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Pr"iden# tagasivaade
möödunud aa$ale
Kuigi ma eriti suur kirjamees ei ole, ongi käes minu 
kord võtta kokku mööduv, 2015. aasta. 

Tegelikult on juba mõnda aega olnud niiöelda 
„oht“ saada valituks klubi juhatusse. Sellel aastal sai 
see siis ka teoks. Miks mind valiti, seda ma ei tea: 
ilmselt olen siis kuidagi silma paistnud ja võitnud 
inimeste usalduse. Loodan, et valijad ei ole pidanud 
minus pettuma. 

Unic-Moto on saanud 20. aastaseks. Huvitav on 
olnud jälgida klubi arengut. Olen oma kogu 
teadliku elu olnud vanatehnika sees. Unic-Moto 
loomise juures ma küll ei olnud, kuid selgelt on 
meeles, kuidas ühtäkki ilmus vanade tegijate 
kõrvale uus mees – Tõnu Piibur. Mees, kes juhtis 
aastaid klubi ja tekitas sellega väga kõva 
vundamendi. Tänu sellele on meil, järeltulijatel, 
mõnevõrra lihtsam, samas aga ka väga keeruline 
latti sama kõrgel hoida. Anname endast parima.

Tore on tõdeda, et klubis on tekkinud tõsine 
aktiivsete inimeste ring, tänu kellele ka erinevad 
üritused teoks on saanud. Aasta lõikes esimene 
tähtsaim üritus on kindlasti Motoexotika, mida 
suure entusiasmiga on siiani edukalt korraldanud 
Heiki Vint. Vähemtähtsad ei ole ka kõiksugu 
laadad ja muud väliüritused, kus meie klubi liikmed 
on oma mootorrattaid rahvale näitamiseks viinud.

Järjest paremini on hakanud kulgema ka Tagadi 
restauraatorite päev. Viimasel korral tundus isegi, et 
abikäsi on rohkemgi, kui vaja! Eks suur panus on 
ka värsketel klubiliikmetel, kes on tulnud appi 
sündmust korraldama. Restauraatorite päev on 
saanud üheks suurimaks sarnaseks ürituseks 
lähiriikides. Olen ise mõelnud, et kui jätaks 
laada tegemata, siis huvitav, mitu korda 
inimesed vanast harjumusest kokku 

tulevad? Ilmselt vist jäävadki käima. Nii kõva tase 
on Tagadi restauraatorite päeval.

Suvine kokkutulek oli seekord Saaremaal. Kui veel 
kevadel vana juhatuse käest ohje üle võttes oli 
hirm, et kas saame ikka distantsilt korraldamisega 
hakkama, siis juba esimesel ürituse päeval oli selge, 
et kõik toimib ladusalt. Eks mõningaid apsakaid 
ikka oli, aga me ei lasknud nendest häirida. 
Sügisene Tšehhi reis oli ka väga huvitav. Kõik 
laabus ilusti. Kindlasti peab sarnaseid reise ka 
tulevikus korraldama.

Sel aastal on liitunud klubiga üheksa 
vanatsiklihuvilist.

Mis puutub klubi tulevikku, siis üks mis kindel, 
niikaua, kui on meiesuguseid „haigeid“, ei kao klubi 
kuhugi. Järgmise aasta kokkutulek toimub Lõuna-
Eestis, Haanjamehe talus. Kindlasti saab ka see 
olema väga hea üritus. Restaureerimiseks veel aega 
on, seega andke tuld, et Märt Karul oleks ikka 
suurem valik, kellele anda esikoha auhind 
restaureerimiskonkursil!

Tervitades
Reigo Vilu
president
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20 aa$at 

Unic-Moto !"e!vu$
Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto on 
iseseisvana tegutsenud juba kakskümmend 
aastat. Sellele eelnes sama pikk periood 
Vanasõidukiklubi Unic motosektsioonina. 
Unic motosektsiooni vanu tsiklimehi on 
klubis veel 27-30 taadistuvat Rooste-Antsu, 
kes tähtsa näoga seletavad, kui vägev oli 30-40 
aastat tagasi, millised ürgsed mootorrattad 
olid ja kuidas neid kõikjal vedeles.

1984. aasta suvel oli Riias rahvusvaheline 
vanatehnika kokkutulek autodele ja 
mootorratastele. Osalejaid oli tulnud Poolast, 
Tšehhoslovakkiast, Saksa DDR-st ja üle NSV 
Liidu. Poolakatel popsus 500cc Praga tsikkel jalge 
vahel, tšehhidel oli kaasas paar Bömerlandi, kus 
kolm meest rivis peal istusid, ja Jawa algusaastate 
kollektsioon, sakslastel tuletõrjepaakauto 
Mercedes-Benz, kus veemahutis oli diiselkütus, 
sest nad arvasid, et NSV Liidus pole kütet saada.

Mul õnnestus sel ajal viie minuti jooksul 
bensiinijaamas diislit tankivate veokajuhtide käest 
umbes 500-600 liitrit hankida. Pakkusin raha, 
arvati, et mis sa mees nalja teed - niikuinii peame 
seda kuskile kraavi pärast laskma. Massiliselt krutiti 
spidomeetreid, palka maksti veetud 
tonnkilomeetrite eest ja kütust jäi lihtsalt üle, 
millest tuli lahti saada. 

Meie olime Riias kaheksatonnise, isekallutava 
kastiga motomeeste tehnoabi ülesandeid täitva 
veoautoga Büssing-Nac (1937. aasta väljalase), kus 
peal oli lustilise, toreda klubikaaslase Elmar Luti 
Harley-Davidson. Öö magasime veoautos, mingil 
platsil vanade mootorrataste keskel. Hommikul sai 
tõustud koos päikesega ja oli vaja põit kergendada. 
Kivist müüri ääres oli sirelihekk, mis tundus sobiv 
koht olema. Seal oli prahti ja ära visatud IZ-350 
läikivas, vabriku mustas värvis, jooned peal, väga 
hea kroomiga. Ainult mootor oli mahakruvitud. 
Muidugi tõstsime selle Büssingu kasti. Aasta hiljem 
tulid Leningradist külla vanamootorratturid ja 
tundsid huvi IZ-350 jäänuste vastu. Kinkisin selle 
neile. 

Praktiliselt igas suuremas alevis ja külas, rääkimata 
linnadest, leidus mitmeid vanaaegseid 
mootorrattaid, iseasi kas õnnestus 
omanikuvahetus. Kunda kandis kestis ühe AJS 
mootorratta kauplemine üle kolmekümne aasta ja 
Panther nimelise tsikli leidmisest Lõuna-Eestist 
ning jõudmisest harrastaja garaaži võttis samapalju 
aega. Peab järjekindel olema! 

Meil, tsiklitaatidel, jääb nelja aastakümne sisse 
lugematu arv kokkutulekuid, näitusi, tähesõite ja 
rallisid. Erinevus viimase kahekümne aasta jooksul 
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toimunud Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto 
näituste ja motokokkutulekute ning esimeste 
aastakümnete ajal toimunute vahel on suur. Täna 
on kokkutulekud klubiliikmetele, varasemad olid 
demonstratsioonid, esinemised, suured šõud mõne 
mehe taktikepi all. 

Ühel kokkutulekul koos automeestega said 
tsiklimehed korraliku peo südaöösel üles võetud, 
kui neljarattaliste omanikud hakkasid kõvahäälselt 
meid noomima, et homme tähtis paraadsõit ja 
näitus ning nemad tulid siia puhkama, mida meie 
nõukogude inimesele ebaväärikalt segame. Muidugi 
sai tsiklianarhistide pidu sellest ainult hoogu juurde 
ja järgmisel päeval põrnitsesid klubi „autostaarid“ ja 
näituse läikivate eksponaatide omanikud meid 
altkulmu. 

Kadestada võib tolleaegseid hindu. Maksimaalne oli  
1 rubla/cc kohta. Karksi-Nuiast leiti 250cc NSU. 
Kohapeal selgus, et neid on peaaegu kaks. Teiselt 
puudusid rattad, latern ja peened pudinad. Hinnaks 
kujunes natuke vähem, kui keskmise töömehe 
kahepäeva palk – 25 rubla. Praeguses rahas oleks 
16 senti. 98cc Sachs mootoriga vabrikuvärvis 
Wanderer maksis 50 rubla. Välimuselt täiesti uus 
AJS 350, 4000km 
läbisõiduga ja FN 
tüüp 86 500cc 
hinnad olid aga 
kõrged, keskmise 
töömehe kaks 
kuupalka ehk 
500-600 rubla.

Meie klubi hingab vabalt, juhatused on olnud 
demokraatlikud, lugupidavad, vahetunud ausatel 
valimistel on arvestanud lihtliikmega ja avatud 
uutele ideedele, säilitades vanad traditsioonid. See 
oligi klubiloomisel algne eesmärk, mitte selline 
nagu mõnedel Eesti parteidel, kus kipub võimust 
võtma nõukogudeaegne mõtteviis eksimatust 
„suurest juhist“.

Eesti vanamootorratta harrastuse algusest möödub 
40 aastat ja arvan, et 2016. aastal võime Unic 
motosektsiooni õigusjärglastena lugeda sama 
vanaks ka Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto.

Soovin Eesti Vanamootorrattaklubile Unic-Moto, 
klubi juhatusele, liikmetele ja 
vanatehnikaharrastajatele edu uuel aastal. 
Unikaalseid leide, õiget ja enesekriitilist lähenemist 
restaureerimisel ning huvitavate ajalooliste faktide, 
mälestuste avastamist ja kirja panemist!

Märt Karu
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Mootorra%aga seotud 
juubelid
130 aastat tagasi

29. augustil 1885. aastal patendeeris Gotlieb 
Daimler koos Wilhelm Maybach’iga puuraamiga 
klassikalise lahendusega mootorratta. Tehnilised 
andmed: 4 takti, 246cc, võimsus 0,5 hj, 700 p/min, 
kaks käiku (1. käik 6 km/h, 2. käik 12 km/h), 
hõõgsüüde. Esimene 3 km proovisõit toimus 10. 
novembril 1885.

See foto on originaalmootorrattast, mis hävis 
tulekahjus. Kõik hilisemed pildid, mis levivad 
internetis, on valdavas enamuses tehtud replicatest.

120 aastat tagasi 

19. mail 1895 demonstreeris John Schümann 
Tallinnas ajakirjanikele mootorratast 
Hildebrand&Wolfmüller. Tehnilised andmed: 4 
takti, 1488 cc, 2,5 hj, vesijahutusega, kaks lamavat 
silindrit, maksimaalne kiirus 40-60 km/h.

Transpordiajaloo uurija Rain Vaikla poolt leitud 
ülimalt haruldane 120aastane foto, kus John 
Schümann on koos Saksamaa jalgratturite ühingu 
Union Tallinna osakonna jalgratturitega ning mis 
peamine – esimese mootorrattaga Maarjamaal.

120 aastat tagasi

8. septembril 1895 püstitas John Schümann Tartus 
esimese kiirusrekordi 36,58 km/h Eestis ja 
tõenäoliselt ka vanima maailmas. Jurjevi 
jalgrattaseltsi platsil toimusid suured võistlused. 
Aega võeti kõigel, mis võistlustel liikus, 
kaasaarvatud John Schümanni.mootorrattal 
Hildebrand&Wolfmüller.

75 aastat tagasi

1940. aasta suvel natsionaliseeriti Otto Saare kahe 
tuhandelise jalgratta aastatoodanguga 
metallitööstus Tallinnas Kopli 11, kus uusartikliks 
viimasel kolmel aastal olid olnud mootorrattad. 
Alustati Sachs 98cc ja veidi hiljem Villiers 125cc 
kahetaktiliste mootoritega kaherattaliste tootmist. 
Toodangu mahud ei olnud suured. 

Täiesti selge on 125cc Villiers 
mootoriga Tempo’de arv. Raamile 
hakati numbreid lööma soliidsuse 
huvides sajast. Viimane leitud raam, 
mis oli pakendatud helepruuni 
krepp-paberisse,kandis 
raaminumbrit 234. Tehase 
võidusõitjal Leo Seemanil lubati valmistada kaks 
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Tempo 125cc Villiers mootoriga võidusõiduratast. 
Ühel rattal olid 26“ ja teisel 19“ veljed. Noorele 
võidusõitjale olid monteerimisel abiks ka 
väljaõppinud meistrid. Tempo 125cc valmistati 
kokku 136 eksemplari. Katseliselt pandi kokku 
veel viimase aasta lõpul üks 200cc ja üks 250cc 
Villiers mootorratas. 

Segadus on aga 98cc Sachs mootorjalgratastega. Ei 
ole teada, kas alustati numeratsiooni 001-st või 
100-st. Kindlalt võib väita, et kummalgi 
raamil oli oma numeratsioon. On säilinud 
125cc Tempo raaminumbriga 106 ja sama 
numbriga 98cc Sachs jõuallikaga 
mootorratas. Veel on üks 98cc Sachs 

mootoriga raamil nr 98, mis viitab, et 
98cc alustati numbrist 001. Väidetavalt 
valmistati enamuses mootorrattaid 
tellimuse peale ja 125cc jõuti teha kolme 
ja poole aasta jooksul 136 eksemplari. 

Säilinud on 98cc raam nr 129, mis leiti sel 
aastal Jõhvi kandist, ning teisel 98cc 
kergemootorrattal on säilinud ka 
tehniline pass, kuhu on märgitud 
valmistusaastaks 1937 ja raami nr 120 – 
ilmselt just niipalju jõuti neid esimese 
aasta jooksul toota. Edasine on kõik vaid 

oletus, et kolme aasta jooksul tehti 98cc 
kaherattalisi umbes 100 ehk natuke vähem kui 
125cc tsikleid. Tehase kogutoodang jääb sellisel 
juhul 358 mootorratta ringi.

Märt Karu

Raam nr 120 säilinud Tempo 98cc koos tehnilise 
passiga.

Fotol Tempo valmistaja Henno Sõelsepp ja 
praegune omanik Hindrek Kukk 1988. aastal 
Velotrekil Tallinnas.

Säilinud Tempo 125cc Villiers 
mootoriga. Raam nr 106.
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Et 2015. aastal tähistati  maailma esimese 
mootorratta 130. sünnipäeva, avanes Unic-Motol 
vahva võimalus anda omapoolne panus selle tähtsa 
juubeli pidamiseks kevadises Tartus, Motoexotical. 
Ja mis oleks olnud toredam, kui rahvale maailma 
esimese mootorratta Reitwageni esitlemine!

Tõsi, tegu oli isetehtud mudeliga pleksiklaasist ja 
pealekleebitud pildist, aga see-eest ikkagi 
pilkupüüdev. Kuna leidsime, et originaalilähedase 
koopia Eestisse toomine käiks kõikvõimalikke 
ressursse silmas pidades klubil üle jõu, olime 
üsnagi õnnelikud oma näitusel presenteeritud 
Reitwageni „koopiaga“, peaasi, et rahvas saaks 
aimu ning omaks ettekujutust, millega omal ajal 
tegu oli.

Panustasime oma juubilari esitlemisel ajastule 
omase miljööga, et ka tänapäevased tsiklistid 
saaksid osa ajaloolisest hõngust  ning tunneksid 
end hubaselt kantuna mineviku väärtustest ja 
tõekspidamistest. See, kuidas meie väljanäitus 
austatud laadarahvale paistma hakkab, oli mul 
vaimusilmas ilusti valmis plaanitud. Et lugu ka 
ilusti „kõnelema“ hakkaks ja külalistele „lugu“ 
räägiks, tulid teostuseks mulle appi Reigo Vilu, 
Marek Heinsaar ja Kaupo Lõhmus. 

Oma mototsiklettide rittasättimisel alustasime 
paremalt vanematega: Urmas Teearu 
Mootorrattamuuseumist pakkus välja 1912 FN-i ja 
WATT-i, järgnes jalgratast meenutav 
50kuubikuline AMI aastast 1925 – omanik Arno 
Jõemaa. Edasi aasta noorem NW, mis kuulub Ivar 
Lindlale. Auväärsele viiendale kohale platseerus 
must  kuldsete triipudega EMW aastast 1954, 
omanikuks Toivo Krum.  Ajateljel noorenevalt 
järgnes 1963. aasta tumepunane legend CZ 250-4, 
mis  kuulub Lõuna-Eesti meistrile Aivar 
Michelsonile. Keset väljapanekut seisis kolmel 

Motoexotika 2015 oli 
pühendatud mootorra%a juubelile
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rattal külastajate lemmik - Toivo Krumi IFA, 
valmistatud aastal 1953.

