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Presiden# pöördumine
Propaganda on relv, mida ei 
tohi usaldada juhmardite 
kätte. Või vähemalt sarnaselt 
kõlas loosung, mida hüüdis 
kunagi üks vanatehnikat 
igapäevaselt kasutanud mees. 
See loosung võiks olla huvitav 
ehk erakondade vahelises 
maadejagamises ja ei peaks 
puutuma vanatehnikasse, kuid 
natuke puutub ikka. Nimelt on 
vanatehnika meie hinges ja 
rahakotis. Mõnel on rohkem 
hinges ja teine tegeleb sellega 
alaga rohkem ärilisel eesmärgil.

Eesti Vanamootorrattaklubi 
"Unic-Moto" on ajast aega ja 
veel tükk aega enne seda, 
ajanud joont, et vanade 
mootorratastega tegeletakse 
aatelistel eesmärkidel. Ehk siis 
ennekõike peab olema huvi 
vanade mootorrataste, nende 
ajaloo ja nende kallal 
nokitsemise vastu. Seejärel 
võiks ka natuke mõelda, kui 
palju miski asi maksab või 
oleks võinud maksta. 
Majandusliku mõtlemise ja 
turul reeglite vastu pole me 
kunagi olnud, kuid iga asi omal 
ajal ja viisil.

Vanatehnikaüritused on olnud 
üheks heaks vanatehnika-
propaganda tegemise kohaks. 
Kust see noor tehnikahuviline 
ikka peaks innustust saama, kui 
kohast, kus tehnika on iga 
külje pealt nähtav ja lisaks veel 
ka mürisev ja tossav.

Tsiklimeeste vanatehnika-
üritustel on seni kõik olnud 
heas mõttes kontrolli all. Kuid 
olen paaril korral käinud ka 
autojuhtide, nende va 
"roolikeerajate", 
vanatehnikaüritustel ja olen 
juhtunud üritustele, kus 
propagandavardas ei ole 
lehvinud just meie värvides 
lipp. Mis seal siis vahet on? 
Tore ju on kui on palju üritusi 
ja iga huviline leiab enesele 
sobiva koos käimise koha. 
Päris nii see ei ole. Kui 
vanatehnikaüritust tehakse 
selleks, et kohalikult 
omavalitsuselt meelitada välja 
suuremad summad oma 
isikliku eelarve aukude 
lappimiseks, või kutsutakse 
heausksed 
vanatehnikahuvilised 
kokkutulekule, et siis neile ja 
nende abiga turundada oma 
jõuetuid ärisid, siis see ei ole 
päris see, mis on 
vanamootorrattaklubi 
põhikirjaline eesmärk. Ohtlik 
on ka publiku lemmikutest 
lähtuvalt vanatehnikaüritust 
üles ehitada. Ei ole ju 
normaalne kui parimaks 
vanatehnikaeksponaadiks 
saamiseks peab olema "roosa 
ja põdraga". Vanatehnikast on 
tehtud laadanali.

Igastahes omavad avalikud 
üritused väga olulist rolli 
vanatehnika ja seal hulgas ka 
vanade mootorratastega 
seotud maine kujundamisel. 

Kui keegi kisub vanatehnika 
ainult laadapalaganiga seotud 
naljanumbriks, siis on 
sellevõrra raskem ka meie 
hingega tehtav vanade 
mootorrataste ja nende ajaloo 
väärtustamise töö.

Eesti Vanamootorrattaklubi 
"Unic-Moto" esmaseks 
ülesandeks on väärtustada 
vanade tsiklite osa meie 
tehnikapärandis. See on väga 
väike osa kogu ajaloo 
talletamisest ja väike osa 
tehnika ajaloo kogumahust, 
kuid meie jaoks oluline. Meie 
ei taha, et seda meie jaoks 
olulist osa alavääristatakse 
juhmardite poolt, kes ei ole 
enestele päris hästi selgeks 
teinud, miks nad vana-
tehnikaga tegelevad ja kas nad 
ka siis tegeleks, kui sellel 
mingit rahalist väärtust ei 
oleks.

Tõnu Piibur
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Tere!
2009.a.osalesid 
vanatsiklimehed-naised väga 
erinevatel vanatehnika rallidel, 
lustisõitudel, 
varuosadelaatadel, näitustel nii 
Eestis kui välismaal. Seda 
hoogu ja indu, mis toimub 
praegu meil 
vanatehnikaharrastuses pole 
varem olnud. Ridamisi uusi 
põlvkondi restauraatoreid 
üllatavad oma teadmiste, 
põhjalikkusega ja laia 
silmaringi poolest, eriti just 
noored, kes ei tee mingit 
hinnaalandust ajaloolise tõe 
nimel. Seda indu, mis oli 
1970-1980 ei anna võrrelda 
tänapäevaga. Siis oli ka 
vanatehnikahuvi, kuid 
nõukogude võimu poolt 
ülistatavate ajast ja arust paigal 
tammuva sotsialismi tehnika 
saavutuste vastu suunatud 
alateadliku protestiga. See oli 
ka mingil määral 
kapseldumine, hinge ja vaimu 
kaitsmine igapäevase 
sotsialismi-kommunismi 
propaganda mula ees. Oma 
unistustes olime esimeses Eesti 
Vabariigis. Imetlesime, kuidas 
oli võimalik tellida välismaalt  
purunenud mootorratta detaili 
asemel uue ja ime, see olevat 
tulnudki kohale. Ükskord sõitis 
eestlasest tehnikahuviline 
Moskvasse. Läks hoogsa 
sammuga USA saatkonda, et 
tellida  ajakirja, mida NSVL ei 
olnud võimalik saada. 
Saatkonnas oli vastus, et OK, 
kuhu saadame. Väljudes 
saatkonnast väänati vaesel 

õnnetul Eesti NSV kodanikul 
kohe käed seljataha, paisati 
professionaalselt musta 
Volgasse ja viidi otse 
vaimuhaiglasse, kus teda raviti 
pool aastat ning hoiatati   
hullumeelsete tempude eest 
tulevikus. Segane selline, läheb 
ajakirju tellima. Juhul, kui 
ununeb hoiatus, lubati tasuta 
ravi elu lõpuni. 

Vanatehnika harrastus on 
muutunud tõeliseks huviks 
tehnikaajaloo vastu, sõltumata 
riigist või ühiskonnakorrast 
kus mootorratas kunagi 
valmistati. Tõelised 
uunikufännid on välismaalt 
ostnud ridamisi haruldasi 
vanaaegseid mootorrattaid ehk 
sisse on ostetud rohkem, kui 
mõni “ärimees” neid jõudis 
2009. aastal saiaraha eest 
välismaale maha parseldada. 
Noortes on õigusega tekkinud 
selliste nn “ärikate” vastu 
sügav pahameel. See on terve 
arusaamine kogu asja 
olemusest. 

Valesti mõistetakse tsiklimehe-
naise ajastukohast rõivastust. 
Nõukogude aegses 
Punaarmees kasutuses olnud 
M-liste Iz-de (eeldusel, et on 
restaureeritud lahingtehnikana) 
kuulub punaarmeelase vorm, 
rinnamärgid, medalid koos 
vastava kiivriga. Wehrmachti 
vormi ja kiivriga peaks olema 
varustatud Zündapp KS750 
või natsi Saksa militaarvärvides 
mootorratastel sõitjad. See on 
puhas tehnikaajalugu  ja siia 
poliitikat ning keelde sisse tuua 
on ajaloolise tõe võltsimine. Ei 
ole ka sünnis sõita 1930-50-te 
motikatega teksadega. Jawa, 
Pannonia, Iz ja M-liste 
kuldajastul 1960-ndate 
keskpaik kuni 1990-d on teksa- 
ja tossu  mood. Ajastukohane 
riietus ajaloolise tõe nimel 
peaks saama reegliks. Loodan, 
et fotod annavad  parema 
ülevaate, kui sõnad möödunud 
2009. aastast.

