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es on Marcus Walz oma Walz
Hardcore Cycles’i eesotsas? 1967.
aastal sündinud, 80-90ndatel aastatel motokrossiga tegelenud Marcus pani oma custom-rataste ehitamisele
pühendunud firma püsti 1993. aastal Saksamaal Schwetzingenis, kust kolis järgmisel
aastal Hockenheimi.
Ehkki endine motosportlane teeb aegajalt oma Buelliga praegugi kiiremaid väljasõite, väidab Marcus, et suurema
rahulduse kui sõitmisest, saab
ta hoopis rataste ehitamisest.
„Kui hooaja jooksul tuleb pool-

teist tuhat kilomeetrit, on seda juba palju!
Ma pole kunagi olnud mootorrattur selles
mõttes, et sõidaksin iga ilmaga ja igal võimalusel. Kõige suuremat rahuldust pakub
mulle hoopis see, kui olen lõpetanud järjekordse 100 000-dollarilise ehituse, sõidan
sellega lähimasse tänavakohvikusse, pargin
tänava äärde ja jälgin õlut juues inimesi, kes
ei suuda uskuda seda, mida näevad!“
Ü ht la si on M a rc us suu r
Ameerika muskelautode fänn
ja mõjutusi neist võib leida
ka tema ratastelt.
2004. aastal oli ta esi-

Piksejumalale kohaselt maksab
Taranise paljas raam sama palju kui
uus harrikas.
*Taranis on keltide piksejumal.

mene mitteameeriklasest customiehitaja,
kes sai kutse Las Vegase Bikefesti raames
peetud custom-rataste konkusile Artistry in
Iron Master Builder Bike Show.
2006. aastal kutsuti mees prestiižsesse
Discovery Channel’i poolt koraldatud Biker
Build-Off TV show’sse, ja tuli oma rattaga
Mille Miglia ka võitjaks.
Seda, et Ma rcuse rattad kuuluvad
customimaailma vaieldamatusse tippu,
räägivad lisaks arvukatele auhindadele
ka klientide nimed: Kimi Räikkösel on
lausa 2 Marcuse tehtud ratast (Iceman 1
ja Iceman 2 loomulikult!), ent Marcuse

klientide hulgas on ka näiteks Brad Pitt ja
Gerhard Berger.
Marcuse äri eripära on see, et võid pealt
miljon Eesti krooni maksva valmissõiduki
asemel soetada ka iseehitamise kit’i või
veermiku. Odav pole muidugi ka vaid raami
soetamine, sest „soodukad“, mida mees
hetkel oma kodukal pakub (sisaldavad
mehhaanilises mõttes valmis ehitatud, ent
haljast, ilma viimistluse, elektrisüsteemi ja
lisadeta sõiduriista), maksavad nüüd 40 000
euro asemel tühised 29 900 eurot...
Marcus Walzist ja tema loomingust
saab huviline hea ettekujutuse tema sai-

tidelt www.marcuzwalz.de ja www.walzhardcore-cycles.com.

Üllatus-üllatus, Waltzi komplekt Eestis
ehitamisel
Kõike eelnenut arvestades oligi pehmelt
öeldes üllatav, kui TM Choppersi garaažis
varakevadel kahtlaselt tuttava aukudega
raami ümber kootav custom silma jäi.
Miša (aka Marek Kose) kinnitas „kahtlusi“, et tegemist on ehtsa Marcus Walzi
kontori limiteeritud seeria Grand Prixkitiga, mis baseerub tema Bike Build-Off
võiduratta disainil. Neid iseloomuliku

„augustatud“ raami ja ühepoolse tagakiigega komplekte tehakse vaid 33 tükki,
Eestisse jõudnu kannab numbrit „6“.
Lisaks komplektile, mis sisaldas raami,
tagakiiget koos originaalse veljesisese
tagapiduri komplektiga, kütuse- ja õlipaaki ning tagumist porikat (ja maksab
praktiliselt komplektse suure uue harrika
hinna ehk jämedalt 300 000 krooni) on
tänase ratta küljes Walzilt pärit veljed,
pidurisüsteemid ja esihark. Viimane väärib märkimist, sest tegemist on ehtsa
MotoGP tasemel Öhlinsi tükiga, mida
kinnitab ka Walzi kontor. (Marketingi-

 Selle ratta kõige
iseloomulikum detail
on väljalõigetega
raamitorud.
  “Hardcore”
särab vastu paljudelt
Taranise detailidelt.
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bullshiti teemal brr-ütlejatele ääremärkusena, et hinnasilt kirjutatakse ainuüksi
sellele esihargile viie nulliga...).
Traaversid, lenksu koos linkide-lülititega, jalarauad-pedaalid ja üht-teist pudi-padi
on veel Saksamaalt kohale tulnud, kuid
kindlasti ei saa öelda, et ratas on Eestis
vaid „kokku kruvitud“. Selleks on ta välja-