Väljanäituse üheks uhkuseks oli 1938. aasta 
kaherattaline Tempo, omanikuks Hindrek Kukk. 
Andes külalistele võimaluse end selle 
mootorrattaga jäädvustada, tagasime nõnda antud 
isendi mälestuse paljudes kodudes foto näol. 
Tõdesime, et pakutud võimalust kasutati rõõmsalt 
nii perede kui ka üksikpildistajate näol. 

Silmailu ja ajaloolisi mälestushetki pakkus 
Wanderer, mida esitles Agu Koop. Antud tsikkel 
on üks eesti vanimaid ja esitletud Motoexotical 
teistkordselt.

Ei puudunud üritusel ka „teadetetahvel“, mis 
meie väljapanekul oli esitletud plankaiana, 
sisaldades mustvalgeid mälestushetki erinevatest 
aastatest, mille olulisus kajastus klubi liikmetele 
möödunud üritustest.
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Näitsikud riietusega aastast 1900, kes aitasid 
meie väljanäitust presenteerida, olid justkui 
kirsiks tordil. Nende punapõsksed palged, 
kohevad lokilised kiharad ja 
südantsoojendavad naeratused olid relvad, 
mille üle Unic-Moto klubi sai uhkust tunda 
sedakorda ja kindlasti ka edaspidi. Oli tore, 
et Gerli Ramleri ja Katrin Kase  ilu ning 
sarmi kasutati kaunite kahe- ja 
kolmerattaliste jäädvustamisel ka 
naaberboksides.

Rõõm oli tõdeda, et nii minule, Reigole kui 
ka Gerlile kujunes Motoexotika täielikuks 
perepeoks. Mõnus oli näha paljusid 
klubiliikmeid meiega meeldivalt aega viitmas.

Peatsete kohtumiseni uutel ettevõtmistel!

Heiki Vint,
Lõuna regiooni volinik
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Amee&ka raud
Selle aasta kevadel viis vanarauajaht mind Ameerika 
mandrile, nimelt siis Ameerika Ühendriikidesse. 
Rootsi Indiani-sõbrad, kellele see on peaaegu 
igakevadine käik, nõustusid mind kaasa võtma ning 
kohalike oludega kurssi viima.

Reis toimus aprilli lõpus, lendasin läbi Stockholmi 
New Yorki, kust siis liikusime rendiautoga edasi 
Pennsylvania osariiki AMCA (Antique Motorcycle 
Club of  America) kokkutulekule kohas nimega 
Oley. Kokkutulek ise kujutab endast üsnagi suurt 
mitmepäevast laata koos erinevate 
hindamiskonkurssidega.

Mootorratta ajalooga seob seda Oley-nimelist 
kohta aga asjaolu, et seal lähedal on linn Reading, 
kus omal ajal valmistati kuulsaid Reading Standard 
mootorrattaid. Eluolu oli ameerikalikult suur – 
suured olid poed ja kaubavalik, tänavad ja autod, 
inimesed ja söögid. Ja muidugi “tippi” tuli ohtrasti 
anda igal pool.

Laadal käisime kolmel päeval. Müüjaid oli 
saabunud erinavetest Ameerika nurkadest ja kaupa 
oli kõvasti. Kui Euroopas on tavaline, et siin-seal 
mõnda üksikut Indiani või mõne muu ameeriklase 
juppi näed, siis seal oli Ameerika rauda lademetes. 
Haruldasi ja väga haruldasi asju. Ja hinnad olid 
muidugi kõvad. Dollar oli euro suhtes kallinenud 
ning miskipärast olid ka müüjad just sel kevadel 
pähe võtnud, et peavad oma vanaraua eest 
hingehinda saama. Seega üleüldiselt oli kauplemine 
loiuvõitu, kuid väga haruldased ja kallid asjad 
vahetasid siiski omanikku. Emotsioonide 
ülekeemise eest kaitses ka jahe ja tuuline ilm, nii et 
iga paari tunni järel tuli laadaplatsi kõrval oleva 
tuletõrjedepoo baaris end soojendamas ja janu 
kustutamas käia. 

Muljet avaldas üldiselt kõik: suured autod ja 
treilerid, millega oli laadale tuldud; eelmise sajandi 
esimesest poolest laoriiulitele seisma jäänud 
kasutamata varuosad, mida nüüd müügiks pakuti; 
nimepidi mulle ammugi tuttavad Indiani-juppidega 

kauplejad, kellega nüüd näost-näkku vestelda 
õnnestus; haruldane ja säilinud tehnika ning 
muhedad mootorratta-entusiastid. Elavaid legende 
sai seal näha mitmeid, nii rauast kui ka lihast-luust.

Laadalt lahkudes suundusime tagasi New Yorki 
poole, kus pidime enamiku kokkuostetud kraami 
konteinertranspordiga Euroopa poole teel panema. 
Teatavasti on lennupagasi kaal vägagi piiratud ja 
palju rauda endaga just kaasa ei võta.

Teel New Yorki külastasime üht väga erilist 
mootorrttamuuseumit Motorcyclepedia Museum. 
Midagi nii võimast ja muljetavaldavat pole ma 
varem kohanud ning ilmselt polegi olemas. Suur 
majatäis USA mootorrattatööstuse saavutusi ja 
täielikke rariteete. Mind vaimustas muidugi eriti 
väljapanek Indian Timeline, kus olid ritta seatud iga 
väljalaskeaasta (1901 kuni 1953) kohta üks Indian, 
enamik neist originaalvärvis. Kokku oli muuseumis 
üle 100 haruldase Indiani mootorratta. Ja muidugi 
Harley’sid, Henderson’e, Ace’e, Excelsior’e ja 
Flying Merkel’eid ennenägematus koguses. 
Emotsioon oli ülev ja suurepärane.

New Yorkis tegime ka väikese linnatuuri, 
külastasime põhilisi turismiobjekte, kuid pärast 
varem nähtut ja kogetut need mulle erilist muljet ei 
avaldanud. Kokkuvõtteks tuleb märkida, et reis oli 
küll kauge ja kallis, kuid kindlasti tahaks seda 
mingisugusel kujul korrata.

Lisainfot leiab:
AMCA ürituste kalender: 
http://www.antiquemotorcycle.org/index.php?
page=nat-l-meets-road-runs

Motorcyclepedia Museum:
 http://www.motorcyclepediamuseum.org

Ivar Lindla
Tallinna regiooni volinik
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Unic-Moto mootorra%ahooaja 
avam!el Pärnus
Ühel kenal varakevadisel päeval helistas mulle 
värske juhatuse liige Priit ja sõnas, et temaga 
on ühendust võetud Pärnu motoklubist 
WildCards MC ning palutud Unic-Motot osa 
võtma motohooaja avamisest Pärnus. Jutt oli 
Priidul natuke kuidagi kompav ja haistsin 
kohe ohtu. 

Nii oligi. Priit arvas, et võiksin selle asja 
korraldamise enda peale võtta. Nojah, mis mul 
muud siis üle jäi?! Kuigi just möödunud suvel, 
pärast Unic-Moto Pärnu suvise kokkutuleku 
korraldamist Kosmonautika keskuses olin 
otsustanud, et nüüd peaks paar aastat 
korraldamisjamast puhkama. Aga ühiskonna 
huvides ja meie klubi etteupitamise nimel läks asi 
käima. Ürituse korraldajad pakkusid meile 
tegelikult päris häid vanatsiklite esitlemise 
võimalusi.

Paari sõnaga 9. mail 2015 toimunud ürituse 
formaadist: see on juba traditsiooniks saanud 
kevadine Eesti Mootorrattahooaja avamine. 
Aastaid on sellega tegelenud Eesti üks vanemaid 
motoklubisid, tänase nimega WildCards MC. 
Kogu tegevusaja jooksul on selle klubi president 
olnud Andres Mathiesen – legendaarse Pärnu  
Aleksandri Pubi omanik. Mina võtsin esimest 
korda sellest üritusest osa 2001. aastal soolo M-iga, 
osavõtjaid oli tollal paar-kolmkümmend tsiklit. 

Ehk siis ettevõtmine on väga pika traditsiooniga ja 
muutunud nüüdses Eestis, kui meile on lisandunud 
kapitalismi tingimustes tuhandeid mootorrattaid, 
väga populaarseks hooaja avasõiduks. Sõitjaid 
tuleb kohale üle vabariigi ja ka meie 
naaberriikidest, osavõtjate arv on aasta-aastalt 
tõusnud  ja olenevalt ilmast on viimastel aastatel 
nii 2000-3000 vahel. Lisaks tuleb alati tsikleid ja 
tsikliinimesi uudistama suur rahvahulk.

Sel aastal oli tsiklikolonni jaoks muust liiklusest 
eraldatud Pärnu jõega piirnev Lai tänav. Selle 
kõrval jõeäärsel uuel promenaadil olid esinejad  ja 
kaubaputkad. Sellele alale jäi ka suur 
kaubanduskeskus, mille parklas toimusid 
temaatilised üritused. Meile pakuti võimalust 
eksponeerida püsinäituse raames 
kaubanduskeskuse Port Artur 2 sees auplatsil 
väärikamaid mootorrattaid reedest kuni 
pühapäevani. Ja siis oli mul veel niisugune mõte, et 
paneme Unic-Moto bänneri ka Port Arturi ette ja 
sinna saavad koguneda need meie klubi tublid 
liikmed, kes tulevad kohale omal rattal sõites – 
mitte kärus. 

Nüüd siis reaalsest elust

Kahjuks juhtus see Pärnu hooaja avamise päev 
kattuma meie klubilaste jaoks ühe tähtsündmusega 
ehk Poola Lodži vanatehnikalaadaga. Seega tuli 
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lahendada probleem nende liikmetega, keda oli 
kohapealt võtta. 

Kuigi meie Läänemaa fraktsiooni  ühe väärikama 
kogu omanik Aivar Tiik oli ka Poola sõitmas, oli ta 
siiski nii lahke, et andis minu vastutusel 
püsinäitusel eksponeerimiseks oma viimati 
valminud iluduse – 1931. aastast pärit BMW R-2. 
Teine Pärnu mees Ain Lepa eksponeeris 
püsinäitusel oma uhke BMW R 51 ja paraadil 
osales teise tsikliga - BMW R 61. Klubi liige Toivo 
Krumm oli nii tubli, et tõi reedeks kohale kaks 
külgkorviga ratast: IFA BK-350 ja EMW-350, 
klubi potentsiaalne liige Jaanus Nuut andis 
väljanäitusele oma Indian Scout Sport 750 (1937) 
ja minu poolt oli väljas külgkorviga 
militaarmootorratas M 72 (1947). Tsiklid olid kolm 
päeva  paljudele külastajatele imetlemiseks. 
Piirasime väljapaneku ala ilusate kullatud postide ja 
punase lindiga. Väljas oli ka mootorrataste ajalugu 
tutvustavad plakatid, klubi bänner  ja muu 
atribuutika. Laua peal oli huvilistele suur kogus 
Unic-Moto inglise- ja eestikeelseid 
reklaamvoldikuid, mis kõik said ära jagatud.

Üritus algas laupäeva hommikul algusega kell 10. 
Juba kell 9 kopikatega helistas president Reigo Vilu 
ja küsis, et kus ta täpselt peaks olema?! Täitsa hull 
mees oli hommikul kodust oma Jawa külkaga 
tulema hakanud ja jõudis Pärnusse, nagu öeldakse, 
enne kui tunnid olid alanud. Ruttasin siis ka 
kiirustades kohale ning panime ruttu Port Arturi 
ette üles Unic-Moto plakati. Just sinna hakkaski 
kogunema klubi liikmeid ja ka teisedki 
vanamootorrattad. Aivar Palk tuli koguni kahe IZ-
iga oma säravast kogust ja oli teisigi. Uku Truu 

Viljandimaalt kobis ka kohale, kuna Reigo oli talle 
tee pealt helistanud. 

Niisiis kogunes paraadile päris kena rivi 
vanatsikleid. Olge tänatud kõik, kes kohale tulite! 
Ilm oli kena ja paraad võimas. Sai vesteldud 
paljude inimestega ja loodan, et sellest oli kasu 

meie liikumise 
propageerimiseks.

Jüri Bäärs

Lääne piirkonna volinik

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2015

Niisiis kogunes paraad
vanatsikleid. Olge tänat
Ilm oli kena ja paraad
paljude inimestega ja lo

me
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Kuidas ma Vanasõidukite 
Suursõidul kä!in
Iga viie aasta tagant on Eesti vanatehnikahuviliste 
klubid ühiselt korraldanud suurt vanasõidukite 
demonstratsiooni jaanipäevaaegse ringsõiduga 
mööda Eestimaad (ning seekord ka mööda tükikest 
Lätimaad). 2015. aasta sõit oli igati esinduslik, 
mootorrattaid esindas 46 sõidukit ning 
neljarattalistega oli kokku 187 ekipaaži. 

Minu jaoks võttis see kokku kuus päeva, 80 liitrit 
bensiini ja viis süüteküünalt. Läbisõit kodust alates 
1050km, nii et vanuri jaoks päris mõnus tiir!

Aga nüüd asjade kulgemisest täpsemalt. Start oli 
kodust 19.06 õhtul, pakkisin kotid korvi ja sõit võis 
päälinnast alata:

Käivitamise ajal langesid esimesed piisad. A kui 
kohe püss põõsasse visata, siis ei jõuagi ju kohale... 
Hakkasin aga sõitma ja sain kihutada terve 
kilomeetri, kuniks tugev sadu mind bussipeatusesse 
sundis. Seal möödus järgmised 20 minutit, aga iga 
sadu saab kord otsa ja nii ma võtsingi suuna 
Pärnu Konse laagripaiga poole. Kuna Tallinn-
Pärnu on aeglase vanatehnikaga otse sõita nüri, siis 
plaanisin tuuri Saku-Kiisa-Hageri-Kuusiku-Velise ja 
sealt edasi juba otse Pärnusse. Kõik läks kenasti, 
kuniks leidsin end Järvakandist ja mõistsin, et 
Velise teeots on hoopis kaugele jäänud. Aga mis 

siis ikka, ka Järvakandist läheb maaliline tee Pärnu-
Jaagupisse ja nii ma kohale saingi.

Järgmisel lõunal oli ametlik start Pärnust, pea 
paarisaja liikuriga kolonnis sõita oli päris uhke ja 
hää. Osades kohtades (Kilingi-Nõmme, Mõisaküla) 
tehti kohalikule rahvahulgale väike näitus, nii 
pooletunnine peatus, kus sai tehnikat uudistada. 
Pildil tsiklite lahkumine Kilingi-Nõmmelt:

Mõisakülast hoiatati 
meid, et otsetee 
Valmierasse on 
kehv ja mõistlik 
inimene sõidab 30 
kilomeetrit ringi. 
Need, kes otse 
läksid, ei 
saanud küll aru, kus 
see kehv koht oli, 

aga ju siis oli nii 
vaja 
korraldada. 
Lätis ise-
enesest oli tee 
idülliline - 
käänuline-

künkaline, päike paistis, suvi oli täies hoos ning 
inimesed olid killavoori nähes rõõmsad. Üleüldse 
tundus, et lätlane lehvitab palju rõõmsamini 
külgkorvile kui eestlane, ju siis lõunamaalase 
temperament lööb rohkem välja!

Lehvitamisest: külgkorviga liiklejale lehvitatakse 
päris sageli, umbes iga kahekümnes autojuht (eriti 
nooremad) naeravad ja viipavad. Kindlapeale 
lehvitavad ka külapoodide juures sumisevad õlid ja 
ka lapsed, kes tee veerde satuvad. Sel korral 
lisandus ka Elroni vedurijuht, kellega paralleelselt 
kulgeval teel võidu sõitsin, kaotasin ja kes kohakuti 
jõudes lasi võidurõõmu märgiks pasunat.

Mõis
meid
Valm
kehv
inim
kilome
Need
läksid
saan
see ke

ag
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Valmieras oli meie saabumise auks valla tõeline 
rahvapidu, kesklinn oli politsei poolt kinni pandud 
ja meid eskorditi linna äärest linna südamesse 
kindluse müüride juurde.

Samuti peeti Heiki Jawa peal maha Läti pulm:

Edasi läksid 
päevad reas nagu 
jänesed, kes neid 
enam lugeda 
jõudis. Päevas 
sõideti#kuni 
paarsada kilti, 
rõhku#pandi 
peatustele ja 
rändnäitustele 
asulates ja 
linnades. Teele jäid 

Valga, Võru, Tartu, Elva, Jõgeva ja#Võhma, samuti 
tore külaskäik Väätsal Valdo jalgrattamuuseumisse.