Head uut 2010. aastat!

             Märt Karu
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Pilte aa$a$ 2%9
Wana-Kolga Tsiklitalli Moto- ja vanvarapäev 23. mai, 2009



lk. 6 Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, jaanuar 2010

NSU tsiklite näitus Türil, 11.- 30. mai, 2009 
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Kindral Laidoneri memoriaal, 26. juuni, 2009
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Voosemetsa Moto 2009, 10.- 12. juuli, 2009 
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Sõjaajaloopäevad Valgas, 21.-22. august 2009 
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Võru vanasõidukite paraadnäitus, 21.-22. august 2009 
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Kalevi Suursõidu 50 aasta juubel, 21. september 2009 
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In#aanlased Šotimaal
Selleaastane 
rahvusvaheline Indian 
Motorcycle Rally toimus 
24-26 juulil Šotimaal, 
Traquair Manor House`is. 
Võrreldes eelmise aasta 
kokkutulekuga Soomes 
tuli kohalejõudmiseks 
märksa pikem sõit ette 
võtta. Reisiseltskond 
autos oli sama – 
allakirjutanu abikaasaga ning vanahärrad Otto 
ja Tõnis Pappel, peategelaseks aga värskelt 
restaureeritud sinine 1947. aasta Indian Chief. 

Teekond kulges suures osas laevadega - 
Tallinnast Stockholmi ja Amsterdamist 
Newcastle´sse. Stockholm – Amsterdami otsa 
läbimiseks läks aga poolteist päeva autosõitu. 
Reede pärastlõunaks jõudsime ilma viperusteta 
Traquair´i. Pirakas laagriplats (tavaoludes 
lambakarjamaa) oli juba pooleldi täis telke ja 
haagiseid, igaühe ees peesitamas üks või mitu 
vana Indianit. Panime ka oma telgi püsti, 
sättisime sinimustvalge lipuga varustatud tsikli 
telgi ette ja läksime ringkäigule teisi saabunuid 
uudistama.

Rahvast oli kohale tulnud üle kogu Euroopa 
ning saabunud olid ka delegatsioonid 
Austraaliast ja USA-st. Siin oli, mida vaadata ja 
fotoaparaati ei saanud kaua käest panna. Kohal 
oli kenasti ja korrektselt restaureeritud rattaid, 
hästi-halvasti säilinud konditsioonis rattaid ning 
erinevas komplektsuses omaniku äranägemisel 
komplekteeritud rattaid. Sel aastal oli minu 
hinnangul valitsevateks kaks suundumust – oli 
palju sõidukõlbulikeks kõpitsetud erinevas 
astmes säilinud rattaid ning oli palju bobbereid. 
Bobbereid oli isegi sedavõrd palju, et neist 
moodustati ka omaette auhinnatav klass.

Kokku oli tulnud hinnanguliselt üle 450 
Indiani. Auhindu jagati traditsioonilistes 

nominatsioonides: 
kaugemalt tulnud, parim 
Chief, parim Scout, parim 
neljasilindriline, parim 
bobber ja publiku lemmik, 
milleks osutus 
ootuspäraselt originaalsena 
säilinud 1907 aasta Indian 
Single. Tuleb märkida, et 
Indian Rally näol ei ole 
tegu 
restaureerimiskonkursiga 
vaid Indiani-huviliste 
kokkutulekuga, kus au sees 
on kõik sõidukõlbulikud 
kahe- ja kolmerattalised, 
millel veel enam-vähem 
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loetav Indiani kiri küljes. Huvitavaid sõiduriistu 
oli palju, erakordsematest kohtasime 
Austraalias toodetud Vindianit – Indian Chief, 
millele oli peale pandud Vincendi mootor.

Laupäeval ja pühapäeval toimusid soovijatele 
väljasõidud kohalike vaatamisväärsustega 
tutvumiseks. Sõidud toimusid mööda kohaliku 
tähtsusega väga kitsaid teid. Mina mõistagi 
tsikliga, reisikaaslased autoga järel, Tõnis roolis 
vasakpoolse liikluse ja ahta teega sujuvalt 
kohanemas. Laupäevane reis oli Glenkinchie 
viskitehasesse. Peab märkima,et ilma viskita 
siinmail vist elu poleks, kesksuve kohta olid 
ikka külmad ja märjad ilmad küll, ööd eriti. 

Pühapäeval külastasime kuulsat Roslini kabelit, 
mida seostatakse ka Vabamüürlaste ja 
Templirüütlite orduga. Väljasõitude ajal sai 
tutvuda maalilise Šoti maastikuga ja kimada 
mõõda kitsaid ja kurvilisi mägiteid. Tee kõrval 
(vahel ka teel) nägi ohtralt nii 
lambaid kui jäneseid, kelle 
kallaletungi eest tuli kiivalt 
hoiduda. Õhtuti oli tutvumine 
teiste „indiaanlastega“ ja eeskava, 
mis sisaldas muuhulgas 
korpulentseimat striptiisitari, mida 
seni on olnud au näha. 

Kokkutuleku peaorganisaatoriks 
oli praktiliselt ainuisikuliselt 
tuntud Inglise Indiani-entusiast 
Alan Forbes, kes vahetpidamata 
organiseeris, andis intervjuusid, 
vestles sõpradega ja tegeles veel 
üheksa ametiga. Viimasel õhtul 

aga pani Alan oma meeskonnast 
kokku asjaarmastajate rockbändi, 
kus ta ka ise laulis.

Kokkutulekul tehti ka eriline 
panoraamfoto, mida saab vaadata 
internetiaadressilt 
http://bit.ly/5nhW32

Kokkutuleku meeleolu ja 
õhkkonda annab hästi edasi 
vändatav dokumentaalfilm „Old 

Indians Never, Ever Die“, mis on järjeks 1995 
aastal samas kohas toimunud kokkutuleku 
kroonikale. Film peaks valmima 2010 aasta 
jooksul ja filmi tutvustavat materjali saab 
vaadata siit:: http://bit.ly/58ZuyX

Kokkutuleku korraldajatel oli soovijatele välja 
pakkuda ka teine osa, milleks oli viiepäevane 
Highland Tour, millest võttis osa umbes 150 
Indianit. See oli organiseeritud reis mööda Šoti 
maalilist mägismaad, väikeseid külavaheteid 
ning imeilusaid paiku, mis tavaturistile sageli 
kättesaamatuks jäävad. 

Tuuri igaks päevaks anti kätte paber teekonna 
kirjelduse, lõunase teejoomise ja õhtuse 
kämpingu asukohaga. Sõitsime aina põhja 
poole, ilm läks muudkui külmemaks ja teed 
kitsamaks. Kohalikud väikesed teed on 
valdavalt kokkuhoidlikult üherealised, tee ääres 
on taskud, kuhu vastutuleva auto 

http://bit.ly/5nhW32
http://bit.ly/5nhW32
http://bit.ly/58ZuyX
http://bit.ly/58ZuyX
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möödalaskmiseks saab 
pugeda. Mõne tee puhul 
hoiatati, et külgkorviga tsiklid 
sinna ei läheks, ja tõepoolest, 
meie saateauto sai seal 
hädavaevu liigeldud.

