilt saadud statistilisest materjalist
Eestis liikl€vate j6uvankrite kohta on registreeriinis-
asutuste andmeid kasustatud j6uvankrit€ arvu liigita-
miseks Iinnade ia maakondade peale, kusjuures maa-
valitsuste juures iegistreeritud jduvankreid on viidud
j6uvanklite asukoha jergi kas linnade v6i maakondadc
alla.

Viimasest kesitlemisest ongi tingitud pealahkumi-
nek ametlikust andmestiliust ja sellest isegi teatav
ebatapsus.

Jiirgrnises,r'{uto" nunrbris araldame iiksikasjaliku
spetqifikatsiooni meil liiklevate j6uvankrit€ kohta f i r -

madc  j e rg i -

'ARGMINE

,,61!'ur?'O"
uilfl ||fl fi nl|um0nmilMm|||[il!Ir!

I L M U B

.AUGUSTI I6PUL

119

12
8

i1

1 1
2

5t9

62
23

6

46

1
30
I

698

77
34
83
39
10
3f,
50
84
I

1
2

16
163
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Hei tsiklimees
Oritusi 1996.a.
Tere
Austriast Vdrumaale
25 aastat armastust
Uudised ja reklaam
Miks olen mootorrattur
Pdrirane tihelepanu mootorratast€
klappide mehhanismi 6igele korrastamisele
Resistrecrifud mootorrataste arv Eestis

EVMK 'LINIC-MOTO'

U. Teearu

M. Karu
T. Talts
A. Kivimrie

A. Sivard

J. Lutsar

tk. l
tk.2
lk. 3
tk.7
l k . 9
lk. t2
lk. 13

Tallirul E80038, Kivila 38-44
k(2) 6340-742 , t. (22) 442-99s
Tallinru EE00l3, Hagudi l2-1
k. (22) ss6-349
Ha{umaa, Raasiku, EE225O
k. (22) 762-338, m. (25) 230-252
J6geva mk., M*rjC 8E2363
k. (237)34-079
Tap4EE22l0, Turu 14-44
k. (232)76-744
Piimu-Jaagupi, EE3603, Uduvere
k. (244)94-164 ,t. (244'�)94-599
V6hma, 8E2870, Viljandi 6
k- (243)23-702
Viljandi, EE2900, Reinu tee l2-3
k. (243) 55-503 , t. (243) 53422

lk. 15
lk. 16

hesident

Sekret.iir,
ajaki{a toimetaja
P6hj apiirkonna vanon

L6unapiirkorma vanem

Idapiirkonna vanem

L,Sinepiirkoma vanem

Urmas Teearu

M?irt Karu

Ants Kivimie

Raivo Raju

Mati Karuauk

Tiit Talts

Viljandi piirkonna vanem Amo J6emaa

Tehnilise hindamise
komisjoni esimees
Revisjonikomisjon

Arvo Rand

Aare Ormus, Raivo Raudnagel, lvar Am.

f;
f rNl(c) _ nt(OT(O



MOOTONNf,Tf,SIE
trf,BIlosf,D

IIOMISJONIMiIIII-IUTD JA IHSUTf,TUD OSAD-
osl-Miiiffi.

PINAI{E tn. {2* M,ll[N. IilSI{Aill[.
BUS$! u.?, I 8,3 1,35,{{,50,5 I
PINNA poatuses
0IEME AIAIUD: I00PAEVADEI I 1.00-1 9,00

UUPAEUAL 12,00-10,00
PiIIIAPfiEUAL I 3,00-l 0.00

I{l-7 2. 8-7 50 ilru.DNEPB.
E.[0w0!t$-v0sI0D.
illils[.JAFA.CZ.
PAI{NOIIU-IJIIru-
tT[u.mffiEr-lavtDs0t{.
BilF-DtrT*ffi[-AJS

AS KOOPI,A A&E
Kalur i  s

EE3006 Haabnecnre
Reg.nr .  7  I  0495 7C



Canron

Canon UC 1000
Salvestab reisimalestusedja perekonnaelu tipphetked

Canon t6i suvel turule ka algajale filmijale sobiva
videokaamera UC 1000.
UC 1000 on holpsalt kasutatav videckaamera,
mille pildikvaliteet ja kasutusomadused on
tagatud Canoni kaubamdrgiga. Selle kaamera
voimsa 12-kordse zoom-objel<tiivi fookus-
kauguste vahe on 5,2 - 62,4 mm, n6nda saate
filmida nii maastiku- kui ka lAhikaadreid. Tenu
digitaalsele signaalisusteemile ja korgkvaliteet-
sele optilisele sisteemile jdddvustate UC 1000-
ga selge pildi ja ehtsad, teravad vArvid.

Neli valmis automaatprogrammi teevad filmimise lihtsaks

Valmis automaatprogrammid teevad filmimise holpsaks. Filmija peab ainult
valima vastavalt filmitavale objektile sobiva programmi. Enamuse situatsioonide
jaoks kolbab taisautomaatfilmimine, liikuvate objektide filmimiseks sobib aga
spordlprogram m.
Portreeprogramm jatab tausta ebaselgeks ning toob peaobjekti selgelt esile.
L0hike sariaeg v5imaldab fimida kiiresti liikuvaid objekte - nAiteks
voiduso iduautosid.

Viiikesed m66tmed ia keeratav pildinAidik

Tanu vaikestele mootmetele on UC 1oOO-videokaamerat h6lbus kasutaoa.
Samuti on vajalike mdirangute tegemine kerge. Madalal asuvate obiektide
filmimist holbustab keeratav pildinaidik ja see aitab ka kaamerat stabiilsena
hoida. UC 1000 on tiiiuslik kogu pere kaamera, mida igauks kiiresti kasutama
opib.

Hind UC 1000 hind koos kaugjuhtimispuldiga on 11 600 krooni (sisaldab
kaibemaksu 18%)

Lisainformatsioon

AS KTK Overall, tel. (372) 6 312 233, faks (372) 6 312 449.

AS KOOPIA  A&E
Kalur i  5

E^E-lOO6 Haabneenrt:
K . g . n r . 7 t 0 4 9 5 7 a )



TEE OMA UNISTUS TEOK

Trne ruuulsr KtT cAR-tDE MAAILMA.
SPORTAUTODE JA KLASSIKAKS

AUTODE OSTIIiISEKS EI PEA OLEMA IiIILJONAR.
Koopraro ul rersr oMANAoLrst KrrrE pAKUB

AS KITGRUPP
tef .771-356 (k.9.00-1 1.00), lax Tl1-337

http ://www.et.ee/-a ntu/Bex

EGA TEISED EI TEA. ET SEE KOOPIA ON !!!