#Lõpetamine Paides oli vägagi vihmane ja 
väheglamuurne, sõitsid kohale - võtsid väikese 
vorstikese, et jaksaks koju sõita - ootasid natuke, et 
kohalikud#saaksid uudistada#liiklusvahendeid - 
põristasid minema. Meil seisis ees veel üle 100 km 
sõitu Paidest lõuna poole, vihma kallas ja väsimus 
hakkas kontidesse pugema. Et aga sellega lugu ei 
lõpeks, tuli järgmisel päeval veel koju põristada, 
kakssada kilti ja kolm tundi lausvihmas. Lõpp oli 
porine ja kuuendaks päevaks jõudis kohale ka 
väike väsimus, õnneks juba koduukse ees:#

Vahepeal ka 
vanatehnika 
vastupidamisest: 
minu jaoks oli 
sõit meeldivalt 
igav, ainult kahes 
kohas lükkasime 
ratta käima, 
kuna vändast 
lüüa läheb ju 
igavaks :) Midagi 
ei purunenud, 
teele ei jäänud, 
ratas sõitis sama 
hästi (halvasti) 

kui tehasest tulles. Kõigil aga sama igavalt ei 
läinud, piltidele on jäänud Reinu Urali karbussi 
timmimine ja hilisem erirehvi purunemine:

Kusagil Põlvamaal kanti esihargi poldi 
purunemisel maha Ivari Indian, aga kõigile 
üllatuseks oli ratas järgmisel päeval rivis ja teenis 
ausalt lõpuni. Spetsialistid kahjusid hindamas:



lk. 18 Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2015

Kokkuvõtvalt oli igati asine vanatehnikaüritus, 
tänud nii korraldajatele kui osalenud tsiklistidele! 

Viie aasta pärast näeme jälle!

Janno Kase

Uusi liikmeid 2015
Heikki Tikas
Kert Kullik
Helina Metus
Veljo Kurg
Rasmus Eermaa
Silver Tigane

Mart Evestus
Eli Laaser
Maido Nurk
Kalev Taur
Külli Hallik-Vilu
Pille Vint

Ü&tusi aa$al 2016
05.-07.02.2016 Classic Riders Winter Rally, 
 Narva

11.-13.03.2016 Motoexotika näitus Tartus

01.05.2016 Tagadi Restauraatorite päev

11.06.2016 Wana-Kolga Tsiklitalli 

 Moto- javanavarapäev

08.-10.07.2016 Vanamootorrataste suvine

 kokkutulek Võrumaal

02.10.2016 Tagadi Restauraatorite päev
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Kuidas pr"ident mind Saaremaale meelitas, 
ehk Saaremaa Moto 2015

Kui alustada Agu Sihvka sõnadega, siis meil sõber 
Reigoga sai valmis projekt Jawa 250. Kuna kohe oli 
tulemas Unic-Moto suvine kokkutulek, kutsus 
Reigo ka mind sellest osa võtma. Olin kõhkleval 
seisukohal, sest tsikkel oli verivärske ja ma polnud 
kunagi nii pikka maad mootorrattaga jutti sõitnud. 
Reigo rahustas mind maha ja ütles, et ega ta mulle 
nii kehva ratast ka teinud ning kui sõidust tagumik 
kangeks jääb, tuleb teha peatus. Pärast seda lauset 
olin üritusele alla kirjutanud.

Ja oligi käes stardipäeva varahommik. Mina, Reigo 
ja Vello mootorratastega ja saateautos Külli, Sirje 
ning kolm põngerjat. Ülejäänud vaba ruum autos 
kuulus meie reisivarustusele, mida alati napib. 
Esimesed 50 km möödus rahulikult sõites, siis aga 
hakkas taevasse kogunema aina tumedamaid pilvi. 
Tegime peatuse, Reigo ja Vello tõmbasid kileriided 
sõiduriietele peale, pakkudes neid ka mulle. Mina 
aga loobusin, olles kindel oma riiete peale. 
Hakkasime edasi sõitma ja siis see juhtuski. Vihma 
hakkas sadama nagu oavarrest. Pärast 20minutist 
sõitu ei olnud mul ühtegi kuiva kohta, isegi see 
koht oli läbimärg, kust vanasti lapsele õpetust anti, 
kui sõna ei kuulanud. Sõites kirusin ennast, et miks 
ma ei kuulanud vanade motomeeste sõna ega 
pannud kohe kileriideid selga. Õnneks tuli kätte 
aeg, kui Reigol tuli anda intervjuu Kadi Raadiole. 
Tegime peatuse ja sel ajal, kui Reigo meediaga 
tegeles,

sain mina oma saabastest vee välja valatud ja riided 
ära vahetatud.

Edasi sõites ilm-
järk järgult paranes 
ja ühes sellega 
kasvas ka 
sõidumõnu. Varsti 
olimegi viperusteta 
Virtsus. Sealt edasi 

praami 
peale ja 
pärast 
pisikest 
merereisi juba Muhumaal. Väike arutelu ja 
võtsime suuna Kuressaare poole, kuhu oli 
umbes 70 km. Ilm oli ilus, päike paistis, 
linnud laulsid (tsiklimees kuuleb seda sõites 
harva) ja sõidumõnu aina kasvas. 

Siis aga juhtus see, mida vanatehnikaga ikka 
aeg-ajalt juhtub. Vello mootorratas lõpetas 
koostöö. Pooletunnise veaotsingu järel sai 

meile selgeks, et selle rattaga edasi sõita ei saa. 
Olime mõnda aega nõutud, et mis teha, kuid kus 
häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Meie 
juures peatus klubikaaslane Jaan Sild, kes kuuldes 
meie murest, oli lahkelt nõus Vello tsikli sihtpunkti 
Tehumardile transportima. Sel ajal, kui meie 
laadisime tsiklit Jaani bussi, sebis Reigo juba 
mandrilt uue mootori ja lootust oli, et õhtuks saab 
mootor ka saarele. Jätkasime meiegi teekonda nüüd 
juba kahe tsikli ja saateautoga Tehumardi poole, 
kuhu jõudsime probleemideta. 

Kui laagripaigas oli sõbrad-tuttavad tervitatud, 
katkine mootorratas maha laaditud ja asjad lahti 
pakitud, tegi Külli ettepaneku minna avastama 
Sõrve säärt. Arvestades, palju meie olime juba 
sadulas olnud, jäi seda meile veel väheks. 
Kutsusime veel ka Uko ja Krista kaasa ning käisime 
mootorratastega Sõrve sääre tipus ära. Tagasi 
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saabudes ootas meid Marianne ja Tiidu poolt 
valmistatud väga maitsev õhtusöök. Kui keha oli 

kinnitatud, läks Reigo 
klubi asjadega 
tegelema, Külli ja 
Sirje tegelesid lastega 
ning mina läksin 
Vellole appi tsiklit 
remontima. 

Järgmisel päeval, kui üritus oli 
piduliku lipuheiskamisega 
avatud, valmistusime kolonnis 
sõiduks Kuressaarde ning 
sealt edasi lõunale Kaali 
Trahterisse. 

Kui lõuna oli peetud, 
alustasime tsiklitega väikest 
ringreisi Saaremaa peal. 
Käisime Angla Tuulikute 
juures ja Orissaare 
Sõjamuuseumis, kus oli 
meeldiv ekskursioon giidi 
saatel. Veel käisime vaatamas 
Saaremaa uhkeid kirikuid ja 
teisi vaatamisväärsusi. 
Märkamatult oligi meie väike 

ringreis otsa saamas ja asusime tagasiteele 
Tehumardile. Sinna jõudes ootas meid ees 
taaskord väga rikkalik ja maitsev õhtusöök. Kui 
keha oli kinnitatud, jäi meile natuke vaba aega, 
mida mina sisustasin Vello abistamisega, kuna 
vahepeal oli tema mootorrattale saabunud vajalik 
uus mootor. 

Siinkohal veelkord 
tänud klubiliikmele 
Arno Jõemaale, kes 
võttis vaevaks kodust 
ühe mootori kaasa 
võtta, mis õnneks 
osutus ka töökorras 
olevaks. Vello tsikli 
saime korda täpselt 
selleks ajaks, kui 
algas päeva 
kokkuvõte koos 
pisikese peo ja tantsuga. 

Pühapäevahommikul ootas meid jälle väga hea 
hommikusöök, kuid sööjaid oli vähe – kas oli aeg 
väga varane või olid muud põhjused, kes seda teab. 
Kui president oli lõpusõnad öelnud, langetas kõige 
noorem osavõtja Hannabret Vilu lipu ja oligi 
üritus ametlikult lõppenud.

Maja sai koristatud, asjad saateautosse pakitud ja 
algas sõit kodupoole. Enne seda külastasime 
Kuressaare linnuses toimunud näidislahingut. 
Paugutati ja tossutati hirmsasti, aga kõige väiksem 

kinnitatud, läks Reigo
klubi asjadega 
tegelema, Külli ja 
Sirje tegelesid lasteg
ning mina läksin 
Vellole appi tsiklit 
remontima. 
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Vilu magas sellest hoolimata. Ju oli üritus ka talle 
väsitav olnud. 

Lahing vaadatud, hakkasime kärmelt sadama poole 
kihutama, sest kuuldused pikast praamijärjekorrast 
levisid. Ja nii oligi, järjekord oli päris kenake, aga 
tsiklimeestel seal igav ei olnud. Uudistajaid oli 
rohkemgi kui Kuressaares ja poseerijaid ning 
pildistajaid jagus üksjagu. Pidasime maha vahva 
praamijärjekorrapikniku ja tuju oli ikka hea. Pärast 
paaritunnist ootamist saime mandrile ja nüüd 
hakkas järjest rohkem tekkima koduigatsus. 
Andsime gaasi, aga peagi kerkisid küngaste tagant 
tumedad pilved ja teele ilmusid vihmamärjad autod. 
Panime kibekähku kilekad selga ja juba tulid 
esimesed piisad. Saime sõita päris korralikus sajus. 
Naised autos vaatasid vaid, kuidas möödasõitvad 
rekkad meid veega veelgi rohkem üle kallasid. 
Lõpuks vaibus vihm ja kodu tuli aina lähemale. 

Samas andis tunda ka väsimus. Tapal tegime 
peatuse, tankisime ja naised otsustasid poodi 
minna. Neil  oli nii kiire, et kihutasid tanklast edasi 
lahtise tagaluugiga. Aga mis juhtub asjadega, kui 
pagasiruum, mis on ääreni asju täis, jääb lahti? 
Loomulikult hakkavad need koormast kaduma. Poe 
ees naised avastasid oma vea ja küll nad siis 

itsitasid, sest see 
tundus neile hirmus 

naljakas ja 
peale 
vaadates 
tundus, et 
midagi 
kadunud 
ka ei ole.

Igaks juhuks tegid nad Tapa vahel ühe tiiru ja oh 
imet, leidsid presidendi papu. Jälle nad itsitasid. Ja 
kui nad lõpuks Taaravainu jõudsid ehk meie 
peaaegu lõpp-peatuspunkti ja Reigo küsis, kus ta 
tsiklijope ja nahkvest koos toa- ja garaaživõtmete 
ning dokumentidega on, siis nad enam ei naernud. 
Paanikas, vilkuva bensiinitulukesega kihutasid nad 
Tapale tagasi, käisid ja uurisid, Küllit kutsuti isegi 
peole, aga tagi ei kuskil. Silme ees terendas juba 
abielulahutus, kui Sirje tuli asjad näpus. Leidub veel 
ausaid inimesi. 

Lõpp hea, kõik hea. Tähistasime kojujõudmist 
peaaegu uue päeva alguseni ning vajusime 
rammestunult voodisse. Tunne oli väsinud, aga hea. 

Oli tore nädalalõpp.

Maido Nurk

itsitasid, sest see 
tundus neile hirmus 

naljakas ja 
peale 
vaadates 
tundus, 
midagi
kadunu
ka ei ol



lk. 22 Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2015

Saaremaa-Moto 2015 tulemused
                          Vanim osaleja – Lembit Arunurm

                       Noorim osaleja  – Hannabret Vilu

 Kaugemalt omal sõidul tulnud – Esko Järvinen

                           Vanim tsikkel – Paul Kukk, Royal Enfield 

Restaureerimiskonkurss, enne 1945. aastat valminud rattad:
                      I Urmas Teearu  – Harley-Davidson, 1932

                       II Heikki Tikas  – Royal Enfield J2, 1939

                      III Alexei Popov – Zyndapp K500, 1933

Restaureerimiskonkurss, pärast 1945. aastat valminud rattad:
                   I Aivar Michelson  – Jawa 361, 1966

                 II Maido Adamson  – Jawa 559, 1963

                       III Jaak Austrin  – KMZ Dnepr MT9, 1974

Militaarklass 
                   I Janis Lacaunieks  – Harley-Davidson WLA 42 

                           II Aivar Tiik  – Gnome-Rhone AX2 

                   III Urmas Valgma – Harley-Davidson WLA 42 külgkorviga

Saaremaa viktoriin
I koht Ivar ja Ave Lindla 

II koht Janno Kase ja Katrin Kase

III koht Urmas Teearu

Tänukirjad rollerite eest
    I Avo Kompus  – TMZ T200M 

 II Dmitry Popov  – Zyndapp Bella 

     III Danel Taur  – TMZ T200M

Eriauhinnad:
            Tiit Muru  – rolleri Peugeot nii hea säilitamise eest

            Vello Vilu  – kes tuli Saaremaale mootorratast remontima

       Margus Karu  – pärast 15aastast pausi BMW R23 tagasitoomise eest Unic-Moto kokkutulekule
       Peeter Nõges  – rolleri Vjatka „Laulupidu“ eest

          Heik Reitel  – BMW R-75 maaletooja
         Tõnu Piibur  – viimane parim vanasõidukiks tunnistatud mootorratas BMW R50/2 

         Ants Ritson  – kõrgel kunstilisel tasemel Türi jalgrattaseltsi embleemi eest KMZ külgkorvil 

       Helina Metus  – parim restaureeritud mopeed Riga „BMW“ R12 
   Simo Nieminen  – korduva osalemise eest VMPK esindajana

        Matti Vahuri  – parima häälega Inglise mootorratas Royal-Enfield L570
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Saaremaa-Moto 2015 piltid"
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In#ani Ra'y$, Morgan!t ja muu$
Tänavune Indiani huviliste kokkutulek 
Rahvusvaheline Indiani Rally 2015 toimus vanal 
heal Inglismaal Gloucestershire krahvkonnas, mis 
asub Lõuna-Inglismaal ning piirneb läänest Walesi 
ja idast Oxfordshire krahvkonnaga. Üritus toimus 
Cheltenhami linna lähedal Prescottis Bugatti 
Omanike Klubi (Bugatti Owners Club asutatud 
1929) juures.

Selleks, et õigeks ajaks koos mootorratastega 
Inglismaale jõuda, tuli sõiduks varuda kolm päeva. 
Prantsusmaal Calais tabasid meid aga üllatused, 
pagulased olid tõkestanud Eurotunneli ning samal 
ajal streikisid prantsuse meremehed, lüües 
segamini praamigraafikud. Peale mõnetunnilist 
ootamist saime siiski praamile ja olimegi 
Inglismaal. Kokkutuleku toimumisaeg oli 23.-26. 
juuli, millest esimene päev oli kogunemiseks ja 
viimane ärasõiduks. Kui autoga sõites oli 
allakirjutanu juba vasakpoolse liiklusega harjunud, 
siis esimesel päeval mootorrattaga sõites oli 
arusaamatu, miks vastutulev auto sõidab „valel“ 
teepoolel ja vilgutab närviliselt tuledega. See oli ka 
ainukene kord, kus sai eksportida Inglismaale 
Mandri-Euroopa liikluskorraldust. 

24. juulil algas ametlik kokkutulek ekskursiooniga 
Morgani tehasesse ja tehasemuuseumi. Tuuril anti 
väga põhjalik ülevaade Morgan Motor Company 
ettevõtte ajaloost, tootmisest ja toodetest. Ettevõte 
asutati 1910. aastal Henry Frederick Stanley 

Morgani poolt ja on kõige pikaajalisem 
sportautode tootja maailmas. Kõigepealt alustati 
kolmerattaliste kergete nn cyclecar mudelite 
toomist, mis olid edukad võidusõitudel omas 
võistlusklassis. Esimene neljarattalise ja 
neljasilindriline mudel 4-4 jõudis tootmisesse aastal 
1936, mille baasil on tänaseni tootmises sama 
mudeli 8. seeria nimetusega 4/4 1,6. Antud 
koosluses kasutatakse Fordi 1,6-liitrist mootorit, 
Mazda 5-käigulist käigukasti ja GM poolt toodetud 
tagasilda, mida seob Morgani käsitööna terasest ja 
saarepuust valmistatud kere. Vaatamata sellele, et 
kere ja vedrustuse osas pole olulisi muudatusi 79 
aasta jooksul toimunud, on mudeli maksimaalseks 
kiiruseks 185 km/h!