Marsruut oli koostatud 
huvitavalt, seda nii teeolude 
kui vaatamisväärsuste 
poolest. Nägime ära nii Loch 
Nessi järve (kahjuks küll ilma 
selle loomata) kui Skye saare, 
ka praamisõite oli päris mitu. 
Viimasel tuuri päeval jõudis kätte ka Otto 75. 
sünnipäev. Istusime kämpingus telgis ja vihma 
kallas nagu tavaliselt. Maitsesime kohalikku 
kvaliteetviskit ja sõime kiirgrillil valmistatud 
rooga.

Tuuri käigus läbisime  ligikaudu 550 miili ning 
Indianide kokkutulek saigi viimaks läbi. 
Pakkisime mootorratta autosse ja asusime 
koduteele. Tagasi oli plaanis sõita läbi 
Inglismaa, Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa ja 
Poola. Inglismaal külastasime ka mõningaid 
muuseume. Käisime ära ligi 750 eksponaadiga  
Birminghami Rahvuslikus 
Mootorrattamuuseumis Birminghami lähedal 
ning haruldastele ja võistlusratastele 
orienteerunud Sammy Milleri muuseumis Black 
Forestis. 

Läbisime kuulsa Normandia dessandiga seotud 
paiku ning külastasime ka D-Day muuseumi 
Portsmouthis. Muuhulgas eksponeeriti seal 
keskaegse Bayeux` gobelääni eeskujul tehtud 
tikitud seinavaipu lahingustseenidega, päris 
omapärane. Ka üks väga-väga vana 
veteranihärra istus laua taga, medalirodu rinnas, 
ja andis autogramme.

Portsmouthist sõitsime kiirlaevaga 
Prantsusmaale, Cherbourgi, kus külastasime 
veel Normandia dessandiga seotud 
mereäärseid paiku ning kuulsat memoriaali 
Normandia dessandi käigus langenud 
Ameerika sõjaväelastele. Ülejäänud kodutee sai 
läbitud ilma oluliste sündmusteta ning kõik 
sujus suurepäraselt. Eestlastest käis Šotimaal 
veel uuniklane Aivo Mündel oma pojaga. 

Loodetavasti on sellel aastal 
30. juulist - 01. augustini 
toimuval Indian Rally'l 
Norras Eesti Indianisõbrad 
arvukamalt esindatud. 
Milline minu Indianitest 
kokkutulekule sõidab, on 
veel lahtine. 
Lisainformatsiooni Norra 
kokkutuleku kohta leiate 
leheküljelt 
www.indianklubb.no.

Kiirustage, registreerimine 
on juba alanud!

Ivar Lindla

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, jaanuar 2010

http://www.indianklubb.no
http://www.indianklubb.no
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125 aastat tagasi leiutati 
esimene mootorratas

115 aastat tagasi 
demonstreeriti Eestis 
mootorratast ja püstitati 
esimine kiirusrekord 

1885.a. konstrueeris ja ehitas 
esimese moototorratta Gotlieb 
Daimler. See leiutus mõjutas 
maailma 20.sajandil ja teeb seda 
pikalt veel 21.sajandil Nafta  
muutus mustaks kullaks. Neile 
rahvastele ja maadele, kus seda 
leidub toob see raha, vaesust, 
õnne ja õnnetust, neis paigus 
sõditakse siiamaani.

19.mail 1895.a. esitleti Tallinnas 
mootorratast “Hildebrand & 
Wolfmüller”. Selle sündmuse 
kohta ilmus ajalehes "Postimees" 
nr. 105 artikkel:  "Hildebrandi ja 
Wolfmülleri vabriku 
nõndanimetatud motor-jalgrattad 
(jalgrattad, mis benzini gaasi abil 
liikuma pannakse), on nende 
päevade sees tähendatud vabriku 
siinsele agendile hr. John 
Schümannile kätte jõudnud. 
Teadupärast sünnitas nende 
rataste ilmumine terves maailmas 
suurt huvitust ja tähelepanemist 
ja nüüd saab ka tallinlastel pea 
võimalikuks oodatud uusi 
imemasinaid näha. Selle lehe 
toimetusel oli võimalik, räägitavat 
motor-ratast pühapäeval 19. mail  
tegevuses kui ka muidu lähemalt 
näha ja vaadata. Ratas on 
sellesama taoline kui teisedki 
jalgrattad, ja iseenest väga kerge, 
kuid edasiliikumise võim on palju 
suurem kui jalgrattal, mida 

inimese jõud edasi ajab. Juhtida ja 
liikumist kas rutendada ehk 
pikendada, on uue ratta juures 
niisama kerge kui jalgrattalgi." 

Ka  Lõuna-Eestis oli vaja 
tutvustada uut sõiduriista. Selleks 
tekkis võimalus 8.septembril 
Jurjevi (Tartu) jalgrattaseltsi poolt 
korraldatud “Suurel 
võidusõitmisel”. Ajaleht "Olevik" 
nr.36 kommenteeris toimunud 
võistlust: "Jurjevi jalgratta seltsi 
võidusõidul näituse pühapäeval 
tõi hr. Schümann Tallinnast ka 
motoriga jalgratta ette, mille 
masin 4 1/4 puuda raske on. See 
ratas sõitis 1 versta 1 3/4 minuti 
sees ära, kus juures aga näha oli, 
et ta sõitjat kaunis tubliste 
raputab." Võistlus oli läbinisti 
sportlik ja kõigil, mis võistlusrajal 
liikus võeti distantside läbimise 
aegu, tänu millele on meil teada 
esimene sisepõlemismootoriga 
varustatud sõidukiga püstitatud 
kiirusrekord Eestis- 8.sept.
1895.a. kus saavutati kiiruseks 
36,576 km/h.

Mootorratas “Hildebrand & 
Wolfmüller”

Raam koosnes neljast  kaldu 
paigaldatud terastorust, millede 
vahele oli monteeritud 
bensiinipaak ja alla horisontaalselt 
kahe silindriline vesijahutusega 
nelja taktiline mootor. Raami 
kasutati samaaegselt õlimahutina. 
Õli oli raami ülemistes torudes. 
Esiratta 26” ja taga  22” rehvid  
valmistati firmas Veith. Mootori 
töömaht oli 1488cc, võimsus 
2,5hj (240 p/min), 
silindriläbimõõt 90 x 117 mm. 
Küttesegu pandi plahvatama 
hõõgsüüte abil. Silindripeas 
asuvate sisse- ja 
väljalaskeklappide avamine 
toimus tagaratta rummul oleva 
nukkvõlli tõukurite, hoobade ja 
kangide abil. On imekspandav, et 
see üldse toimis. Kahel pool 
vedrustamata tagaratta võlli küljes 
olid vändad, mida ajsid ringi otse 
lahtisest silindrist väljaulatuvad 
kepsud. Mõlema pika kepsu 
tagasiliikumine toimus 
reguleeritavate kummirihmade 
abil. Tagaratas töötas ka 

hoorattana, mille kohale 
oli asetatud poriplekiks 
poolringikujuline 
jahutusveepaak. Esiratta 
klotspidur ei olnud 
piisavalt efektiivne, 
sellepärast oli ka 
hädapidur -  vajadusel 
sai pedaali kasutamisel 
rammida maa sisse 
konksu, mis peatas 
mootorratta arvatavasti 
üpris järsku. Kogu 

115 aa$at Eesti 
mootorra'aasjandu$



lk. 19Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, jaanuar 2010

konstruktsioon kaalus 60kg. 
ja maksimaalne kiirus oli 40 
km/h. (tehnikakirjanduses 
võib kohata ka 60 km/h). 