Madal, pikk ja efektne, väärib Taranis oma piksejumala nime täielikult.
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nägemine algsest liiga erinev ja siin tehtud
originaalsete lahenduste ning töö maht liiga
suur. Ka jõuallikas ning käiguosa on eraldi
tellitud teema.
Kuigi varakevadel oli ratas juba üsna
„ratta nägu“, kulus siiski üle poole aasta, et
TM Choppersist oodatud kõne tuleks. Oktoobris oli asi viimaks niikaugel, et Marek
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 Välgunoolte ja paljude muude märkimisväärsete pisidetailidega värvkattele kulus ligi poolteist kuud.
  Buellilik velje välisäärele kinnituv tagapiduriketas on tagasihoidlikult peidus.
 Mootori kaanel ilutsev “Walz Hardcore Cycles” meenutab Taranise algset päritolu.
 Need pisikesed pärlid pole muud kui raikala soomused. Sadulanahk on selle vee-eluka seljast.

sai öelda: „Asi valmis! Ja sõidab kuradima
hästi!“ Ei muud, kui kott selga ja Harku
poole punuma...
Ei tea, miks (võib-olla oli põhjuseks
Walzi must-valge kodukas?), aga millegipärast olin üsna kindel, et ratas on mattmustades-hallides ja harjatud alumiiniumi
toonides, aga võta näpust! Selle asemel
hiilgas (ja seda sõna otseses mõttes, sest
madal sügispäike oli just leidnud tee läbi
töökoja akende sügavpunase metallikuläikelise põhivärvini) seina ääres pikk, madal
ja lakooniline, ent enesekindel ja seejuures
edeva, eriti detailirohke värvkattega sõiduriist.

Auklikud
raamitorud on
siiski torud, mitte
freesitud avadega
talad.

Tagapapu liigse tagasihoidlikkusega ei hiilga.
280/35R18 on strateegilised mõõdud.

Miski pole täiuslik
Vaatamata Walzi mainele ja hinnaskaalale
leidus ka selles kit’is asju, mille lahendusega
TM Choppersi mehed rahul polnud ning
neile omase liigse pieteeditundeta said asjad
ka ümber tehtud. Peamised muudatused
puudutasid tagavedrustuse lahendust, mis
sai Eesti oludes reaalsemalt kasutatavaks
näpitud (mitte, et napi sigaretipaki kõrguse
kliirensiga oleks meie teedel kulgemine
mingi meelakkumine). Õnneks on abiks
suruõhuga seatav Legend Air Suspension’i
tagavedrustus, mis „show, not go“-seades on
tõepoolest ülimadal ja tagaratta-tagaporika
prakku ei pista jämedat mehesõrmegi, ent
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üles, sõiduasendisse tõstetuna tekitab ca
10-sentimeetrise vedrustuse käigu ja võimaluse ka mitte päris ideaalsel asfaldil kulgeda. Ka komplektis olnud õlipaagi kohta
arvas Miša, et sellest paremagi suudab ta
„siinsamas paku otsaski valmis toksida“.
Vaatamata üsna suurtele aukudele raamitorudes on tegemist siiski torude, mitte
freesitud avadega täistaladega ja see andis
võimaluse puhta väljanägemise huvides
kogu juhtmestik raami sisse ajada. Pealiskaudne pilkki ütleb, et lihtne see olla ei
saanud ja sama kinnitab ka ratta ehitaja:
“Ega teisiti saanudki, kui kõigepealt ajasime traadi läbi ja sellega tirisime juht-
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Nos’i kell näitab tegelikult õhkvedrustuse
rõhku.

Edelbrock Dual oma päritolu ei peida.

Primaarülekanne ja sidur on suuresti käsitöö.

Motogadget’i tabloo näitab, mida vaja.

Walzi käepidemeid täiendavad Rebuffini
siduri- ja piduripumbad.