2011. aastal alustas Morgan taas S&S mootoriga 
kolmerattaliste toomist, mille järele nõudlus aina 
kasvab. Kuigi  viimasel aastakümnel on lisandunud 
Morgani tootevalikusse ka uuemaid mudeleid, kus 
saarepuud asendab alumiinium ja mootoriks on 
BMW V8, müüb Morgan jätkuvalt konservatiivust, 
käsitööd ja tuntud kaubamärki. Igatahes oli 
huvitav näha, et Euroopas valmistatakse midagi 
veel käsitööna ajaloolistes tehasehoonetes ja oh 
imet!,  suudetakse seda ka edukalt turustada. Samal 
päeval juhtusime teel kokku iseliikuva 
aurumasinaga, mis auru ja suitsusamba all liikus 
omal jõul mööda asfalteed, tekitades niiviisi enda 
järele väikese autorongi. Tekkis rida küsimusi, kas 
sel masinal on ikka tehnoülevaatus tehtud, kus on 
aeglase sõiduki märk...?

25. juuli oli sisustatud mootorrattasõitudega. Päeva 
esimesel poolel toimus ringsõit kohalikku 
väikelinna Bourton on the Water. Sõit toimus 
grupiti korraldajate eestvedamisel või omal käel 
legendi järgi. Arvestades asjaolu, et Lõuna-
Inglismaa teedevõrk on tihe ning et legendi, 
kohaliku liikluskorralduse jälgimisel ja Scout 101 
juhtimisel ei tekiks äpardusi, sai valitud grupis 
liikumine, aga siiski õnnestus ka korraldajate grupil 
ära eksida. Tänu ühistele pingutustele laabus kõik 
hästi ja sihtkoht sai läbitud.
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Linnas oli ka väike tehnikamuuseum, mis 
meenutas Hindrek Kuke aita Varbolas, kuid veidi 
Inglismaa kesksem. Sama päeva pärastlõunal 
toimus mäkketõusuvõistlus 
laagripaigas Bugatti Omanike Klubi 
mäkketõusurajal. Klubi alustas raja 
ehitamist 1937. aastal. Rada on 
kohalikes mõõtühikutes 1127 jardi 
pikk ja kõrguste vahe on 200 jalga. 
Rajal on erineva raadiuse ja suunaga 
kurve, nende seas järsem 180-
kraadine Nõelasilmakurv. Täna 
kuulub raja juurde ka klubihoone 
ning Prescott on ühtlasi koduks 
2000 liikmega klubile. 
Mäkketõusuvõistlus algas 
instrueerimisega ja nn vastava litsentsi 
väljastamisega. Rajal sai ka vana mootorrattaga 
sõites korraliku sõiduelamuse. Naised ja lapsed 
said nautida mäkketõusu kohaliku klubiliikme 
Posche kõrvalistmel. Nagu õhtuti kombeks oli ka 
sel päeval elav muusika ja lisaks veel auhindade 
jagamine. 25. juuli oli ainuke päev, nädalase 
Inglismaal ja Walesis viibimise ajal, mil vihma ei 
sadanud. Järgmisel hommikul oligi kokkutulek läbi 
ja igaüks valis oma tee, kes koju, kes saareriiki 
uudistama. Kokkutulekul osales umbes 250 
Indiani-entusiasti 200 tsikliga. Kaugemalt tulijad 
olid Austraaliast.

Tegime pärast Rallyt Walesile ringi peale. 
Külastasime vana söekaevandust, asub ju kogu 
Wales kivisöe lademel ja waleslasi kutsutakse 
söerahvaks. Tagasiteel Inglismaale sattusime 
kaunisse Buxtoni linna mõttega külastada linna 
parke, kuid üllatuseks oli linnas algamas vana ja 
klassikaliste autode ning mootorrataste oksjon. 

Kohale oli toodud haruldusi just autode hulgast, 
mootorrataste valik oli oksjonil tagasihoidlik.

Minu suureks elamuseks oli aga Birminghami 
Rahvuslik Mootorrattamuuseum. Võib ju täie 
kindlusega väita, et Inglise kultuuri osaks on ka 
mootorratas ning kõik sinna juurde kuuluv. Väidet 
tõendab ka  mainitud muuseum. Muuseumis on ca 
600 mootorratast, muidugi briti margid, mis kõik 
on üliheal tasemel restaureeritud. Eksponaatideks 
on enamasti haruldasemad, hinnalisemad ja 
ajalooga eksemplarid, nende hulgas on mitmeid 
prototüüpe, näiteks 3-silindrise vesijahutusega 
ridamootoriga Scott aastast 1938 või 3 sil 
ridamootoriga Royal Enfield aastast 1915. Eraldi 

saal on muuseumis ka võidusõidumootorratastele 
ja rekordmasinatele, millega on võidetud auhindu 
ja püstitatud kiirusrekordeid. Vaatamist oleks 
jätkunud muuseumis mitmeks päevaks, aga aeg sai 
otsa ja tuli koju tagasi sõita.

Indiani Rallyl 2015 osalesid eestlastest Ave ja Ivar 
Lindla, Kerli Vahar, Isabel, Harri ja Aivo Mündel.

Aivo Mündel
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Vanatehnikalaat
Veterama 40 Mannheim!
Asi sai alguse ühel septembrikuu päeval 
toimunud telefonikõnest, kus Urmas esitas 
väga konkreetse küsimuse – kas tahad kaasa 
tulla Mannheimi? Ootamatu ja meeldiv 
ettepanek, mille peale oskasin esimese hooga 
kosta vaid midagi umbmäärast, et noh jah, 
ahah... Edasi hakkas kergelt kripeldama, et 
miks ka mitte? 

Vanatehnikahuvilistele seostub ju sõna Mannheim 
esmajärjekorras vanatehnika ja varuosade laadaga, 
suure laadaga, ikka väga suure laadaga (ca 26 ha 
müügipinda). Seejärel tuleb alles teadmine, et see 
on ka linn ja kõik muu. Kripeldus läks suuremaks 
ja juba tekkis küsimusi, et siis millal ja kuidas? 
Pealegi oli sel aastal tegemist juubeliüritusega – 
ikkagi 40 aastat. Toimumise aeg 9-11. oktoober 
2015.

Selgus, et Urmas ja Indrek olid juba ettevalmistava 
osaga ühele poole saanud. Kogemused nende 
eelmiste kordade käimistest olid seejuures suureks 
abiks. Nüüd jäi vaid reisiseltskonnalt üle küsida, 
kas läheme? Muidugi läheme. Kokku sai seitse 
asjahuvilist: Urmas, Indrek, Vahur, Heikki, Jaanus, 
Ain ja mina. Sõiduvahendiks seitsmekohaline 
matkabuss, kus kuus enam-vähem täismõõdus 
magamiskohta ja seitsmes selline lühem ja kitsam. 
Kuna plaan oli nagunii mitmes vahetuses pidevalt 
sõita, siis tegelikkuses oli isegi võimalus 
magamiskohta valida - või õigemini pikali visata 
sinna, kus parasjagu ruumi oli. 

Esialgu oli mõte välja sõita neljapäeva hommikul, 
kuid arvestades tõsiasja, et tark ei torma, startisime 
juba kolmapäeva õhtul. Ja õigesti tegime. Esimese 
asjana tutvusime matkabussi ehitusega, et kuidas 
oleks võimalik esitulesid reguleerida nii, et tuled 
näitaksid ka kaugemale kui bussi esiosa. Tõsiasi, et 
vanasti olid sõiduvahendid lihtsamad, sai 

järjekordse kinnituse. Ja nii me siis läksime, 
peaaegu kogu teekonna kaugtuledega, mida polnud 
vaja peaaegu üldse vahetada. 

Kuna olid juba esimesed kerged miinuskraadid, sai 
selgeks, et matkabuss ongi ikka tegelikult mõeldud 
suvehooajaks. Suvel võib ju akende ja uste vahelt 
sissepuhuv tuul mõnus olla, aga sügisel enam 
mitte. Kõige rohkem puhus huvitaval kombel 
hoopis külmkapi tagant. Kaasavõetud kampsun 
läks tihendamiseks. Pärnusse jõudes täiendasime 
veel toiduvarusid ja alustasime põhjalikumat 
tutvumist bussi kere all oletatava küttesüsteemiga. 
Oli gaasisüsteem, gaasiballoon ja puha, igasugu 
torusid ja muid vidinaid. Kollektiivses mõtlemises, 
eriti kui seda teha pingsalt, peitub suur jõud. 
Tegelikult oli vaja vaid vajutada korraks ühte 
rohelist nuppu. Peale selle, et tuba soojaks sai, 
hakkas ootamatult tööle ka gaasipliit. 

Nüüd pole muud, kui edasi Läti poole! 

Seal olid suvisest teeremondist jäänud veel 
valgusfoorid töösse ja nüüd oli aega uurida 
armatuuris süttinud kollase kolmnurga tähendust. 
Mitte grammigi ei olnud kahjuks kasu 
itaaliakeelsest manuaalist, mis oli kindalaekas 
saadaval. Õnneks oli kaasas Internet, aga ka sellest 
polnud abi, selgust ei toonud samuti sõnumi 
saatmine ega helistamine. Ei jäänudki muud üle, 
kui oletada, et viga võiks olla rehvirõhus. Et 
esimene vasak rehv vajas lisaõhku, selgus peale 
mitmendat tankla külaskäiku, kuna sinnamaani 
olid kõik kompressorid nagu kokkulepitult rivist 
väljas. Selleks ajaks olime juba otsapidi Poolas.

Kolmapäevane öö ja neljapäev kulges 
sõidusuunaga lõunasse. Ainsaks vahejuhtumiks 
liigne uudishimu äsjaleitud erinevate hoobade 
keeramisel, mistõttu kaotasime kogemata poole 
veetagavarast. Neljapäeva õhtupoolikuks oli jäänud 



lk. 29Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2015

sõita veel alla 500 kilomeetri. Kuna aega oli piisavalt, 
tekkis mõte külastada tuttavaid tegelasi. Nii keerasime 
Treueni linna ja sattusime väikesesse, kuid huvitavasse 
muuseumi, kus kõik eksponaadid seotud vaid ühe 
margiga – Victoria. 

Alates mootorrattast, õmblusmasinani ja kõik muud 
mõeldavad asjad sinna vahele. Isegi mõne tsikli alus oli 
kujundatud margist lähtuvalt. 

Veel kohtusime Wilfrediga, kelle leivanumbriks on 
DKW autode puitkerede valmistamine.

Ja siis oligi reede. Sildid kiirteel näitasid juba ammu 
Mannheimi suunas. Eksida polnud enam võimalik, sest 
kõik sõidukid, mis matkabussi moodi välja nägid või 
sõiduautod, millel järelkäru järgi, keerasid kiirteelt 
paremale maha. Kus nad mujale kui laadale lähevad. Ja 
nii oligi. Ametliku alguseni ehk kella 12ni oli veel mitu 
tundi aega ja nii otsisimegi sobivat parkimiskohta. 
Selleks tuli küll mitu tiiru kvartalile peale teha ja 
korduvalt ühest ja samast kohast mööda sõita, kuni 
otsustasime end vahetult teiselpool kiirteed asuvasse 
parklasse paigale sättida. Sealtsamast viis üle kiirtee 
jalakäijate sild otse peaväravasse välja, vaid mõne 
minuti jalutuskäigu kaugusel. Kuna aega oli piisavalt, 
tegime ühe varalõunase söömise, et jõuvarusid 
tugevdada. Seda peamiselt ennetava meetmena, nö 
igaks juhuks, kui suures laadatuhinas peaks juhtumisi 
söömine meelest ära minema. Varasemast kogemusest 
on seda vahel ette tulnud.

Ja siis oli aeg... Seljakotid selga, mõnel veel lisaks käru 
kaasas, ja piletisappa. Esimesed tsiklid olid pakkuda 
juba enne laadaväravaid. Üle hulga aja jälle järjekorras 
seismise nostalgia koos tõsiselt tuntava küünarnuki
tundega. Noored, vanad, veel vanemad, mehed, naised, 
ligemalt ja kaugemalt, seljakottide ja kõikvõimalike 
käsikärudega, mõnedel ka mootor ja istepink peal. 
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Kõigil esimeseks eesmärgiks saada pilet, teiseks 
pääseda väravast läbi ja siis vaatab igaüks juba ise, 
kuidas edasi. Pikaajalise järjekorrakogemuse ja 
praktikaga inimestena olime olukorda õigesti 
hinnanud, vastavalt tegutsenud ja pääsesime 
väravast läbi ilmselt esimese poolesaja külastaja 
seas. Nüüd olime varustatud vastava käepaelaga, 
millel juubelihõnguline kiri Veterama 40, lisaks 
juhendmaterjaliga kauplemiskohtade ja kauplejate 
kohta. Ja siis algas orienteerumine. Ei kurtnud 
enam keegi oma seljahäda ega reumat. Valutavad 
jalad tulid jutuks alles õhtul. 

Vaadata oli seal tõesti palju ja huvitav oli ka. Päris 
kõike seal muidugi ei olnud. Allveelaevast ei 
juhtunud nägema ühtegi tükki. Lennukitest aga 
üht-teist oli, isegi tervet mootorit pakuti. Autodest, 
mootorratastest ja jalgratastest rääkimata.

Hulgaliselt selliseid marke, millest vaid seni 
nimekuju kusagil raamatus või brozüüris nähtud. 
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20ndate aastate enam vähem komplektne tsikkel 
polnud müügilettidel mingi haruldus. Ja muidugi 
lõputult erinevaid osi, detaile, jublakaid, tööriistu, 
abivahendeid ja mida kõike veel. Samas ka mitmed 
näitlikud õppevahendid, kuidas autokerelt mõlke 
välja võtta, tinapahtlit peale kanda, bensiinipaaki 
seespoolt töödelda korrosiooni kaitseks, plekist 
vajalikke vigureid lõigata jne. Näha võis ka igasugu 
erinevaid mudeleid ja töötavaid mootoreid. 

Et selles virr-varris natukenegi selgust saada, tuli 
võrrelda kaasavõetud fotosid ja jooniseid koos 
mõõtudega, et oleks väikegi lootust näiteks 
vajalikku näidikut leida.

Hulgiostjatele oli korraldatud lausa 
transporditeenus parkimisplatsile. Müüjad olid 
igati muhedad ja kui mõni tükk tundus ligemat 
uurimist väärt olema, eriti veel peale paberil 
olevate mõõtudega võrdlemist, oli müüjapoolne 
täpsustav info nagu iseenesest saadaval. Jällegi 
kogesin seda, et ühine tehnikahuvi ei tunne piire 
ega keelbarjääre. Kui müügilettide vahel jalutades 
silme eest väga kirjuks kippus minema, põikasin 
vahelduseks kõrvalasuvale platsile, kus sõidukid 
olid näitusele toodud, samas seisid paljud seal ka 
müügiootel. Juubeli puhul oli mitmeid muidki 
põnevaid meelelahutusi nagu näiteks tünnisõit. 

Pühapäeva pealelõunaks oli laat läbi ja osalised 
väsinud, aga rahulolevad. Ega meilgi seal muud 
enam teha olnud, kui hakata kodu poole sättima. 
Tagasisõidust pole midagi erilist täheldada peale 
sõitmise ja tankimise. Kui siis vast olude sunnil 
toimunud katset, kas sõidukiirusel on mingi mõju 
spagettide söödavakssaamisele. Igatahes vorstide 
puhul olulist erinevust bussi parkimisrežiimiga ei 
täheldatud. Maitsesid võrdselt hästi. 

Oli igati kordaläinud ettevõtmine, mis sellest, et 
koju tagasi jõudsime alles pärast 4400 kilomeetri 
mahasõitmist.

Tiit Talts



lk. 32 Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2015

Suur vanamootorra%at"t – 

külkadega BMW R50 vs K750m
Eks ikka aeg-ajalt on vanad 
vanamootorrattamehed saanud lõkke ääres 
kokku ja hakanud jahuma igapäevasel teemal: 
kumb on parem kas „Emm” või „Bemm”. 
Kunagi ei ole päris tõeni jõutud, sest ühel 
osapoolel on üks ja teisel teine ja seisukorrad 
on nagu on ja ega ühte soolo R35-t ei tasu 
ikka korviga seitsmepoolesega võrrelda, sest 
tegelikult on need täiesti erinevad asjad oma 
ülesehituselt. Ja kui väga ka poliitiliselt 
vastanduda tahetakse, siis ei pruugi seegi 
õnnestuda, sest valdav enamus meie mail 
vastu potsuvaid ühesilindrilisi on 
kommunistliku taustaga.