Mootorratta mõned detailid 
ja tehnilised lahendused olid 
omast ajast ees, näiteks 
terastorust kinnine raam ja 
madala raskuskeskmega, 
ilma pedaalideta, lamav 
kahesilindriline 
vesijahutusega mootor.  
Samas paljud lahendused ei 
olnud tehniliselt küpsed. 
Algeline hõõgsüüde- plaatina 
toru tuli kuumutada 
spetsiaalse põletiga. 
Tagumine ketasratas, mis oli 
nii hooratas kui väntvõll ja 
kummirihmad käisid üle 
väntvõlli surnud punktist. 
Sellest hoolimatta otsutati 
alustada 1894. aastal 
Münchenis esmakordselt 
maailmas mootorratta 
seeriaviisilist suurtootmist. 
Nelja aastaga kaotas 
ettevõtmine tasuvuse ja see 
lõpetati. Ajaloo hämarusest 
on meile teada erinevad 
andmed, et aastatel 1894-97 
toodetud mootorrataste 
üldkogus oli 800 või 2000. 
Sõltumata sellest, milline arv 
õige, on neid jätkunud 
kõikjale. 1895. aastal olid 
müügiesindajad ka 
naaberriikides Lätis, Rootsis, 
Soomes ja Venemaal. Firma 
Hildebrand & Wolfmüller 
suureks teeneks on aluse 
panemine mootorrataste 
tööstuslikule 
seeriatootmisele ja 
kättesaadavaks tegemine 
laiale ostjaskonnale.

Märt Karu
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Aastal 2008 korraldasid 
lõunanaabrid võrriliste 
kokkutuleku nimetusega 
Münhauseni ralli.

Sinna olid oodatud võrrid, 
mopeedid, peerukaarikud kuni 
125 kuupi ja motorollerid. 
Peakorraldaja oli loomulikult 
Popov ja tema jutust tuli välja, 

et üheks ja mitte väikeseks 
tõukeks oli info Oldmopedi 
korraldatud võrriüritustest 
naabrite juures.

Kahjuks Oldmoped ise 
üritusel osaleda ei saanud, 
mille üle olid korraldajad pisut 
kurvad, aga selle eest oli kohal 
raskekahurväe esindaja Urmas 
Teearu koos oma rohelise 
võrri ja alati heatujulise Pillega 
(no pole mina teda mossitamas 
näinud). Tsiklitallist olime 
Indrekuga kahekesi, Indrek 
oma Riga 18-ga ja mina 
Moskva M1A-ga.

Nagu ürituse nimigi ütleb oli 
tegu ralliga,täpsemalt etteantud 

kiirusega (30 km/h) raja 
läbimine. Rajal oli mitmeid 
kontrollpunkte ja nende 
leidmisega oli tegu omajagu.

Üks kontrollpunkt asus 
Saulkrasti jalgrattamuuseumis, 
kus meid võõrustas omanik 
isiklikult (mitte nii nagu meil 
vahel juhtub). Muuseumi 

soovitan soojalt kõigile 
tehnikahuvilistele, mitte ainult 
jalgrattainimestele. Muuseumis 
on suudetud mitte eriti suurele 
pinnale mahutada hulk rattaid. 
On poelett, töökoda ja 
jalgrattaembleemide kogu, mis 
võtab enda alla hulga 
ruutmeetreid. Väga asjalik 
muuseum.

Ralli algas ja lõppes 
Münhauseni mõisas. Paruni 
von oli ka isiklikult kohal. 
Tervitas, juhatas muidu vägesi, 
andis üle autasusid ja oli üldse 
üks mõnus mees.

Ja ega siis igaunsid aurahadeta 
jäänud. Sellel ajal, kui mõni 

mees sõitis lihtsalt lusti, ei 
leidnud kontrollpunkte üles ja 
nautis seda, kuidas Indrek nägi 
vaeva eelmisel õhtul 
pealepandud mootori 
seadistamisega (peamiselt 
pedaalide abiga, luges Urmas 
hoolikalt kaarti, jälgis kella, 
kuulas mis Pillel öelda ja oligi 
täpseim mees!

Indreku Riga 18 avaldas 
Saulskrasti muuseumi meestele 
niipalju muljet,et andsid välja 
eriauhinna paremini säilinud 
Riia võrri eest.

Olin küll kuulnud lätlaste 
üritustel töötavast fotolaborist 
aga oma silmaga näha oli väga 
huvitav. Läksid fotograafi 
juurde ütlesid oma rallinumbri 
ja köik pildid kus sa peal olid 
said ühe hiireklõpsuga 
ekraanile. Valisid sobivad välja, 
poisid arvuti taga tegid su veel 
kobedamaks, kui muidu ja 
prinditigi välja. Tehnikasajand!

Õhtul leidis keegi juhuslikult 
põõsast klaveri (loe kitarre 12 
keelt) siis arvan,et lõppu te 
juba teate. Oli soe ja sõbralik 
üritus.

Aasta hiljem, sügisel 2009 
Ikskile laadal Popoviga 
vesteldes ja registreerimislehti 
sirvides sai selgeks, et 
taganemist enam ei ole, tuleb 
minna nädala pärast Cesisesse.  

Nimelt kunagi suvel sai 
lubatud, et kui vähegi sobib, 
siis sooviks osaleda Läti 
vanamootorrattakokkutulekul. 
Põhjus, miks püüdsin kõrvale 
hiilida oli suht kehva ilm. 

Lõunanaab(tel külas

Münhauseni rallil Popov juhatab vägesid
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Sadas ju kogu aeg ja muidu ka 
külm. Selle jutu peale ütles 
Popov, et sellel nädalavahetusel 
on soe ja kuiv. 

Selle kohapealt pani hr. Popov 
ikka mööda küll. Ilm oli küll 
kuiv aga mitte soe. Kuum oli! 
Septembrikuu kohta väga 
suvine ilm. Popovi sõnad 
kõrvus: ilus ilm, ilus ilm! 
Otsustasin, et lähen ja tulen 
tsiklil, no mis see Nõo-Cesis-
Nõo siis sõita on. 

Plaanid tehtud, viimasele 
päevale jäid vaid pisiasjad: 
rehvirõhk kontrollida, bensiin 
valmis segada, vahetada pirn 
esilaternas, külge kruvida 
tagumine sadul, õlitada kett 
jne. Aga nii lihtsalt ikka ei 
läinud küll. 

Kirjaski, et inimene teeb 
plaane, aga…. Telefon-
Urmas: ,,Kuule läheme sinna 
suurema seltskonnaga, et äkki 
peaks mingi kingituse kaasa 
võtma”. Korraks käis küll 
peast läbi mõte, et miks ta 
mulle seda räägib. 

Mulle, kellele pole veel 
klubivärvegi usaldatud ja kes 

sinisilmselt arvab, et klubi 
juhatus on selle peale mõelnud 
ja varunud mitmesugust nänni, 
mida siis klubi esindades saaks 
kinkida.Või kuidas selle asjaga 
üldse on? Kas klubijuhte peaks 
huvitama, kui mingi seltskond 
klubiliikmeid otsustab minna 
naabrite kokkutulekule klubi 
nimel? Siin kaugel 
lõunaosariikides liigub legend, 
et suures pealinnas toimuvad 
sügaval põranda all 
kokkusaamised, kus vist 
arutatakse klubi asju, mis 
enamusele jääb teadmata. 

Väike kõrvalepõige: Tsiklitallil 
on oma koduleht ja väike 
foorum. Koduleht on niisama 
eputamiseks, aga foorum on 
vajalik. Oleme piirkondlik 
klubi, aga meie 12 klubiliiget 
on väga liikuvad (kes on 
parajasti Pariisis ja kes on 
Brüsselisse minemas).

Ja ongi nii, et kui üks istub 
Pariisis, teine Brüsselis, kolmas 
teeb doktoritööd, siis samas 
on nad klubis toimuvaga kursis 
ja saavad sõna sekka öelda.