"Kui asjad värvija juurde viisime, jäi
silma töökoja seina ääres seisev Hitachi
kuumaõhupüstol. Selle erkroheline tundus
piisavalt jabur ja sügavpunasega sobiv!"
meid. Läks õnneks, ehkki korra arvasime,
et hästi peenikeste juhtmetega digitaalse
spidotabloo mõni kiud on katki läinud, sest
asi ei kippunud alguses õigesti toimima.
Õnneks oli jama mujal kui kusagil raami
sügavustes.“ Kogu elektroonika on sadula
all ning enamik lüliteid (spido režiimid,
süüde, tagavedrustuse juhtimine) on toodud sinnasamma sadula alla tsikli vasakule
küljele. Võimalikult „lagedaks“ jäetud juhtraual on vaid silmatorkavalt kena disainiga
Rebuffini siduri- ja piduripeasilindrid koos
hädavajalike lülititega, eriti pisike punaseid
diginumbreid näitava Motogadgeti progetav
näidik ja paar värvilist LEDi. Et seadusega nõutud tahavaatepeeglid on enamasti
moodsa custom-ratta siledat väljanägemist
mõrvavad, on Taranisel need mattmustad Nessi vidinad paigutatud juhtrauast
allapoole ja seega tõepoolest ei riku ratta
madalat profiili.
Üldmulje „madal“ on korrektne, sest kiire mõõtmine näitab ratastel seisva sõiduki
sadula kõrguseks napi 50 cm. Minimalistlik, keskel pisikese valge rombi kujutisega
sadul köidab pilku, sest näib olevat kaetud
tillukeste, ümmargusi klaashelmeid meenutavate mügarikega. Kavala küsimuse
peale, mis nahaga tegemist on, jään vastuse
võlgu. „On see üldse nahk?!“ „On-on,“ kõ22

nr 19 • november 2008

lab vastuseks, „raikala oma.“ Nii uskumatu,
kui see ka pole, on tõepoolest tegemist
selle lapiku mereeluka nahaga. Kinnituseks
näitab Marek veel üht ca 40-sentimeetrist,
kahe silmaauguga nahatükki, millel korrapärane valge romb keskkohas.
Värvitöö on asi, millest Taranise puhul
on võimatu mööda vaadata. Sügavpunase
metalliku ja kärtsrohelise kontrast pole
just kõige tavalisem kombinatsioon? „Ei
ole jah, alul mõtlesime teha asja üldse
täismati, aga see tähendaks iga kriimustuse peale sisuliselt asja ülevärvimist, seega
jäi ikkagi läikiv. Seejärel oli päevakorras
punase ja kuldse kombo, ent kui asjad
värvija juurde viisime ja värvivalik jutuks
tuli, jäi silma töökoja seina ääres seisev
Hitachi kuumaõhupüstol. Selle erkroheline värv tundus piisavalt jabur olevat ja
nii saigi näpuga näidatud: „Raamiaugud
tulevad vot sellised!““ Üleni välgumaalingutega kaetud ja ohtralt vaatamist väärt
pisidetailidest küllastunud värvkatte tegemiseks kulus poolteist kuud. Veinpunane metallik lausa armastab päikest,
sest loomulik valgus paneb asja sügavalt
hõõguma. Kroomi sellel „kroomil“ sama
hästi kui pole, ohtralt poolmatti musta
high-tech pinda (mootor, käigukast, summuti, esihark, veljed, lenks, jalarauad,

jm) tasakaalustab kenasti raami ja paagi
värvikirevust.

Tehnikapool on veermikule vääriline
partner
Jõuallikaks on tuliuus Screamin’ Eagle
103-kuuptolline mootor koos viiekäigulise
käigukastiga. Mootoril on viimase põlvkonna S&S „iseõppiv“ süüde ja Edelbrock Dual
paariskarburaator. Mootorit ja käigukasti
ühendab Primo Brute IV hüdraulilise ajamiga siduriga ja 3-tolline hammasrihm. Siduri
ja primaarülekande tehnilises lahenduses
ja disainis on palju TM Choppersi poiste
mõtte- ja kätetööd.
Mattmust väljalaskepool koosneb TM
Choppersi headeritest ja eriti kavalast KessTech elektriliselt seatavast summutist, mis
samuti tagasihoidlikult must. Kavalaks
muudab selle väljalaske lenksult lülitiga
juhitav samm-mootor, mis võlli abil summuti takistust ja heli summutamise võimet
seada lubab. Kinnises asendis müdiseb
ratas igati vaguralt ja vastab kõigile võimalikele normidele, „lahtise toruga“ aga vastab
pooleteiseliitrise kone lõrin ja mütsumine
mõistele „tõsine customi sound“.
Veljed on Rick’s-ilt ja kannavad Metzeler
880 Marathon rehve mõõdus 130/60R18
ees ja mitte liiga tagasihoidlik 280/35R18
taga. Täiesti ebacustomlikud, kahe suure
ujuva ketta ja kahe kuuekolvilise sadulaga
on esipidurid, mis kannavad Hardcore´i
graveeringuid. Tagapidur on seevastu hoolikalt peidetud laia tagavelje sisse ühepoolse
tagumise õõtshoova taha.
Ette viidud jalatoed ja vajalikud pedaalidhoovakesed on Hardcore Cycles’i omad.
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