Täna aga võtame testimiseks ette kaks võrdlemisi 
sarnast looma, millede mudelite väljalaskeaastad 
kattuvad mõne aasta lõikes, mõlemad on 
külgkorviga ja mis – nii kummaline kui see 
esmapilgul ei tundu – on ka täiesti identse 

hinnalipikuga. No kubatuur on ühel 500 ja teisel 
750, aga mis sa suure hädaga ikka teed.

Armsad vanatehnikahuvilised, lubage esitleda:

BMW R50 korviga Steib 500S ja K750m, kurat 
teab mis korviga, pole teist nagu ilma korvita 
kunagi näinudki. Esimene neist väljunud Baieri 
Mootori Wabrikust aastal 1955 ja teine Kiievist 
aastal 1968, ehk siis kui mõni aeg tagasi veel peeti 
ühte fašistide loominguks, siis praegust 2015. aasta 
konteksti arvestades on mõlemad valmistatud 
fašistide poolt. Poliitika poliitikaks, kuid kusagil 
tundub, et kui alguses mainitud poliitilise 
vastandumise eest punkte jagada, siis ilmselt 
jagunevad need nüüdsest peaaegu võrdselt: üks ei 
ole teisest parem.

Kust otsast siis hind neil täpselt ühesugune on? 
Nimelt sai sinine K750m üks aasta korralikult lahti 
võetud, päris korralikult üle käidud ning uuesti 
kokku pandud. Restaureerimiseks võib seda ka 

kusagilt otsast pidada, 
kuigi üsna levinud 
mootorrattale kohaselt ei 
olnud palju vaja just 
samu detaile uuesti 
valmistada või arutult 
taastada, sest valdav osa 
detaile on siiski 
mõningase otsimise järel 
saadaval. Arvestama 
peab muidugi riiulikauba 
mittesobimist konkreetse 
indiviidi külge ja sellest 
tulenevat tundide pikkust 
sobitamist ja 
nikerdamist, mis kõiki 
töötunde kokku lugedes 
ja materjale ja topelt 
asjade ostmist arvestades 
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kujunes üldkuluga 17 000 
eurot. Mõni ehmatab ära, 
et kes see loll Emmi peale 
sihukest summat raatsib 
raisata ja kuhu see 
reaalselt ikkagi pandud 
on. Lähemal vaatlemisel 
on näha, et on pandud 
jah! 

BMW jällegi maksiski 
eelmise omaniku käest 
ostes umbes 17 000 pluss 
käibemaks. Ehk siis hinna 
ja maksumise osas ei saa 
jällegi arvata, et üks oleks 
teisest kuidagi parem, ei 
soodsama, ega 
prestiižikuse skaalal 
erinevam. Hilisema 
ülalpidamise osas muidugi võib arvata, et BMW 
tuleb odavam, sest valdav osa kuludetaile ja ka 
mittekuluvaid detaile, neid, mis käpuli käies katki 
võivad minna, on netikaubamajadest mõningase 
ootamise järel vabalt saadaval. 

Hinnad on küll keskmisest kallimad, kuid kõik 
detailid sobivad täpselt paika ja mingit 
hoomamatut käsitöömeisterlikkust selle tsikli 
harrastamise juures vaja ei lähe. K750m õige aasta 
juppi pole pahatihti üldse saada või siis erineb 
varuosa detail nähtavalt algupärasest ja mitte, et 
see segaks sõitmist, aga kokkutulekul kõik 
teadjamad mehed kipuvad tänitama.

Nüüd proovime sõita

Käivitamine käib nagu vanasti ikka jalaga. K-l ei 
ole kusagil kaasa antud käivitamise juhendit, aga 
üldiselt käib see nii, et esmalt keeratakse kraan 
lahti, siis litsutakse tunde järgi karbusside nibusid. 
Niipalju vahepeale, et Emmil saab õige hetke teada 
sellest, et paras nire siriseb kroomitud toru peale, 
kuhu aja jooksul kole plekk jääb ja BMW puhul 
tuleb lihtsalt aru saada, et nüüd aitab. Seejärel tuleb 
ilma elektrita kolm korda käivitusvänta kolakaga 
vastu raami taguda, süüde sisse litsuda ja järgmisest 
matsust lähebki käima. 

BMW puhul tagusin Emmi mehe toore jõuga kohe 
alumiiniumist käivitusvända juure pealt puruks. 
Nimelt on kõik käivitamise protseduurid BMW-l 
K750m-iga täpselt samad, peale selle, et vänta 
tuleb soliidselt vajutada ja pole vaja nagu suur 
sugupull seal otsas karata. Seega käivitamise 
punktid võiks anda BMW-le. Sõitmisega tuleb juba 
suurem erinevus sisse. Isteasend tundub K750 
seljas esmapilgul mugavam, BMW peal peab 
ettepoole kummardama ja kohapeal fotograafidele 
poseerides tundub see liialt võimlemiskavana. 

Kuid asjadest ette rutates tuleb tunnistada, et miski 
ei ole siin niisama. Kui kiirused kasvavad juba üle 
70, siis Emmi seljas toretsev püsti istumine jääbki 
kohapeal istumiseks, BMW seljas veidi ettepoole 
kummardamine mõjub aga suurematel kiirustel 
oluliselt paremini. Lenksust kinnihoidmine toimub 
vastu tuhiseva õhuvoolu sees täpselt õige jõuga ja 
tundub kuidagi loogiline, K750 puhul pole erilist 
vahet, kas hoida lenksust või enda ninast, juhitavus 
on täpselt sama. Kiirendusel ei ole vahet, või kui 
siis 500 kuubikune BMW kiirendab veidi kauem, 
ehk siis 70 kilomeetrisest tunnikiirusest ülespoole 
on ka veel tunda kiirendavat jõudu. K750 äsab 
kohapealt muidugi ulmelise hooga minema, kuid 
põllumajandustehnikale kohaselt piirdub kiirusega 
50 km/h ja sealt edasi on juba lennunduse 
valdkonna teadmisi tarvis, et teepeal püsida. 
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Seevastu kui BMW koos oma spetsiaalse külgkorvi 
seadistuse ja rooliamordiga jääb otseks ka peale 
järsku pidurdamist, viskab Emm samal ajal korvi 
ette. See jällegi käsib korrigeerida sõiduharjumusi, 
kui emmiliste puhul on levinud vasakkurvi 
läbimise metoodika ka pidurdamist nõudev ja 
parem kurvi kiirem läbimine eeldab gaasi andmist, 
et tsikli loomse poolega korvist ette rebida, siis 
BMW puhul see nii ei ole. Kiirendamine ei rebi 
soolo osa korvist ette ja pidurdamine ei loobi 
korvi ette. Seega varasem Emmi sõiduosavus vajab 
BMW R50 rooli ronides veidi harjutamist.

Kokkuvõttes võib öelda, et külgkorviga BMW R50 
on mõeldud autobahnile ronimiseks ja saab 
hakkama ka linnatingimustes ja kõva kattega 
teedel, kuid K750m on peaaegu ideaalne 
liiklusvahend kruusastel teedel ja nendel teedel, 
kus väike rohututt on kahe rööpa vahel.

Kumb ratas sobiks noorele 
vanatehnikahuvilisele?

Välimuse ehk ilu osas on täpselt nii ja naa, üldiselt 
peetakse musta raketikujulise korviga BMW-d ikka 
ilusaks mootorrattaks, kui aga K750 on korralikult 
sooritatud, siis ega selgi viga pole. Ei saa ka öelda, 
et ühe tsikliga meeldid rohkem naistele ja teisega 
meestele, tuleb lihtsalt vahet teha millisel juhul 
meeldid ise ja millisel juhul meeldib tsikkel. 

Kui nüüd noor tsiklihuviline tahaks teada, kumb 
on parem ja kumba tasuks 
vanatehnikaharrastamise mootorrattaks valida, siis 
on tegelikult õiget valikut väga raske välja pakkuda. 
Pigem ütleks siis nii: kui noorel hakkajal 
mootorratturil on hirmus tahtmine pidevalt asjade 
üle arutleda, igasugu sõlmi pidevalt lahti kiskuda ja 
omandada laiapõhjalisi teadmisi füüsikast, siis 
tasub ette võtta K750m. Aga kui huvilisel on 
niipalju mõistust peas, et ei tee liialt ennatlikke 
järeldusi oma käeliste oskuste koha pealt, ei plaani 
kodustes tingimustes silindreid hoonida ega 
salvrätiku sees kuullaagreid lahti võtta, tasub ikka 
pigem BMW kasuks otsustada. 

Kui noorel hakkajal motoristil on vaja ka elus raha 
lugeda, siis mina soovitaks pigem korraliku BMW 
eest kohe liisingut maksta, kui pikemas perioodis 
K750 peale sama summa või rohkemgi sularaha 
huugama panna. Need nõuanded sobivad juhul kui 
alustatakse tühja koha pealt. Ent kui juba kuuri 
nurgas vanaisa vana emmiline nukralt oma järge 
ootamas on, tasub ikka rõhuda oma esiisade 
tehnilise pärandi taastamise peale ja mitte arvata, et 
sakste suled kuidagi edevamad tunduks. 

Pikema elu jooksul võib muidugi mõlemad lõbud 
ära proovida.

Tõnu Piibur

Lühiuu#sed
Sellest aastast on Eesti Vanamootorratta Unic-
Moto kodulehel avaldatud kõigi Eestis välja antud 
vanamootorrataste ehk "musta numbrit" 
kandvate tsiklite aktid. Need leiab aadressilt: 
unic-moto.ee/musta-numbri-aktid

Alates aastast 2001 on Unic-Moto andnud välja 
oma seinakalendreid. Klubi kalendri 
kaanepoisiks saab see, kes on eelnenud aasta 
jooksul saavutanud midagi märkimisväärset, omab 
suuri teeneid klubi ees või on saanud hakkama eriti 

vinge 
mootorratta 
restaureerimisega. 
Väärtustades ajalugu, on 
Unic-Moto koduleheaadressil unic-moto.ee/unic-
moto-kalender üles seatud ka kõik läbi aegade 
klubi poolt välja antud ametlike kalendrite 
kaanepildid. 
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Mootorrata$e akud"t
Üldjuhul on mootorratastel läbi 
aegade olnud – ja tegelikult on ka 
praegu – põhiliselt kasutuses 
plii-happeakud. Viimastel 
aegadel on aga pliiakude 
osas toimunud 
märkimisväärsed 
edasiarengud, mis on 
iseenesestmõistetavalt 
toonud kaasa muutusi 
nende ekspluatatsioonilistes 
omadustes. Seetõttu peatume 
seekord just happe(plii-)akudel 
ning ehk puudutaks riivamisi ka 
leelisakusid ja nende kasutamise 
iseärasusi.

Algatuseks veidi vanemate mootorrataste peal 
enimkasutatavatest 6V pingega mittestarter tüüpi 
plii-happeakudest. Nagu ütleb ka nimetus, 
koosnevad eelnimetatud akud plii ehk seatina + ja 
- plaatidest mis on asetatud väävelhappe H2SO4 
vesilahusesse, mille tihedus(erikaal) on laetud aku 
puhul 1,27-1,29. Kõvade külmadega võib õues 
seisa aku elektrolüüdi erikaal viia 1,30ni. Plaadid 
kujutavad endast pliist (millele on lisatud 
mehaaniliste omaduste parendamise eesmärgil 
1,5-8% antimoni) valmistatud võretaolist 
taskukestega raami. Taskud on täidetud nn 
aktiivmassiga. Plussplaadi aktiivmass on 
põhikoostiselt pliimennik, mis muutub laadimise 
käigus pliidioksiidiks PbO2 ja on pruuni värvi. 
Miinusplaadi aktiivmass aga koosneb jällegi 
pliihapendist, mis peale laadimist muutub urbseks 
pliiks ja omandab halli värvuse. 

Akusid iseloomustavaks põhisuuruseks on 
mahutavus +25°C juures. See näitab, mitu tundi 
võib täislaetud aku olla koormatud 1A vooluga 
kuni täieliku tühjenemiseni, st purgipinge lubatud 
langemiseni 1,4V piirile, alla selle piiri hakkab aku 
pöördumatult kahjustuma. Samuti on tähtis 
parameeter väljund- või purgipinge koormamata 
olekus (elektromotoorjõud). Pliiakudel on see 
purgipinge suurusjärgus 2,1V. Kõikide pliiakude 

ühiseks omaduseks on 
temperatuuritundlikkus – iga 
temperatuuri tõus 8,5° tõstab 
aku mahutavust 10%, sama 
temperatuuri langusega. Kui 

temperatuur on 0°C, on aku 
mahutavusest järel 70

Mootorratastel 
kasutatavad plii-
happeakud jagunevad 
oma ehituselt kolme 
põhilisse liiki:

•Klassikaline plii-
happeaku, 

kus plaadid asetsevad 
väävelhappe vesilahuses. 

Plaadiraami antimonisisaldus reeglina 5-6%. 
Nende akude puhul on korkides eralduvate 
gaaside väljalaskmiseks tuulutusavad ning nende 
tööasend on alati püsti, korgid ülevalpool. 

• Põhilised eelised:

• soodne hind

• mitte eriti tundlik ülelaadimisele, 
mistõttu hästi kasutatav 
vibreerkontaktiga relee-regulaatoritega 
laadimisseadmete puhul 

• kannatab suhteliselt hästi lühiajalist 
ülekoormust

• Põhilised puudused:

• suhteliselt suur isetühjenemine
(10-13% kuus)

• laadimise-tühjenemise efektiivsus 
reeglina alla 90%

• vajadus perioodiliselt kontrollida 
elektrolüüdi taset, kuna sellel akutüübil 
on omadus laadimiste-tühjenemiste 
käigus aurustada välja vett. Seega, 
vajadus aeg-ajalt lisada destilleeritud vett.

• laadimise käigus eralduvad gaasid on 
plahvatusohtlikud

• Hooldusvaba plii-happeaku.
Selle akutüübi erinevuseks klassikalise plii-
happeakuga võrreldes on plaadirestis sisalduva 
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antimoni väiksem sisaldus (1,5-2%). Selle 
tulemusena väheneb aktiivmassi ja plaadiraamide 
vaheline üleminekutakistus ning kaasnevalt 
väheneb oluliselt ka gaasude eraldumine 
laadimise-tühjenemise režiimis.

• Põhilised eelised:

• oluliselt väike isetühjenemine (1-3% 
kuus)

• kõrge laadimise-tühjenemise efektiivsus 
– kuni 99%

• suhtelisel väiksem aku sisetakistus, st. 
koormamisel on aku klemmipinge 
koormusest vähem sõltuv

• Põhilised puudused:

• mahutavus ca 20% väiksem klassikalisest 
plii-happeakust

• tundlik ülelaadimisele ja ülekoormustele 
(eriti lühisele), mistõttu sobiv kasutada 
elektroonse pingeregulaatoriga 
laadimissüsteemi puhul

• hind oluliselt kõrgem  

• tööiga võrreldes klassikalise happeakuga, 
reeglina lühem

• Geel-happeaku ehk igapäevases kõnepruugis 
lihtsalt geelaku. Selle akutüübi erinevuseks 
hooldusvaba ja klassikalise plii-happeakuga 
võrreldes on sültjas ehk geelolekus elektrolüüt.

• Põhilised eelised:

• nagu hooldusvabal akulgi, oluliselt väike 
isetühjenemine (1-3% kuus) 

• hooldusvaba akuga võrreldav, suhteliselt 
kõrge laadimise-tühjenemise efektiivsus, 
mis küündib kuni 98%

• laadimise-tühjenemise protsessis ei 
eraldu akust väljapoole plahvatusohtlikke 
gaase

• aku tööasend ei ole määratud, võib 
töötada igas asendis

• Põhilised puudused:

• mahutavus samas suurusjärgus 
hooldusvaba akuga, seega ca 20% 
väiksem klassikalisest plii-happeakust

• eriti tundlik ülelaadimisele ja 
ülekoormustele (eriti lühisele), mistõttu 
sobiv kasutada elektroonse 
pingeregulaatoriga laadimissüsteemi 
puhul

• hind oluliselt kõrgem klassikalisest plii-
happeakust 

• tööiga võrreldes klassikalise happeakuga 
reeglina lühem, võib arvestada umbes 
samasse klassi hooldusvaba akuga

Leelisaku plussid ja miinused

Viimastel aegadel on hakatud kasutama 
mootorratastel ka nn leelisakusid. Näiteks tuntud 
Zündappidele ja BMWdele tagavaraosi tootev ja 
müüv hr. H. P. Hommes Saksamaal pakub 
vanadele mootorratastele 6V NiCd (Nikkel-
Kaadmium) akusid. Leelisakude iseloomustuseks 
võib öelda, et nende purgipinge on ca 1,25-1,4V, 
sisetakistus pliiakudest oluliselt suurem, seega ka 
klemmipinge suuresti sõltuvuses koormusest. 