Ei midagi erilist ju. Saadi ju 
Unic-Moto koduleht peale 

pikka-pikka tardumist lõpuks 
tööle ja sinna ta jäi. Ürituste alt 
leiab infot küll laada kohta, aga 
ei sõnagi aastakoosoleku 
kohta. 

Parem viis, kui meile saata, 
võiks seda infot lugeda 
kodukalt. Ei saa mainimata 
jätta, et soliidne klubile ja väga 
meeldiv klubiliikmele, 
vähemalt minule, oli saada 
klubist kiri 
(maniivanamoodne).

Äkki oleks mingi võimalus 
kodulehel veidigi infot jagada, 
et vähendada vahet  esimese 
Unic-Moto ja teise Unic-Moto 
vahel. 

Tagasi Cesise sõidu eelõhtusse. 
Aga mis kuradi nänn see olla 
võiks?

Aikiga suheldes tuli välja, et 
üks osalejatest, nimelt Osavate 
käte mees Uko, nokitseb vabal 
ajal (mida vähe muidugi) 
si….ast ja saastast pisikesi 
mootorrattaid teha. No kas 
tõesti siin on mees, kellel on 
midagi valmis(Piibeleht)? Ei 
läinud nii hästi. 

Aga mõte, et võiks olla mingi 
isetehtud asi jäi kummitama. 
Jälle kõned Aikile, Aikilt 
Heikile, Heikilt Aikile, Aikilt 
minule ja asi läks tööse. Kell 
oli kuus õhtul. 

Heiki nimelt mees, kes oli ka 
Tsiklitalli asutajaliige, kuid 
mingil hetkel said 
kaasaegsemate tsiklite võlud ja 
klubid temast võitu. Tegeleb 
aga endiselt vanade tsiklitega ja 
on hea kunstnikukäega mees. 
Heiki teeb ka pisikesi 
mootorrattaid, aga tema 
tehnoloogia on teine. Tema 
teeb ratta valmis ühest 
metallribast. Heiki arvas, et 

Unic-Moto logo pärineb Urmase auhinna plaskult
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kella kaheksaks peaks asi 
valmis olema, aga nii hästi es 
trehva. Kell 11 sain asuda 
aluse kallale ja 12 oligi valmis. 
Lihtne. Nüüd veel need 
pisiasjad: bensiin, pirn ja muu.

Äratus kell kuus, ilm suht jahe. 
Kui minna vanatskliga, siis 
ajastu riided ka. Ainukese 
järelandmise tegin kiivri 
suhtes. Viiekümnendate 
nahkmantel ja Gabergi kiiver!

Start kell seitse. Hommikul 
vara mõnus sõita, kellelegi 
jalgu ei jää, oma 70 
tunnikiirusega. Tunni pärast 
esimene peatus Valga Statoilis 
ja kohtumine Valga 
mäkketõusjatega. Võõrad 
mehed küll, aga sama viga 
küljes, nii et jututeemat oli. 
Astus ligi üks 
kolmekümnendates vene 
mees,vaatas mind ja minu 
tsiklit ning lausus 
tunnustavalt,et päris palju vanu 
osasid on minu tsikli küljes.

Hommik oli suht jahe aga 
tundus, et päev võib tõesti ilus 
tulla.Vänta ja piiri poole teele. 
Valkast võtsin suuna Smiltene 
peale. Liiklus oli veel väiksem, 
nii, et oht kellelegi jajgu jääda 

suht väike. Kiiresti Smiltenesse 
jõuda aitas üks 
metsaveomasin, mis liikus 
natuke suuremal kiirusel kui 
mina, aga tema tuules läks sõit 
väga kergelt ja tänu sellele oli 
aega otsida üles kohalik Statoil, 
juua kohvi ja asuda otsima 
Riia-Pihkva kiviteed. 
Kohtumispaik nimelt oli Riia-
Pihkva tee 65 (vöi 55) km. 

Sõites Riia poole oli ikka 
kohati tunda nagu olekski 
rataste all kivitee, aga see ei 
häirinud, sest ilm läks järjest 
soojemaks ja jälitajaid polnud 

ka näha. Asi selles, et Avo 
võttis Alli Nõost peale ja nad 
startisid tund aega hiljem. 
Jõudsin enne! Algul tundus, et 
tegu eestlaste üritusega, sest 
kohal oli 10 eestlast, 2 leedukat 
ja 0 lätlast. Aga siis pakkusid 
lõunanaabrid ilusa 
vaatemängu, kui neid muudkui 
tuli ja tuli.Edasi nagu ikka 
regamine, trassi tutvustus jne. 

Esimene peatus  sai olema 
ühes tuuleveskis. Lõuna, 
ekskursioon veskis ja vaated ja 
eriti vaated, sest oli ju 

Väge täis - starti

Puhkepaus vigursõidul



lk. 24 Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, jaanuar 2010

september ja loodus näitas juba oma 
värvikirevust.

Edasi Cesisesse, lossikülastus jms. Lossiväljakul 
sai siis silmi nuumatud lätlaste vanarauaga. Oli 
ilusaid bemme, zündapisid ja emme, 
vahelduseks originaalis säilind DKW ja jne. 

Edasi jälle sõitu ja järgmises peatuskohas 
toimusid vigursõidu võistlused. Siin läks 
korraldajate päevakava sassi küll. Kõik tahtsid 
sõita, mõni tahtis oma aega parandada ja mitte 
üks kord ja nii ta siis venis ja venis. Viimane 
võistlus toimus juba ööbimiskoha lähedal ja 
kujutas endast vabaveeremist. Nimelt tuli siis 
stardijoone tagant lükata tsiklile hoog sisse, 
mida suurem, seda parem ja siis kasutades 
igasugu aerodünaamilisi nippe veereda nii 
kaugele kui saad. Mõni sai ikka väga kaugele.

Õhtul kämpingus oli kõik nagu peab: oli saun, 
oli tünnisaun, oli järv, oli autasustamised, 
natuke õlut ka ja jälle see kaheteistkeeleline 
(sai lätlastega võidu lauldud, kes parem-ei 
mäleta).

Sõidul tehnilisi viperusi polnud isegi minul! 
Avo oli pisut hädas oma vastremonditud 
Tuulaga. Kuna ilm kuum ja mootor veel 
sissesõitmata, tuli veidi trikitada. Uko ja Vello 
püüdsid K-st viimast välja võluda ja 
vastutasuks näitas tsikkel vigursõidul oma 
iseloomu, aga ega ta siis Uko jas Vello vastu 
saanud, tuli ilusti lõpuni sõita.

Pühapäeval head aega ja kodo poole jehhat. 
Kuna minu hea Gaberg oli jäänud Avo bussi, 

tuli sõita munakoorega. 

Kuna hommik oli jahe ja niiske, hakkasid mul 
septembrikuus kõrvad külmetama ja see 
mõnus vilin. Mida kilomeeter edasi seda 
soojemaks läks ja kodu ka lähemal, ühesõnaga 
kõik ok kuni Kirepini (koduni20 km). Jäi 
seisma ja kõik. No nüüd oli hea võimalus Allile 
näidata, et need klubis veedetud tunnid, päevad 
ja kuud pöle olnun asjata.

Küünal maha, varuküünal peale, natuke 
uputamist ja edasi! Kuni Nõo teeristi(koduni 
2km). Kuna minu arsenalis rohkem nippe 
polnud, siis kordasin targa näoga sama 
protseduuri. Et teist varuküünalt polnud võtta, 
järelikult läks peale vahepeal tööriistakastis 
olnu.Uputasin, vänta ja edasi kodu poole. 
Koduväravas sama jama. Viimased 50 meetrit 
käekõrval. Karpa viis aastat puhastamata.

Meile üritus meeldis. 
Miks? Esiteks trassi 
pikkus. Sai ikka sõita 
kah. Teiseks ilus 
loodus ja vanatsikliga 
sõites on pisut 
rohkem aega seda 
nautida. Ja muidugi 
hea seltskond, tänan, 
et ära kannatasite.

Jaan Sild.

Katsuge olla.

TÖÖPAKKUMINE!
Ajakiri “Tempo” otsib reportereid ja fotograafe, kes kirjutaksid 
lugusid huvitavatest vanamotojuhtumitest ja -üritustest ning 
taipaksid sealjuures möllu keskel ka pilti teha.

Tasuks töö eest on kuulsus, au ja klubiliikmete õlalepatsutus.

Lisainfo telefonil 56-684-440 ja vanakaru@unic-moto.ee
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Jalgrattad on teiste vanasõidukite kõrval on 
jäänud tihtipeale teenimatult vaeslapse ossa. 
Samas oli 20. sajandi esimesel poolel Eestis 
olemas arvestatav jalgrattatööstus. Võrdluseks 
– omamaist autotööstust Eestis toona polnud 
ning ka mootorrattatööstusest saab rääkida 
ainult Otto Saare jalgrattatööstuse väikese 
kõrvalharu või pigem kõrvalhobina.

Eesti jalgrattatööstus on aga väga keeruline ja 
senini peamiselt uurimata valdkond, mistõttu ei 
saa veel vähemalt hetkel, põhjalikku 
uurimistööd tegemata, esitada selle ülevaadet. 
Samas võib anda mõningaid juhiseid Eesti 
toodangu äratundmiseks säilinud jalgrataste ja 
nende vrakkide seast. Minu senine 
uurimispraktika näitab, et vähemalt 
kolmandikku kui mitte poolt siinsetel teedel 
1930ndate lõpus teedel vuranud ratastest võis 
pidada Eesti päritolu omavaks. Usun, et ka 
tänini alles olevate rataste/jäänuste seas on 
suhtarv umbes sama.

Kolm suurt tootjat ja hulk väikesi

1930ndate lõpul oli Eestis kolm suuremat 
jalgrattatootjat  – Eesti Tarvitajate Keskühisuse 
(ETK) Kopli Metallitehas, Otto Saare 
Metallitööstus ning A-S. ARE (Endel Are 
raadio- ja jalgrattatööstus). Are üldine 
toodangumaht oli veidi üle kolme tuhande, 
ETK-l ja Saarel mõlemal ligikaudu kümme 
tuhat. Kõik need tootjad asusid Tallinnas.

Ülejäänud jalgrattatootjad olid väikesed, kes 
sageli panid rattaid valmis osadest kokku. 
Samas valmistasid mitmeid neist ka raame ja  
muid osi vast ka ise. Mingi ülevaate neist 
(1920-30ndate aastate ajakirjandusreklaami 
põhjal) saab Rain Vaikla koostatud veebilehelt 
http://www.eag.unicweb.ee/ewrattad.html.  
Tootmismahu poolest olid neist suuremad vast 
Rudolf  Niibo  (jalgrattad Rudoni) ja August 

Küttim Tallinnas ning Karl Gustav Reinhold 
Tartus. Enne esimest maailmasõda, 1910.a. 
paiku oli üsna suur tootja ka Schümann oma 
jalgratastega Matador.

Kes neist kui palju, millal ja mida tootis, sellest 
on praegu vara rääkida. Samuti pole seni teada, 
mida kodumaine tööstus ise valmistas ning 
mida sisse imporditi. On selgunud vaid 
üldkehtiv reegel, et paljud 1920ndate aastate ja 
ka 1930ndate alguse kohalikud jalgrattatootjad 
varjasid oma toodangu juures Eesti päritolu. 
See maskeeriti selle tihti võõrapäraste 
firmanimede ja -siltide taha. Sageli räägiti 
"kvaliteetsest inglisosadest", mis näis tollal 
olevat jalgrataste kvaliteedi võrdkuju. Alles 
1930ndate aastate lõpul ilmusid turule 
tuntuimad eestikeelsed rattamargid.

Esmalt – vaata silti

Kõige lihtsamalt tuvastab Eesti töö rattasildi 
pealt, kui see muidugi alles on. ETK 
toodangule viitavad sildid ETK Original (ja 
mõnedel ka Originaal), ETEKA ja Olympia. 
Neist kaks esimest olid levinuimad (pildil), 
Olympia veidi vähem esindatud. Otto Saare 
jalgrattatehase toodangu enamik kandis 
vähemalt aastail 1938-40 silti "Original 
S" (pildil), mis oli üsna sarnane identne nii 
naiste- kui meesterataste juures. Are jalgrataste 
levinuim silt oli ARE Tehased (pildil), levinud 
olid ka Alfa, Sport, Titaan ja Kotkas.

Karl Gustav Reinholdi tuntuimad margid olid 
Ilmarine (sildil kiri Eesti mudel, pildil), kuid 
samas ka võõrapäraste nimedega World Eagle, 
The Lion Cycle, Columbus ja Niagara. 
1930ndate esimesel poolel "ilma teinud" 
August Küttimi töökoja levinuimad margid 
olid L.B.C., Dollar USA ja Royal.

Mille järgi tunneb ära Eest! 
valm!tatud jalgra'a? 1. osa

http://www.eag.unicweb.ee/ewrattad.html
http://www.eag.unicweb.ee/ewrattad.html
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Paljude Eesti toodangu ja oletatava Eesti 
toodangi siltide kohta leiab samuti infot 
eelnimetatud Rain Vaikla veebilehelt

Väike raaminumber võib viidata Eesti 
tööle

Kui rattal silti ees ei ole, annab tihti olulist abi 
raaminumber. Enamikel Eesti ja Saksa 
päritoluga ratastel on see löödud 

sadulaalusele muhvile, sageli parempoolsele. 
Saksa suurtel tootjatel oli raaminumber 
tavaliselt kuue- või seitsmekohaline. Erilise 
tähelepanu alla tasub võtta aga kolme- ja 
neljakohalised raaminumbrid, mis võivad 
viidata Eesti tööle. Seni kogutud rataste 
(jäänuste) ja uurimistöö põhjal julgen väita, et 
väike raaminumber ja Eesti tootja vastavad 
üksteisele valdaval enamikel (üle 90%) juhtudel, 
kuid leidub ka mõlemapidiseid erandeid. Nii on 
imporditud piiri tagant  väikeste tootjate 
rattaid/raame väikeste raaminumbritega, mida 
ei saa kohe kuidagi pidada kohalikuks 
toodanguks.  Samas on vähemalt paar Eesti 
tootjat kasutanud nii suurte numbritega 
imporditud raame kui ka  löönud isetehtud 
raamidele pikki numbreid (äritrikk soliidse 
mulje jätmiseks?).

Praeguseks on üsna selge pilt 1930ndate aastate  
kolme suure tootja – ETK, Saare ja ARE – 
raaminumbrite osas. Kõik autori kätte sattunud 
sellistel ratastel/jäänused on neljakohased 
raaminumbrid, mida saab üksteisest selgelt 

ETK levinumad jalgrattasildid
1930ndate lõpust.

ARE tehase üks levinuimaid rattasilte "Are 
Tehased" (untsuläinud toorik, kasutamata)

Saare tehase ratta "Original" silt.
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eristada šrifti poolest. Hetkel ei ole mulle hetkel 
teada, kas raaminumbrid vastavad ka tegelikule 
tootmisarvule: kolmekohaliste ja väiksemate 
numbritega nende kolme tootja rattaid ei ole 
ma senini veel kohanud.