Eeliseks on oluliselt pikem eluiga. Puuduseks 
jällegi kõrge hind ning suhteline tundlikkus 
ülelaadimiste ja –tühjenemiste suhtes. Leelisakude 
ostul on oluliseks faktoriks ka nende 
keskkonnakahjulikkus. Mõned akutüübid, nagu 
näiteks sellesama pakutava NiCd aku turustamine 
on juba alates 2008. aastast Euroopa Liidus 
raskemetalli kaadiumi (Cd) keskkonnaohtlikkuse 
tõttu keelatud.

Leelisakudena on kasutusele võetud nikkel 
metallhüdriidakud (NiMH) akud. Nende akude 
puhul kasutatakse elektroodidena 
nikkelhüdroksiidi (+) ja niklit (-). Selliseid akusid 
iseloomustab kordades kõrgem erimahutavus ja 
väiksem sisetakistus. Samas on nende hind 
suhteliselt kõrge, nad on tundlikud laadimis- ja 
tühjenemisrežiimide suhtes ja enamasti kasutatakse 
neid elektroonikaaparatuuri toiteakudena.

Kokkuvõtteks võib öelda, et akutüübi valikul 
tuleks arvestada kõikide antud akutüübile 
iseloomulike omadustega ning jälgida sobivust 
vanamootorratta laadimissüsteemiga.

Avo Kompus
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Mõ%eid r"tauree&m!semina&de teemal

Klubi Unic-Moto lipu alla on teadaolevalt 
koondunud üle pooleteistsaja kõrgendatud 
tehnika- ja ajaloohuvidega inimese. 
Praktiliselt iga klubi liige tegeleb rohkemal ja 
vähemal määral vanade mootorrataste 
hooldamise, korrastamise, restaureerimisega. 
Mõned liikmed on pühendunud aga hoopis 
konkreetse sõiduriista või margi või siis 
üldisemalt motoliikumise ajaloolise tausta 
uurimisele. Igal juhul on kõik klubi liikmed 
vanamootorrataste temaatikaga seotud ning 
kõike seda tehakse oma oskuste ja teadmiste 
piires, lähtudes paremast äratundmisest.

Siin nüüd tekibki küsimus, kust neid 
teadmisi ja kogemusi võtta? Suhteliselt palju 
võib muidugi leida internetiavarustest, saab 
konsulteerida sama teemaga tegelenud või 
parajasti tegelevate sõprade-tuttavatega. 
Mõnel juhul on võimalik vanatehnika turgudelt 
leida või üle interneti tellida vanu 
varuosakatalooge, kasutus- ja remondijuhendeid. 

Samas teab igaüks, kes on vana sõidukit 
restaureerinud, et igasuguse usaldust vääriva teabe 
hankimine on üks raskeimatest probleemidest. See, 
kuidas lahendada mingi restaureerimise käigus 
ettetulev puhttehniline probleem, võib olla 
muidugi suhteliselt keerukas, aega ning oskusi 
nõudev, kuid üldjuhul siiski lahendatav. Tihti on 
oluliselt raskemaks probleemiks teadmatus, kuidas 
miski sõlm või detail üleüldse välja nägi, mida me 
mõne ajahamba poolt puretud detailiga ette 
peaksime võtma, et mitte seda veel enam - 
võimalik et pöördumatult – ära rikkuda. 
Ühesõnaga, vajame infot.  

Midagi ei ole ju valesti, aga...

Sellel taustal võiks veidi arutleda klubi tegevuse 
sisulise külje üle. Tegelikult ei ole ju järele mõeldes 
midagi valesti: korraldame iga-aastaseid 
kokkutulekuid, osaleme erinevatel vanatehnikat 
propageerivatel üritustel, korraldame ühiseid 

väljasõite, saadame koos ära vana aasta, anname 
välja klubi ajakirja, kalendrit ja palju veel muudki. 
Vähetähtis ei ole ka see, et klubi liikmelisuse baasil 
on tekkinud rohkelt liikmete ja lausa 
perekondadevahelisi sõprussuhteid jne. 

Ülimalt oluline aspekt klubis korraldatavate muude 
tegevuste kõrval on vaieldamatult ka igasuguse 
tehnilise ja ajalooalase info edastamine, 
vahendamine. On ju klubi liikmeskond paisunud 
suhteliselt suurearvuliseks, liikmete elu ja 
tegutsemispiirkonnad on üle Eesti laiali. Seetõttu 
ei ole meil võimalik käia, nagu see on mõeldav 
väikestes regionaalsetes ühendustes, õhtuti kusagil 
ühises töökojas koos oma tehnikat restaureerimas, 
suhtlemas. 

Seda enam on klubi Unic-Moto üheks 
põhiülesandeks olla oma liikmetele võimalikult 
suuresti toeks kõikvõimaliku vanamootorratta 
valdkonnaga seonduva teabe hankimisel. Sellel 
eesmärgil ongi ühe võimaliku väljundina ellu 
kutsutud nn restaureerimisseminarid. Seetõttu on 
ka restaureerimisseminare viimastel aastatel 
püütud rohkem või vähem regulaarselt korraldada. 
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Tundub, et nendel kokkusaamistel on klubi 
liikmete jaoks olnud nimetamisväärselt oluline 
koht teabe ja kogemuste edasiandmisel-
vahetamisel, samuti omavahelisel lävimisel. Seda 
näitab alatine rohke osavõtt ning ka tagasiside on 
olnud positiivne.

Aga mis teid huvitab? 

Miks siis restaureerimisseminari puudutavat 
temaatikat eraldi käsitleda? Võiks ju väita, et andke 
minna, olete õigel teel… Tegelikult pole kõik nii 
lihtne ja lepane, kui esmapilgul paistab. 

Kõigepealt tekivad keerukused teemade valikul. 
Inimesi palju ja igal inimesel on erinevad huvid. 
Restaureerimisseminaril esitatav aga peab pakkuma 
midagi vähemalt suuremale osale kuulajatest. 
Probleemsemaks teeb teemavaliku ka asjaolu, et 
kuulajaskond on erinevate teemade osas erineva 
eelettevalmistusega. Siinkohal tuleb küll tõele au 
anda, et unicmotolased on tähelepanuväärselt laia 
silmaringi ja kõrgete tehniliste oskuste-teadmistega 
rahvas. Seetõttu on osutunud võimalikuks selles 
osas teemavaliku poole pealt veel suhteliselt lihtsalt 
hakkama saada. 

Probleemiks on ka ideede, noh, ütleme... mitte just 
üleküllus… Seetõttu peaksime kõik näitama selles 
osas üles aktiivsust, esitama omapoolseid 
ettepanekuid. Näiteks võiks 
restaureerimisseminaridel esineda väljast kutsutud 
lektorite kõrval rohkem ka meie oma klubi 
liikmed, kes on restaureerinud konkreetseid 
vanamootorrattaid. Võiks tuua välja näiteks töös 
olnud masinatüübi restaureerimise käigus ette 
tulnud nüansse, erisusi, võib-olla varuosade 
tellimiskohti, kvaliteedi hinnanguid jne. Kõik see 
tuleks suuresti kasuks ka teistele klubi liikmetele. 

Samuti on iga vanamootorratta restaureerija 
üldreeglina tutvunud oma tegevuse käigus 
põhjalikult selle konkreetse margi ajalooliste 
üksikasjade ja muude huvitavate faktidega – seda 
oleks kõikidel kindlasti huvitav ja hariv kuulata. 
Üldiselt on seminaridel siiani, muidugi mõnede 
eranditega, prevaleerinud tehnika ja juriidika 
valdkond. Loomulikult on see väga ja väga tähtis. 
Samas oleme suhteliselt vähe puudutanud 

erinevate masinamarkide ja üldise motoajalooga 
seotud teemasid. Siit üleskutse: andke märku, kui 
kellelgi on midagi huvitavat ka selles valdkonnas 
välja pakkuda, ärge hoidke teadmisi ainult endale! 
Võib-olla võiks mõnede teemade lahtiarutamisel 
kasutada  diskussiooni vormi, kus saaksid 
aktiivsust ilmutada kõik osalejad.

Soovitage julgemalt teemasid ja lektoreid

Teiseks lahendamist vajavaks probleemiks on alati 
olnud lektorite leidmine. Üldiselt ei mäleta juhust, 
et keegi väljastpoolt palututest oleks lihtsalt 
niisama ülbelt ära öelnud. Peab samuti märkima, et 
varasematel seminaridel esinenud inimesed on 
osutunud valdavalt headeks spetsialistideks, kes on 
olnud võimelised oma esitatavat teemat hästi 
kuulajateni viima. Ei meenu nagu, et kellegi 
etteaste ajal oleks auditoorium eriti nihelema või 
omavahel sositama hakanud. Küll aga peab 
tunnistama, et ei ole väga lihtne leida inimesi, kes 
omavad meid huvitavas valdkonnas piisavat 
kompetentsi ning samal ajal evivad endas omadust 
teadmisi auditooriumile huvitavalt, lihtsalt ja 
arusaadavalt esitada. 

Ka selles osas peaksime tuginema oma suure 
liikmeskonna potentsiaalile. Kindlasti on meie 
hulgas inimesi, kes võiksid  mõne teema ette 
valmistada ja mõnel eeloleval 
restaureerimisseminaril esitada. Selles küsimuses ei 
ole liigne tagasihoidlikkus vooruseks. Kindlasti on 
meie inimestel ka oma tuttavate hulgast välja 
pakkuda spetsialiste, kes oleksid võib-olla nõus ja 
võiksid mõnel meid huvitaval teemal esineda. Kõik 
ettepanekud on teretulnud.

Loodan, et nõustute, et meile kõikidele on ülimalt 
vajalik ja huvipakkuv restaureerimistegevust, 
motovaldkonna ajaloolisi fakte või sündmusi 
puudutav teave. Seetõttu peaks  
restaureerimisalaseid teabepäevi ehk seminare, 
teatud perioodilisusega korraldama ka edaspidi. Et 
see aga hästi toimiks, vajame kõikide klubi liikmete 
tublit kaasalöömist. Jõudu selleks!

Avo Kompus
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Minu vanatehnikalaadad aa$al 2015
Laadahooaeg algas minu jaoks veebruari teisel 
laupäeval Rootsis Enköpingis, kus kohalik 
Indianiklubi korraldas oma iga-aastast 
traditsioonilist kokkusaamist.

Kuna Eestist seekord rohkem huvilisi ei olnud, 
ühinesin Helsingis soomlaste seltskonnaga. 
Sõitsime reede õhtul Turust praamiga 
Stockholmi. Sadamast veidi üle 100 km sõitu ja 
olimegi sündmuspaigas. Sealne laat toimub 
kohalikus motoklubi hoones, müüjaid on ca 25. 
Saadaval põhiliselt Indiani ja teiste USA rataste 
osad. Kuigi laat on väike, võib sealt leida hea 
hinnaga Ameerika osi rohkem kui Mannheimist. 
Seekord ostsin näiteks 1930. aasta Harley raami 
270 euro eest. Pärast laata on tavaliselt jäänud ka 
aega kohaliku mootorrattamuuseumi 
külastamiseks.

4. aprillil toimus Brnos järjekordne MotorTechna. 
Sealgi olen viimastel aastatel alati kohal olnud. 
Põhjuseks see, et Tšehhis on mitmed USA tsiklite 
uustoodangu osade valmistajaid ja kevadeti on mul 
just nende toodangut vaja läinud. Varasematel 
aastatel olen sealt ka Jawa ja CŽ osi ostnud. Tšehhi 
tehnika huvilistele on see just õige koht, kuhu 
minna. Laada suurus on võrreldav meie Tagadiga, 
muud mudru on aga vähem. Osi võib leida ka 
Saksa ja Inglise tsiklitele. Korra sattusin isegi IŽ-8 
generaatori peale. Osa üritusest on messikeskuse 

suures sisehallis, kus on alati väljas ka päris 
esinduslik vanatehnikanäitus.

Tagadi, Melliste, Kolga, Võru, Konse, Rakvere, 
Narva ja teistest kohalikest laatadest ei ole mõtet 
rääkida. Ise kõigile neist seekord ei jõudnud. 
Kindlasti on igaühel meist nendega omad 
kogemused või saab tuttavatelt küsida.

Lätis Ikskiles saab turul käia juuni ja septembri 
esimesel pühapäeval. Nende laadatraditsioon on 
meist noorem ja arvan, et neil oleks meilt üht-teist 
õppida. Häirib nimelt see, et viimasel ajal on väga 
raske ära arvata, millal laat algab. Varem oli algus 
pühapäeval, kevadel olid kuuldavasti esimesed 
müüjad juba neljapäeva õhtul kohal ning sügisel 
oligi laat nagu iseenesest kahepäevaseks 
muutunud. Probleemiks on, et ei toimu 
müügikohtade eelbroneerimist ja kuna 
territoorium on piiratud, peavad müüjad koha 

saamiseks varakult 
kohale tulema. Seekord 
toimus põhiline 
kauplemine laupäeva 
hommikul, 
pühapäevaks oli parem 
kaup juba läinud. Ise 
jõudsin kohale laupäeva 
õhtupoolikul, saagiks 
sai 1915. aasta Indiani 
käigukast, mida keegi ei 
olnud ilmselt ära 
tundnud. Nagu kõik 
teame - ega Ikskilest 

Brnos on lisaks laadale ka 
tsiklite näitus

Enköpingis oli peale
USA raua ka

FN 4 mootor
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üldjuhul palju tsikliosi osta ei ole. Militaar- ja 
antiigihuvilistel on kindlasti parem saak.

12.-13. septembril toimus Poolas Lodži Moto 
Veteran Bazar. Seal korraldatakse tsiklilaata neli 
korda aastas. Jaanuaris spordihallis, mais, juulis ja 
septembris staadionil. Seekord käisime reisil koos 
klubikaaslaste Tiidu ja Avoga. Lodži laat on Eestile 
lähim koht, kust on võimalik osta päris laias 
valikus osi. Kuna poolakad on väga kõvad 
uustoodangu detailide valmistajad, siis on ka laadal 
neid just kõige rohkem. Parim lõikus on Saksa 
tsiklite fännidel. Osi leidub kindlasti BMW, NSU, 
DKW ja Zündappi meestele. Palju on saada ka 
Vene Emmiliste osi. Üht-teist leiab ka USA 
tsiklimees, eriti Harley WLA 42-le. On ka täielikku 
eksootikat, näiteks Vene PMZ uustoodangu osi. 
Sellel korral oli kirsiks tordil PMZ 

originaalkarburaator, mis leidis 
tee minu ostukärusse. 
Sõiduvarustuse huvilised leiavad 
eest väga hea valiku kiivreid, 
jopesid, pükse, saapaid, kindaid 
jne. Lodž on kindlasti selline 
koht, kus üks tõsine 
vanatsikliharrastaja peaks ära 
käima.

Nädal pärast Tagadi 
restauraatorite päeva ehk 
oktoobri teisel nädalavahetusel 
seavad kümned tuhanded 
vanarauahuvilised sammud 

Mannheimi poole, kus toimub Euroopa suurim 
vanatehnikasündmus Veterama. Üritus on 
kolmepäevaline. Müüjaid üle 4000, ostjaid 50 000, 
müügil mootorrattaid ca 4000, autosid 500 jne. 
Kui on soov kõik letiesised läbi käia, peab 
arvestama 25 km pikkuse jalutuskäiguga. Sel aastal 
tähistas Veterama 40nendat juubelit. Seda on raske 
sõnadesse panna, peab ise nägema. Üheski 
muuseumis ei ole niipalju tehnikat kui Mannheimis 
ja kõik on müügiks. 