Profiili osas kõige kõrgemad (laiuse suhtes 
pikemad) numbrid on Saare tehase ratastel. 
Numbrid asetsevad tihtipeale tihedalt üksteise 
kõrval ja on üsna kalligraafilise ja suurte 
šeriifidega šriftiga, paljudel ratastel on nende 
asetus kõrguse osas ebaühtlane. Juuresoleval 
fotol on toodud kolme Saare tehase ratta 
raaminumbrite näidised.

Kõrguse osas veidi lühemad ja vähem 
kalligraafilise šriftiga raaminumbrid on ETK 
tehase ratastel. Ka on Saare raaminumbritega 
võrreldes neil üksikute numbrite vahekaugus 
veidi suurem. Fotol on toodud kolme ETK 
ratta raaminumbri näidised.

Tuntavalt erinevad nii Saare kui ka ETK 
omadest on ARE tehase rataste raaminumbrid. 
Need on sisse löödud väga väikeste 
numbriraudade poolt, millede šrift on 

niisugune, et numbri laius ja kõrgus on umbes 
võrdsed. Ka on ARE tehase rataste 
raaminumbritel üksikute numbrite vahe väga 
suur, numbrite endi laiune. Mitmetel ratastel on 
nad sisse löödud väga õrnalt, mistõttu paarist 
raamijäänusest fotot ei saanudki.

1941. aasta alguseks jõudis ETK oma 
raaminumbritega kusagile üheksa tuhande 
lõppu, Saar aga vähemalt 8713ni. Suurima 
raaminumbriga ARE tehase ratas, mis mulle 
kätte sattunud on, on arvatavasti 1941. aasta 
alguses toodetud 3387. Millised raaminumbrid 
millistele valmistamisaastatele vastavad, pole 
praeguseks täpselt veel selge, sest minu 
koostatud vastava andmebaasi alge on veel väga 
puudulik. Kui rattal on all algne Torpedo-
vabajooks, kannab see valmistamisaastat, mis 
võimaldab raaminumbri ja aastaarvu kokku 
viia. 

Siit minupoolne palve –  kui Teil on säilinud 
ETK, Are või Saare jalgratas või nende 
jäänused, siis andke nende andmetest mulle 
statistika loomiseks teada. Me ei tohiks olla 

Saare jalgrataste "Original" raaminumbrite näidiseid.

ETK levinumad jalgrattasildid 1930ndate lõpust.
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sakslastest halvemad – sealsete suurimate 
tootjate kohta on vanajalgrattahuviline Tilman 
Wagenknecht koostanud korraliku andmebaasi, 
mis on saadaval veebilehel
http://www.fahrradsammler.de/. 

Valdo Praust,
vanaaegsete jalgrataste kollektsionäär ja 
restauraator

Kogun vanaaegseid jalgrattaid ja nende 
jäänuseid, millede paremikku ja eelkõige Eestis 
toodetut püüan jõudumööda ka restaureerida. 
Hetkel oman umbes 230 jalgratast, millest ligi 
30 olen viimase 15 aasta jooksul ka mingil 
tasemel korrastanud või restaureerinud. 

Minu kontaktandmed:
Nurme 11 Kehra 74305, 
e-post mois@mois.ee, 
tel 514 3262

ARE jalgrataste raaminumbrite näidiseid

Olles hankinud endale vanaaegse sõiduki, oled 
võtnud endale vastutusrikka kohustuse 
transporditehnika ajaloo ees. Kohe tekib 
küsimus, mis edasi? Lase esialgne leidmise-
hankimise eufooria üle minna. Rahu, ainult 
rahu! Sageli tehakse suur viga, võetakse 
sõiduk kiiresti algosadeks. Tekivad 
lahendamatud tehnilised probleemid, 
kiirustades on mõni kinni roostetanud polt 
puruks keeratud, alumiiniumkarterisse 
lahtikangutamisel-tagumisel pragu tekkinud 
või silindrisse kinni jäänud kolb puruks 
taotud. Ei saa restaureerida, kui ei tea, millega 
on tegu!

1. Esiteks teeme fotod kõigest, mis on 
säilinud jooned, embleemid, pinnakatted jne.

2. Hangime infot. Praegused võimalused on 
tänu internetile tunduvalt paremad, kui 
paarkümmend aastat tagasi.

3. Kõige tähtsam on kindlaks teha mudel ja 
väljalaske aasta, sest paljudel mootorratastel  
on toimunud muudatused mõne aasta jooksul. 

Teades mudelit ja aastaarvu saame asuda 
restaureerima. Kui kõik teha ise, sõltuvalt 
mootorrattast, tuleb arvestada 350- 500 
töötundi või rohkem, inimesed on erinevad. 
Kui lasta teha, siis on kulud umbes 
500000-70000 krooni või rohkem, nagu ütleb 
T.Piibur, et 750 krooni üks kilogramm 
restaureeritavat rauda, ehk mida kaaluvam 
tsikkel, seda raskem tengelpung peab olema. 
Paratamatult tuleb osa restaureerimistöid lasta 
teha proffidel. On ka võimalus olla nn. 
projektijuht, milles suured kogemused T. 
Piiburil.

Kui otsustad teha ise, siis on mõtet 
alljärgnevat lugeda.

Restaureerimisel on kaks suunda: 

Restauree(m!e ABC

http://www.fahrradsammler.de/
http://www.fahrradsammler.de/
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1. Hästi säilinud uunikum.
Restaureerida tuleb 
minimaalsete parandustega, 
rohkem puhastavalt, väga 
täpselt teha värviparandused, 
konserveerida, et takistada 
edaspidiseid kahjustusi. 
(Umbes nagu restaureeriks 
Mona Lisat).

2. Täielik restaureerimine. 

Oleks otstarbekas teha 
nimekiri puuduvatest ja mitte-
originaal osadest ja mõelda 
kuskohast neid hankida.

Teine nimekiri võiks olla 
restaureeritavatest detailidest, 
kus samas kohe ära määratleda 
tehtavad tööd ja pinnakatted: 
värv, nikkel-kroom, tsink, 
poleeritud osad jne. 

Mõõta kõik säilinud originaal jooned, kirjad. 
Varjatud, õlistes kohtades on sageli originaal 
värvitoon hästi säilinud.

Kiiret pole kuskile - see on harrastus. Kui tekib 
probleeme, küsi alati julgesti nõu ekspertidelt.

Kui nüüd on pilti tehtud piisavalt, infot 
kogutud, tead tootjafirmat, väljalaske aastat ja 
mudelit, siis võib tasapisi demonteerima 
hakata. Grupeerida detailid pinnakatete ja  vaja 
minevate restaureerimise töövõtete järgi.   

Edasi natuke galvaanikatööde järjekorrast.

1. Keemiline mahavõtmine (eemaldatakse 
detailidelt Ni, Cr ja Zn kate)

2. Pinnatöötlus, roosteaukude täiskeevitamine 
(Mig ja Tig keevitus) või täitmine 
hõbejoodisega. Pinna lihvimine ja poleerimine, 
mille käigus on hea tervise huvides vajalik 
kasutada tolmumaski. 

3. Vasetamine. Hea oleks, kui saaks vähemalt 
korra Cu kihi peale. Siis tuleb veel korra 
poleerida. Kui ei saa Cu peale pole ka häda 
midagi, kui detaili pind piisavalt hea on.

4. Nikeldamine, kroomimine või 
tsinkimine. Tsinkdetailide põhjatööd ei pea 
nii head olema, kui Ni, Cr osadel, kuid üle 
tuleb ka need käia.