Kahjuks on seal ka hinnad kõrgemad, kuid samas 
võib leida väga soodsa hinnaga kaupa. Kõige 
kuumem aeg on reedel pärast väravate avamist, siis 
tuleb kiiresti tegutseda, et millelegi heale ja odavale 
esimesena peale sattuda. Pühapäeval enne 
lõpetamist on ka võimalik soodsaid oste teha, eriti 

idast tulnud 
kaupmeestelt. Kui 
leiate midagi, mis on 
normaalse hinnaga ja 
mida kindlasti peate 
ostma, siis tuleks 
tehing kohe ära teha, 
hiljem võite seda 
kohta enam mitte 
üles leida. Kui on 
vaja mõne müüa 
juurde tagasi tulla, 
tuleks üles kirjutada 
müügikoha number.

PMZ-A-750 Lodz 2014

Scott, Mannheim 2014
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Mannheimist on võimalik osta peaaegu kõike! 
Olen korduvalt saanud isegi Vene ennesõjaaegsete 
tsiklite osi. Samas olen aastaid tahtnud mingeid 
asju osta, aga pole leidnud. Teinekord on hinnad 
nii laes, et kaup jääb katki. Igal juhul 
on Mannheim koht, kuhu tasub mina 
ja kust on alati midagi osta. Seal võib 
ka kohata harrastajaid igast maailma 
nurgast ja vajalikku infot hankida.

Sellesügisene klubi bussireis viis meid 
novembri alul Tšehhimaale Veteran 
Bazarile Chotusicesse, kus toimus 
selle aasta sealsest kuuest laadast 
eelviimane. Viimati olin sellel turul 
kolm aastat tagasi. Siis õnnestus osta 
poola tuntud turukaupmehelt niiöelda 
mootorratas Indian ehk hunnik selle 
margi erinevate mudelite osi. Tähtis oli, et leidus 
1931. aasta Scout 101 karter, mis sai minu 
järgmisel aastal valminud Indiani projekti 
nurgakiviks. Kui ei oleks olnud klubi ühisreisi, 
oleksin ilmselt seekord Chotusice vahele jätnud. 
See laat on ikka põhiliselt jawameestele. Ise ei ole 
selle margiga viimastel aastatel aktiivselt tegelenud. 
Tundus, et ka enamik reisikaaslasi ei olnud 
üritusest eriti vaimustunud ning ostusaak jäi küllalt 
kesiseks. Endal ka midagi erilist näppu ei jäänud. 
Asjad, mis varem teada ja kokku lepitud, sai ära 
toodud. Isiklikult läks reis siiski korda, Brnosse 
toodi mulle haruldase Serpuhhovi võitusõidutsikli 
jäänused. S-354 osad olid läinud aastaid tagasi 
Pärnust Tšehhimaale, nüüd tulid tagasi Eestisse.

Chotusice laada korraldaja on kohalik 
muuseumiomanik. Alati oleme ka tema valdused 
üle vaadanud. Muuseum on siseõue erinevates 
hoonetes, eripäraks, et kõik eksponaadid on ka 
müügiks. Võrreldes aastatetaguse ajaga on mitmed 
haruldased USA tsiklid ekspositsioonist ilmselt 
maha müüdud. Üht-teist uut on asemele tulnud.

Laadale peaks kindlasti tulema hommikul kell 7, 
eripäraks on, et üritus võib väga äkki ära lõppeda. 
Üks kord tuli tugev äikesevihm. Müüjad karjusid 

„katastrofa“, telgid lendasid tuule käes. Kell 11  
päike jälle paistis, platsil oli ca 10% müüjatest. 
Seegi kord jäi üks poritiib ostmata, kuna kell 12 oli 
müüja läinud. Reisiseltskonna meelsusest tundus, 

et järgmisel aastal uuesti Chotusicesse ei kiputa.

Vanatehnikaga tegeldud aastakümnete jooksul olen 
käinud väga paljudel erinevatel laatadel. Varasemalt 
olen ka rohkem müümisega tegelenud. 80ndatel sai 
käidud näiteks Leningradis, kus kohaliku klubi 
liikmete garaažikooperatiivi õuel toimus 
vanatehnika müük. 90ndate algul oli kuumim koht 
Soome, kuhu oli igal võimalusel vaja minna. Seal 
sai kaubelda meie kaubandusvõrgus odava hinnaga 
saadaolevate osadega. Oli ka juhuseid, kus 
Soomest ostetud asju õnnestus Eesti kordades 
kallimalt müüa. 90ndate lõpul tulid esimesed reisid 
Saksamaale ja Rootsi. Viimastel aastatel olen ka 
vahel jõudnud Soome rauajahile. Paraku jääb seal 
saak üsna kesiseks. Tasub minna, kui on ka muud 
asja.

Kui plaanite pikemat reisi laadalkäiguks, siis minu 
TOP3 oleks: Mannheim, Lodž ja Brno. Ise 
tahaksin kasvõi korra käia ära Inglismaal ja USA-s.

Häid leide soovides

Urmas Teearu

Tallinna regiooni volinik
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Mootorra%a 

sundkindlu$us"t
Kehtiv liikluskindlustuse seadus näeb ette 
sundkindlustuse liiklusregistrisse kantud 
sõidukitele, mille viimasest kindlustuslepingust on 
möödunud 12 kuud. Kuna liikluskindlustuse 
seadus jõustus 01.10.2014, siis lõppesid kõik 
senised maksevabad kindlustuslepingud. Seega 
möödub 12 kuud viimasest kindlustuslepingust 
mitmekümnel tuhandel liiklusregistrisse kantud 
sõidukil 01.10.2015.

Meie seas on kindlasti keskmisest rohkem inimesi, 
keda sundkindlustus võib ees oodata. Seetõttu 
lisame siia lingi Liikluskindlustuse Fondi 
kodulehele, kus on üsna lihtsalt lahti kirjutatud, 
kuidas käituda, et vältida sundkindlustust: http://
www.eksl.ee/et/sundkindlustus.

Kõige lihtsam on kontrollida oma registrisse 
kantud sõidukeid otse Maanteeameti 
liiklusregistrist. Nimelt jaguneb liiklusregister 
kaheks – nö aktiivne register sõidukitele, mida 
kasutatakse teeliikluses ning arhiiv, kuhu kantakse 
sõidukid, mille registrikanne on peatatud või mis 
on ajutiselt registrist kustutatud. Sundkindlustust 
rakendatakse üksnes aktiivses registris olevatele 
sõidukitele, va vanasõiduk ja võistlussõiduk.

Soovitan kindlasti kasutada Maanteeameti 
keskkonda eteenindus.mnt.ee. Riigiportaali eesti.ee 
kaudu sisenedes ei ole andmed täielikud.

Kui sõidukil puudub kehtiv kindlustus ja selle 
lõppemisest on möödunud rohkem kui 12 kuud, 
siis rakendatakse sundkindlustust. Esialgu 30 
päevaks, seejärel edasi 90 päeva kaupa, kuni 
sõidukile on tehtud omaniku enda poolt kindlustus 
või sõiduk registrist ajutiselt kustutatud.

Mopeedide-mootorrataste sundkindlustuse makse 
määr on 9-21 eurot kuus, sõiduautodel 21-54 eurot 
kuus, veoautodel veel kallim. Ise kindlustust tehes 

on see kindlasti odavam. Oluline on ka see, et 
vaatamata sundkindlustusele tuleb 
kindlustusjuhtumi toimumisel ikkagi maksta ka 
omavastutust, mis on 640 eurot.

Sõiduki omanik saab sõiduki liiklusregistrist 
ajutiselt kustutada Maanteeameti e-teeninduse 
kaudu määrates ajutise kustutamise tähtaja 
(maksimaalselt 24 kuud). Registrikande saab 
taastada igal ajal ning need registrikanded on 
riigilõivuvabad. Kui viimase tehnoülevaatuse JA 
viimase kindlustuspoliisi lõppemisest on 
möödunud 24 kuud, siis peatatakse Maanteeameti 
poolt automaatselt liiklusregistri kanne ning ka 
sellise sõiduki suhtes ei ole kindlustus kohustuslik. 
Registrikande peatamiseks peavad mõlemad 
tähtajad olema möödunud rohkem kui 24 kuud 
tagasi. Sõiduk kantakse automaatselt registrisse 
tagasi tehnoülevaatuse läbimisel.

Indrek Sirk
vandeadvokaat
Advokaadibüroo 
Sirk ja Saareväli
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Tarkus, tarviline vara ehk kuidas 
leida tehnil!t kirjandu$
Vanaaegsete sõiduvahendite taastamise ja 
hooldamise seisukohalt on nende kohta käiv 
kirjandus väga suure väärtusega. Sageli kerkib 
aga esile probleem: kuidas ja kust sellist 
kirjandust leida. Järgnevalt mõned isiklikust 
kogemusest pärit näpunäiteid kohustusliku 
kirjavara hankimiseks.

Tavaliselt on põhjust otsida viite sorti tehnilist 
kirjandust: tehaseinstruktsioonid, varuosade 
kataloogid, mudelipõhised remondiraamatud, 
ajakirjad ning mudeli- või tootjapõhised 
ajalooraamatud, kus lahatakse konkreetse tootja 
või mudeli ajalugu.

Praktilise restaureerimise seisukohalt on suurima 
väärtusega neist kolm esimest, sest sealt saadav 
info on kõige täiuslikum sõiduki kasutamise, 
originaalitruu taastamise ja remontimise 
seisukohalt. Kõige parem on Eestis selles osas seis 
II maailmasõja järgses Nõukogude Liidus 
kasutusel olnud masinatega seoses. Praktiliselt 
kõigi olulisemate autode ja mootorrataste kohta 
olid olemas nii varuosade kataloogid kui ka 
tehaseinstruktsioonid, samuti eksisteerisid nende 
kõrval ka mahukad ja detailsed remondiraamatud. 
Arvestades nende sõidukite massilisust ja 
vaadeldava perioodi suhteliselt vähest ajalist 
kaugust on sellise kirjavara leidmine ehk kõige 
hõlpsam.

Praktiliselt tasuks selliseid otsinguid alustada Eesti 
raamatukogude infosüsteemi Ester.ee vahendusel. 
See annab ülevaate sellest, milliste masinate kohta 
on avalikes andmebaasides reaalselt info olemas. 
Nõukogude päritolu masinate puhul tasub 
otsingusõna sisestada kirillitsas: nii on lootus 
sobiliku kirjavara leidmiseks kõige suurem. Muid 
otsinguid tasub teha eelkõige mudelinimede alusel 
(Lada, Jawa jne). Detailsemad otsingud (näiteks 
Jawa 350/360) ei pruugi sobilikke vastuseid anda. 

Samas ei tasu väga kõrgeid lootusi seada: 
nõukogudeaegne tehniline kirjandus kaob avalikest 
fondidest hämmastava kiirusega. 

Teine suurem kirjanduse allikas on osta.ee. Seal on 
küll suur miinus: mitte iialgi pole teada, kas seda, 
mida parajasti vaja, on müügil või millal midagi 
müügile jõuab. Siingi kehtib aga eeldus, et 
nõukogude perioodi kirjandust liigub rohkem kui 
muu aja raamatuid. Otsingusõnad peaksid taas 
olema margi- või mudelipõhised (Jawa, Moskvits, 
Lada, Volga jne), sest nii on lootus leida sobilik 
kirjatöö kõige suurem. Meeles tasub aga pidada 
fakti, et osta.ee portaali tuleb kammida pidevalt, 
juhuslike põigete korral on huvitava leidmine väga 
vähetõenäoline. Lisaks on konkurents rariteetsetele 
teostele väga tugev.

Kolmas tänuväärne koht nõukogude perioodi 
tehnilise kirjanduse leidmiseks on kõikvõimalikud 
antikvariaadid, spetsiifilised laadad ja kohaliku 
tähtsusega kolapoed. Parimaks leiukohaks on 
Kurtna laat, kuigi ürituse massilisus mõjutab 
märgatavalt pakutava kauba hinda.

Sama kehtib ka antikvariaatide kohta: neist 
teenitakse omanikule kasumit ning suurte poodide 
(näiteks Raamatukoi.ee või Vanaraamat.ee) 
hinnatase on päris kõrge. Sellele alternatiiviks on 
kohalikud kola- ja taaskasutuspoed, kus hinnatase 
võib olla äärmiselt soodne, kuid saadaoleva 
kirjanduse valik on juhuslik ja koosneb 
ülimasslevinud toodetest. Võimalus leida mõni 
pärl on väike, kuid püüdmist väärt.

Keerukam on olukord perioodiga, mis oli 
enne II maailmasõda

Taas tõdemus: mida vanem on sõiduk, millele 
kirjandust otsitakse, seda raskem on sobivat 
kirjavara leida. Kohalikke raamatukogud on sellise 
kirjanduse osas sisuliselt tühjad: leiab vaid mõne 
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üksiku reklaami või brozüüri. Poed  ja laadad on 
samas seisus: leide on, kuid need on juhuslikud.

Rohkem on lootust leida sobilikku kirjavara 
üleilmse müügikoha Ebay vahendusel, kuid siingi 
on vajaliku leidmiseks vaja aega, kannatust ja raha. 
Praktiline nipp: kammida tasub Ebay erinevaid 
versioon: olgu siis aadressi lõpuga .de 
(Saksamaa), .com (USA) või co.uk (Inglismaa). 
Sageli võib juhtuda nii, et ühes tuleb välja teos, 
mida teine portaal samal ajal ei näita.

Teine suur ülemaailmne kaubakeskkond, mis 
samuti meie hobi kohalt kasulikku kirjavara 
sisaldab, on Amazon.  Selle keskkonna 
populaarsus tähendab, et seal on palju pakkumisi 
ning otsitava leidmise võimalus seega kõrge. 
Sarnaselt Ebayle tasub ka siin kammida erinevaid 
veebikülje versioone: Amazon.de, Amazon.com, 
Amazon co.uk ning võrrelda saadud vastuseid 
omavahel. USA-s purukallis kirjatäht võib näiteks 
Saksamaal olla hoopis mõistlikuma hinnaga.

Kindlasti tasub külastada ka suurte laatade 
(Mannheim, Lodz jne) stende, kus müüakse 
raamatuid. Sageli leiab just sealt trükise, mida 
Eestist pole ise kolme tilga vere eest leida. Meeles 
tasub pidada seda, et alati ei pea tingimata ostma 
kallist originaali: täiesti mõõduka hinnatasemega 
pakutakse ka uusi koopiatrükiseid, milles olev info 
on sama väärikas.

Väärtkirjandus internetis

Moodsad tehnoloogilised lahendused on kaasa 
toonud aga ka selle, palju väärtuslikku kirjandust 
on tasuta kujul olemas internetis. Seda materjali 
tasub otsida eelkõige otsingumootorite Google või 
Bing vahendusel. Otsinguid tasub teha kujul: 
otsitava masina nimi ja .pdf  või .djvu. Vastuseks 
tulevad siis lingid, mis võivad teid viia otsitava 
materjali juurde. Kindlasti pidage aga meeles, et 
internetis lokkavad mustad jõud, seega väiksemagi 
küsimärgi korral tasub faili allalaadimisest loobuda 
ja küsida nõu mõne arvutiasjanduses pädevama 
isiku käest.

Üks koht, kuhu on koondatud palju sarnast e-
kirjandust, on venelaste mirknig.com. Seal võib 
enam-vähem olla kindel pakutava materjali 

viirustevabaduses, kuid serverid, kus failid 
allalaadimiseks ripuvad, võivad üritada teile 
pakkuda kaasa nuhk ja reklaamtarkvara. Seetõttu 
soovitan ka siin failide allalaadimisel kasutada 
äärmist ettevaatlikkust.

Välismaal ilmunud kirjandust raamatute kujul 
vahendab meile ka kriso.ee, seda nii inglise, vene 
kui ka saksa keeles. Neid võib soovitada just 
margi- ja mudelipõhiste ajalooraamatute leidmisel.

Venekeelseid raamatuid leiab aga veebipoest 
retrodetal.ru. Selle koha peamiseks pärliks on 
teosed, mis on ilmunud kaasajal ja puudutavad 
nõukogude autotööstuse ajalugu kaasajal. Samuti 
leiab sealt kordustrükiseid vanadest auto- ja 
mootorrattaraamatutest.

Eriti haruldaste sõidukite puhul võib aga 
pöörduda koduriikide margiklubide poole, kes 
üldjuhul on väga altid kaasfänne nõu ja jõuga 
aitama. Kindlasti tasub infot ja kirjandust küsida 
ka foorumitest, olgu siis Unic-Moto foorumist või 
automoto.ee kaudu. Meie seas on päris palju 
inimesi, kellel on märkimisväärsed tehnilise 
kirjanduse kogud, mida nad on valmis vajadusel 
jagama. Selliste inimeste heatahtlikkust ei tohi aga 
kuritarvitada, sest see sulgeb väärt allikatele 
juurdepääsu teiste huviliste jaoks.