Vanadel mootorratastel on sageli vaja teha 
keevitustöid. Need oleks soovitav teha enne 
liivapritsi. Võib ka hiljem, kuid peale liivapritsi 
on otstarbekas traatharjaga detailid kiiresti üle 
lihvida, kohe kruntida happekrundiga ja 
kahekomponendilise krundiga. Kruntimise 
järel on soovitatav katseliselt kokku monteerida 
restaureeritav tsikkel, et kõik detailid sobiksid 
omavahel, vajadusel sobitada. Kui on lõplikult  
värvitud ja selgub, et midagi ei klapi kokku on 
kerge tekkima  kriimustusi ja muid kahjustusi. 

Kõik klappis, mootor istus peale, töötab 
laitmatult (lätlased isegi sõidavad mõned 
päevad, et veenduda mootori restaureerimise   
õnnestumises) ülekanne on paigas, 
demonteerime uuesti motika. Siis pahteldada, 
lihvida, täitekrunte vastavalt vajadusele, lihvida, 
proovivärvi õhuke kiht, lihvida, vajadusel veel 
kruntida, kergelt lihvida, värvida ja uuesti 
monteerida ja reguleerida kõik paika ning sõita. 

Nii lihtne see ongi! Võimalik,et 
restaureerimiseks on teisigi, paremaid 
mooduseid.Eks valikud teeb igaüks ise.  Ei 
kirjeldatud siin mootorite restaureerimist ja 
remonti, see nõuab omaette artiklit, millest 
saab järgmises numbris juttu tehtud.

Märt Karu

Hoolikalt restaureeritud mootorrattad teevad rõõmu kõigile.
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Kristjan Kitseküla kihutaja kõiki ja 
kõike kiitja kiidujutt

See rahvas, kes minevikku ei mäleta, elab 
tulevikuta. Käisin hiljuti 
Rahvusraamatukogus vanu ajalehti lugemas.

Tellisin 19. sajandi ajalehed "Revaliche 
Zeitung" ja "Eesti Postimees"ja veel üht, 
teist.. Sirvisin lühiuudiseid. Kujutage ette, 
kui hea oli elu  minevikus. Lugesin ühe 
mõisniku kindlustuslugu. Niiske suvi ei 
võimaldanud korralikult heina teha. Läinud 
hallitama. Parun kindlustanud heinad ära iga 
sorti õnnetuste vastu. Järsku läinud 
heinamaal kõik põlema. Süüdi juhuslik 
hulgus, kes jäänud heinasaadu magama 
piibu tobi ees, mis mõnusa une ajal suust 
kukkunud. Miks teised siis süttisid, küsinud 
politseinik öövahilt, kes oli tunnistajana 
seletusi andnud.. Parun olla käskinud kõik  
teised põlema panna. Öövahti oli 
instrueeritud ainult ühe saadu kohta, kuidas 
rääkida. Politsei pannud kirja, et hulgus olla 
maganud prooviks kõigis saadudes ja nii 
kõik süttinud. Kindlustuse esindaja jäänud 
ka jutuga rahule. Parun olla andnud hea 
paberitöö ja südamliku suhtumise eest osa 
kindlustusrahast politseile  ning kindlustuse 
esindajale. Öövaht lastud töölt lahti 
hooletuse eest. Ajaleht saanud paruni 
laimamisest kohtupristavi kutse. Õigus 
pääses võidule.

Ja need tapmised, liiklusõnnetused  ja 
veokite vargused. Kord olla parunite võsude 
juua täis jahiseltskond kihutanud 
mitmehobuse tõllaga otsa talumehe 

sõnnikuvankrile, mis pilbasteks lennanud. 
Sitta kõik kohad täis. Paruni hakatised 
tahtsid talumeest maha lasta, kes viimases 
hädas sõnniku hargiga üritas hinge kaitsta. 
Kui püss kärgatanud, pillanud talumees 
hargi maha. Püss olla sõnnikut täis olnud  ja 
lõhki läinud. Tulistaja olla silmnägemisest 
ilma jäänud ning ühel parunivõsul lõigatud 
jalg alt ära, sest  ehmatusest maha pillatud  
sõnnikuhark oli tunginud ühe ründaja jalga 
ja gangreeni tekitanud. Talumees mõistetud 
kohtu poolt vangi raske liiklusõnnetuse 
tekitamise, enesekaitse ohupiiri ületamise,  
kahele inimesele keha vigastutuste 
põhjustamise ning sakste sitaga pildumise 
eest. No olid ikka õiglased kohtud .

Kord läinud Räime Reet pühapäevavankriga 
kirikumõisa koguduse liikmemaksu 
maksma. Võlad kiriku ees õiendatud 
tahtnud ta veel poest läbi minna ja lastele 10 
kopikalist sarvesaia osta. Vaatab, hobune 
vankriga kadunud. Mida ei ole, seda ei ole. 
Issake, kas tõesti aeti ära. Seal, kus seisnud 
suksu vankriga, patseeris nüüd politseinik ja 
soliidne tõmmu lõunamaa härrasmees. 
Vaene naine kohe oma muret kurtma. 
Politseinik arvanud, et ega tuult põllu peal 
pole mõtet taga ajada, kuid on 
informatsiooni, et mõni kord on võimalik 
transpordivahend varastelt poole hinnaga 
tagasi osta. Selle jutu kinnituseks 
noogutanud tõmmu lõunamees ja ütelnud 
naisele tagasiostmise hinna. Naine 
kukkunud halama, et tal ainult sarvesaia 
raha veel on. Lepitud siis selle piskuga, mis 
tal oli. Reet andis raha tõmmule mehele, kes 

Natuke  piibuju'u kah!
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ütelnud, kus hobune on. Vanker koos 
kronuga oli pargitud kiriku nurga taguse 
kõrtsi "Kolgata teemaja" ette. Kui talunaine 
kodu poole sõitma hakanud, löönud 
politseinik kulpi ja tõmmu mees lehvitanud 
viisakalt kätt ning muginud sarvesaia.  Head 
inimesed, aitasid vaest  Räime Reeta.

Üks Liivimaa kubermangu mees olla 
kirjutanud kubernerile Riiga palvekirja, et 
lubataks Pärnus jalgrattaga sõita. Vastus 
olnud eitav, sest teati mehe suurest huvist 
viina ja õlle vastu.. Hoiti inimese tervist. 
Purjus peaga kipub inimene kihutama, 
mees oleks saanud kopsupõletiku ja enne 
õiget surma ära surnud.

Meie ajal nii hea küll ei ole. Meil on 
tükkmaad parem. Kõik on korras. 
Kartmatu politsei töötab hästi päeval ja 
öösel. Kuritegevus on peaaegu 
likvideeritud. Kõik on seadustega paika 

pandud ja kohtud  õiglased, kui röövid, 
aknaruute purustad, siis riik sind talveks 
rahaga veel varustab. Rahvas, eriti 
maarahvas naudivad elu. Pensionärid 
täidavad oma  aastate  tagust lubadust süüa 
kartulikoori siiamaani. On ikka tublid. 
Juuakse kultuurselt õlut. Varsti võib õllese 
peaga autorooligi ehk istuda, ega kabiinis 
tuul ei tõmba. MASU saab otsa.  Inimestel 
jääb raha üle. Saab Ameerika firmade 
aktsiaid börsil osta ja müüa, nii pensioni 
sambaid kasvatada. Riik võtab jälle makse, 
et rahva elu veel paremaks läheks. 
Demokraatia, vabadus, rikkus ja võrdsus 
õitseb Eestimaal.

Kristjan Kitseküla Kihutaja (kõiki ja kõike 
kiitja)
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Hopp!
Ega neid rattaid ju vaja 

lähegi. Kohtumiseni 

järgmises numbris!