Juhul, kui selles osas on küsimus või 
kommentaare, olen meeleldi nõus neile vastama!

Tarmo Riisenberg
Kesk regiooni volinik
Automoto.ee kasutaja Aspelund, 
e-post: rederev@online.ee 
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Taga# R"tauraato&te 

päevale reg!tree&mine
Internetipõhine registreerimine 
restauraatorite päevale on rahva poolt 
hästi vastu võetud, aga mõningaid 
punkte on vaja üle rääkida. Proovin kõik 
loogilisse järjekorda panna.

๏ Registreerimine algab igal aastal 
vastavalt laadale 1. aprillil ja 1. 
septembril. Selleks ajaks on 
müügikohtade tabel kõigile 
koduleheküljel nähtav.

๏ Restauraatorite päeval kauba 
müümine on tasuta klubiliikmetele, 
kes on olnud klubis ja maksnud 
õigeaegselt liikmemaksu kauem kui 
viis (5) aastat.

๏ Unic-Moto liikmed, palun makske oma 
liikmemaks enne 1. aprilli ja 1. septembrit! 
Restauraatorite päevale registreerub umbes 450 
müüjat ja oluliselt kauem aega läheb kauplejate 
poolt laekunud maksete kontrollimisele, kui 
seal vahel on ka samal ajal laekunud 
liikmemaksud.

๏ Müügikoha valikul peab kaupleja arvestama 
müügikoha suurusega, et müüja sinna kindlasti 
ära mahuks oma kauba ja sõidukiga. 
Vahekäigud ei ole ainult külastajatele, seal peab 
vajadusel saama liikuda ka kiirabiauto.

๏ 1.-10. kuupäevani saavad eelisjärjekorras 
registreerida püsikliendid ja need kauplejad, 
kellel on  ankeeti märgitud, et müüdav kaup on 
vanatehnika ja/või vanavara. 

๏ Ka püsiklient peab täitma ankeedi, et 
korraldajal oleks ülevaade, mida müüakse ja kas 
müügikoht on sobivas mõõtmes.

๏ Nii püsiklient kui ka klubiliikmed peavad oma 
kohaletulekust teada andma 10. kuupäevaks.

๏ Püsikliendiks loetakse kauplejaid, kes on samal 
kohal kaubelnud kaks ja enam aastat.

๏ Peale 10. kuupäeva saab müügikoha 
eelisjärjekorras vanatehnikaga ja/või 
vanavaraga kauplejad.

๏  Iga ankeedi vastusesse on kirjutatud 
maksetähtaeg, millest tuleb kinni pidada! Kui 
raha pole maksetähtajaks laekunud, on 
korraldajal õigus anda müügikoht vabasse 
müüki.

๏ Pärast makse laekumist kinnitatakse teile koht 
tabelis mõne päeva möödudes.

๏ Oluline on, et selgituses oleks näha müügikohta 
number ning kelle nimel on müügikoht. 
Vastasel juhul kantakse raha tagasi. 

๏ Enne 1. aprilli ja 1. septembrit tehtud maksed 
kantakse tagasi!

ubiliikmed peavad oma 

Näitus Tagadi laadal 2015
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๏ Tagasimaksed tehakse ka neile, kes maksavad 
raha ankeeti täitmata ja müügikoha 
olemasoluta, loote niimoodi saada mingitki 
müügikohta.

๏ Kauplejatele mõeldud värav avatakse laupäeval 
kell 19 ja pühapäeval 5.30.

๏ Kaupleja peab teadma väravasse tulles oma 
müügikoha numbrit, sest see vähendab oluliselt 
järjekorra tekkimist.

Lühidalt kokkuvõtteks 

Püsiklient vaatab kodulehelt oma müügikoha 
numbri, täidab ankeedi, saadab selle ära ning 
maksab siis, kui saab ankeedile vastuse.

Mittepüsiklient valib kodulehelt endale sobiva 
vaba koha, täidab ja saadab ankeedi. Ülekande teeb 
siis, kui saab ankeedile positiivse vastuse.

Reserveeringute tabelis olevad mõisted

๏ Eelreserveeritud püsikliendile – kaupleja on 
saanud püsikliendi staatuse ja talle 
reserveeritakse müügikoht

๏ Reserveeritud - kaupleja on täitnud ankeedi, 
saanud positiivse vastuse, korraldaja ootab 
makse laekumist

๏ Makstud ja kinnitatud - raha on laekunud 
korraldaja arvele ja koht on kauplejale 
kinnitatud

Soovin teile nobedat ja nõuetekohast 
registreerimist ning kohtume Tagadil!

Maarek Heinsaar 

Tagadi Restauraatorite päeva korraldaja
Harju piirkonna volinik
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Eesti Vanamootor-
rattaklubi Unic-Moto 
(EVMK Unic-Moto) 
mootorrattale kinnitatava 
vimpli kasutamise õigus on 
EVMK Unic-Moto liikmel, kes 
omab restaureeritud, 
originaalselt säilinud ja 
konserveeritud vanamootorratast, 
mille valmistamisest on möödunud 
vähemalt 35 aastat.

Vimpel kinnitatakse sõidusuunas 
vaadatuna vasakule poole juhtraua 
algusest 20-22 cm kaugusele ja ratta 
esimese võlli vahele. Vimpli kinnitamise 
kaugus juhtrauast on 12-14 cm. Soovitav 
on kasutada vimpli nööri alumisel poolel 
enne kinnituspunkti vahelülina esihargi 
edasi-tagasi liikumise kompenseerimiseks 

juhtraua suhtes vedru või 
kumminööri korrektset 

konstruktsiooni.

Mootorratta vimpel on püha 
mälestus möödunust ja klubi 

au sümbol olevikus ning 
tulevikus, seepärast seda 

kasutatakse vaid paraadsõitudel ja 
vanatehnikanäitustel. Rallidel, 

võistlustel ja igapäevaselt ei ole see 
lubatud.

Kui vanamootorrattale on kinnitatud 
EVMK Unic-Moto vimpel, siis 

esindame Eesti vanatehnika harrastust, 
eelkõige Unic-Motot. Teeme seda 

väärikalt, lugupidavalt nii liikluses kui ka 
suheldes ja käitudes. 
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Mootorra%avimpli kasutam!"t

Klubi “UNIC” asutajad kohtusid taas
4. oktoobril 1975 kogunes 
Tallinna Mustpeade Majas, 
Pikal tänaval, rühm 
vanatehnikahuvilisi eesotsas 
Valeri Kirsiga, plaaniga luua 
vanatehnikaklubi. Klubi 
nimeks sai “UNIC”. 

4. oktoobril 2015 said osa 
asutajaliikmeid Tagadi laadal 
jälle kokku, et tähistada 40 
aasta möödumist vahvast 
sündmusest. 

EVMK “Unic-Moto” tänas 
Valeri Kirssi nähtud vaeva eest 
kinkides talle antiikse 
kellukese.
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Fre# Le( 06.11.1928-13.08.2015

Fredi sündis 6. 
novembril 1928. Tema 
isa oli ametilt kingsepp 
ja kõva möllumees, 
mistõttu vanemate 
eluteed läksid peagi 
lahku. Lapsepõlv 
möödus Lillekülas ja 
Kadriorus, kus Fredi 
elas Palli tänaval. 

Eesti Wabariigi ajal 
viis tee ta tihti 
Kadriorgu ja ühel 
päeval uudistades 
Vabariigi Presidendi 
lossi ukse ees asetas 

keegi Fredi õlale käe ning päris, mida poiss seal 
teeb. See oli Konstantin Päts, kes julge poisi viis 
ekskursioonile toonasesse presidendi lossi, kus 
täna on kunstimuuseum.

09.03.1944 Tallinna pommitamises hävines ka 
Fredi kodumaja ning ta läks elama oma isa juurde 
Kohilasse. Isa oli Omakaitses ametis velskrina ning 
nii nägi ka Fredi kõrvalt omakaitse tegevust. 
Enamasti  Nõukogude parasütistide otsimist, vahel 
ka kättesaamist. Fredi töötas Tallinnas tehases,  isa 
juurde Kohilasse sõitis rongiga. Oli kaks rongi, nn 
tööliste rong ja rong Platzkartega reisijatele ja  
sõjaväelastele. Rongile minejaid kontrollis 
sõjaväepolitsei ning peenemasse rongi Fredil asja 
ei olnud. Kuni tal õnnestus järgi teha võti 
ning varuukse kaudu rongi  minna. Kuniks 
politsei ta avastas ning maha tõstis rongilt. 
Esimesel korral vedas ja maha tõsteti just 
täpselt õiges Kohila peatuses. Kui teisel 
korral Fredi nägi sama politseinikku, siis 
puges ta peitu ning kui politseinik läks rongi 
tualetti, sulges ta  ukse ja hüppas rongilt 
maha. Rohkem ei riskinud ta sellele rongile 
minna.  

Nõukogude võimu saabudes käis Fredi 
sadamas uurimas, kuidas saaks laevaga 

Eestist ära minna. Sadama ümber oli 3 meetri 
kõrgune plank ja sellest üle ei saanud. Ühe rongi 
varjus õnnestus aga Fredil hiilida väravast sisse. 
Laevale ei olnud aga lootustki jõuda, kuna seda 
valvasid püssimehed. Sadam oli täis Saksamaalt 
röövitud asju – autosid, mööblit  jne. Lahkudes 
kruvis Fredi ühelt Saksa kahurilt optilise sihiku 
maha. Paraku ei õnnestunud territooriumilt välja 
pääseda ja Fredi koos sõbraga jäid vahele. Sõbral 
õnnestus siiski põgeneda, aga Fredi võeti kinni ja 
viidi Patarei vanglasse.

Sõjatribunal mõistis talle 2 aastat vangistust 
varguse eest. Paar kuud Patareis, seejärel suvekuud 
turbakarjääris Harkus. Edasi viidi Fredi Leningradi 
Kresti vanglasse, mis oli ristikujuline neljakordne 
tsaariaegne vangla. 1,75 aastat hiljem toodi ta 
Tallinnasse tagasi ning vabastati edasisest karistuse 
kandmisest. Keegi oli ilmselt esitanud sellekohase 
taotluse.  

Pärast töötas Fredi 5. autovalitsuses prekeerijana, 
seejärel piimatööstuses. Piimatööstuses sattus tema 
ülemuseks mees, kellega ta oli koos Patarei vanglas 
istunud ning peagi Fredi koondati. Järgnesid  kuus 
aastat (1948-1954) Tallinna Autobussikoondises, 
mis asus tänase Ülemiste keskuse juures. Edasi viis 
töö Fredi 30ks aastaks Kalevi vabrikusse.  

Fredi Zündapp 

1942. aastal valmistatud mootorratas on esimesed 
teenistuskuud veetnud ilmselt Aafrikas. 
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Mitmekordse värvikihi alt leidis Fredi Aafrika 
korpuse palmipuudega embleemid. Saksa Afrika 
Korps tegutses 12.02.1941 kuni 13.05.1943. Pärast 
Põhja-Aafrikast taandumist paisati vabaks jäänud 
tehnika põhiliselt idarindele. Tõenäoliselt osales 
see mootorratas ka Sinimägede lahingutes, kus 
sattus nn trofeerattana NKVD vägede kätte. 
NKVD kasutuses oli mootorratas ka pärast II 
Maailmasõda. 

Zündappi esimene eraisikust omanik oli tuntud 
võidusõitja Karl Rinaldo, kes omandas ratta ilmselt 
1950ndate alguses. Tema käes jäi tsikkel seisma. 
Kuna varjualust ei olnud, siis seisis ratas aastaid 
loodusjõudude ning ümberkaudsete poisikeste 
meelevallas.

1958. aastal otsis Fredi Lepp omale 
vastupidavamat ratast, kui parasjagu tema 
kasutuses olnud 500 ccm mootoriga soolo-
Zündapp. Selle ratta miinuseks olid nõrgad 
kodarad, mis ulja noormehe käes suurel kiirusel ja 
külgsuunalisel libisemisel purunema kippusid. 
Kuuldes Karl Rinaldo külgkorviga suurest rattast 
läks  Fredi seda kaema. Ratas seisis tagahoovis, 
käsivarre jämedune saarepuu kasvas ratta ja korvi 
vahelt läbi. Ratas oli armetus korras, tuled 
purukspekstud, rattad maa sisse vajunud, mootor 
ei töötanud... 

Fredile aga meeldisid jämedad kodarad ja võimas 
konstruktsioon. Kaup tehti 200 rubla peale, mis 
oli Fredi kahe kuu palk. Tolle aja korra kohaselt 
toimus müük läbi „Volga“ poe, eraisik ei tohtinud 
otse eraisikule sõidukeid müüa. Õnneks olid Karl 
Rinaldol head suhted komisjonipoes ning 
komisjonimüüki  pandud Zündapp sai siiski Fredi 
omaks.

Mootorratta kättesaamiseks tuli ca 10 cm 
läbimõõduga saarepuu maha saagida. Tuled tuli 
leida uued, mootor võttis eluvaimu sisse, kuid seda 
vaid lühikeseks ajaks. Peagi purunes kolvisõrm, 
mis oli ise tehtud. Aastakümnetega kogus Fredi 
enamuse vajalikke originaalvaruosi, et taastada 
ratas originaalsena. Ratta juurde kuulub ka 
deaktiveeritud kergekuulipilduja MG42 ning 
originaalne Afrika Korps sõduri frentš.

Lugematud motospordi-, vanatehnika- ja 
militaarüritused on see mootorratas 
esindussõidukina kolonni ees läbinud. Erinevad 
filmid ja välisreisid on teenistust Aafrikas 
alustanud mootorratta viinud kõigisse Balti 
riikidesse, Venemaale ja Soome. Viimase sõidu tegi 
Fredi rattaga 2008. aastal, vahetult enne oma 80. 
juubelit. Nüüd seisab ratas juba aastaid Eesti 
Sõjamuuseumi ekspositsioonis.  

1990. aastal sõitis Fredi põhjanaabritest 
hobikaaslaste kutsel Soome. Vormistada tuli 
dokumendid, et  ratas kindlasti tagasi toodaks. Tol 
ajal oli kombeks, et parvlaev Georg Otsa pardale 
sõitsid masinatega  laevatöötajad. Fredi ratas oli 
neile siiski keeruline juhtum ja kapteni loal sõitis 
pardale Fredi ise. Laeval oli ka toonane 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel, 
kelle autojuht parastas – jälle viiakse väärt kraami 
Eestist ära. Fredi vastas, et viiakse jah, kuid 
tuuakse ka tagasi. Sellest arene pikem vestlus 
Arnold Rüütliga, mis lõppes sooja käepigistusega. 
Ka järgmised presidendid on Fredi kättpidi 
tervitanud, tehes temast ühe vähestest inimestest, 
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kes on isiklikult kohtunud kõigi Eesti 
presidentidega.  

Fredi ühiskondlikust tegevusest erinevates 
organisatsioonides ja klubides saaks kirjutada 
paksu raamatu. Fredi on ka üks produktiivsemaid 
massistseenide näitlejaid Eesti filmides, seriaalides 
ning isamaaliste sündmuste uudistes.

***

Eeltoodu on kirjutatud Fredi mälestust põhjal läbi 
aastate ning lõpetatud 13.08.2015. Fredi oli 
külmetanud Hiiumaal võidupühal ning viidi koju 
saabudes kiirabiga haiglasse, kus tehti viivitamata  
sapikivide eemaldamise operatsioon. Kuigi 
paranemine oli lootusandev, saabus meist igaühele 
vältimatu 13.08.2015.

Astusime Kari Kuuselaga Järve Hooldushaigla II 
korruse 12. palati uksest  sisse täpselt sel hetkel, 
kui Fredile oli valge lina peale tõmmatud. Surusin 
vanal sõbral viimast korda kätt, mis oli veel soe. 

Nael kummi taevastel radadel, Fredi. 

Indrek Sirk  

Eesti esimese vanamootorratta-
number “K-001” väljastati Fredi 
Zündapp KS-750-le
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TÖÖPAKKUMINE!
Ajakiri “Tempo” otsib reportereid ja fotograafe, kes kirjutaksid 
lugusid huvitavatest vanamotojuhtumitest ja -üritustest ning 
taipaksid sealjuures möllu keskel ka pilti teha.

Autodest tehtud pilte palume mitte saata. Neid ei avaldata.

Tasuks töö eest on kuulsus, au ja klubiliikmete õlalepatsutus.

Lisainfo telefonil 56-684-440 ja vanakaru@unic-moto.ee
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