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eskmise normaalse inimese ar
 
yates on mootorrattur, eriti just
 
chopperimees see, kel on kind las
 
ti karutapja nagu ees, must nahk 

vest seljas, haiseb aile jargi, kuseb akuhapet 
ja soob vaikesi lapsi. 

Huvitav, millised siis peaks veel olema 
inimesed, kes choppereid ehitavad ... astu 
des aga sisse TM-Choppersi tookoja uksest 
vaatavad muUe vastu kaks taiesti tavalist 
inimest - Toomas ja Marek... aga ega nad ei 





Loomulikult ei ole osi nii loominguline 
jo monguline kui ulehoibitud 
reolit~shows "Rmericon Chopper",,, 
sest voldovolt lostokse Eesti 
mojondusruumis mootorrottoid omole 
ehitodo ikkogi soitmiseks, mitte 
lihtsolt erilise osjo omomise roomuks, 
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olegi tihed oiged mootorratturid, sest moo 
torrattaid neil ju pole. Oigemini tehniliselt 
v6ttes oleks nagu ka - maned, mis omale 
veel uut peremeest leidnud ei ole ja neil 
tookojas ootavad... aga mootorratastega neil 
aega saita nagunii ei ole, sest soiduhooaeg 
on I<oige kiirem aeg tildse ja tuleb oma 
klientide rattaid ehitada ja hooldada. Kui 
Toomast on vahemalt kunagi HD-ga ringi 
s6itmas nahtud, sirs Marek omas "paris 
oma mootorratast" viimati vist umbes viis 
aastat tagasi, paariks kuuks ... ja see oli 
ka tal jaapani paritolu toorikust ehitatud 

streetfighter. Viimati mootoriga kaheratta 
lisega lihtsalt ringi saitmas oli ta vist minult 
laenatud mopeediga Paraparguinglite mota 
klubi moodunud hooaja lopupeol. Jaab vaid 
loota, et moni nende tookoja klientidest 
teda ei nainud v6i kui nagi, siis on vahemalt 
piisavalt avara maailmavaatega. 

Varskelt aastaseks saanud kahemehe 
tookoda omab oma noorusele vaatamata 
Eesti maistes juba vaga suurt kogemust. 
Malemad selle tookoja hinged on Harley
Davidsoni mootorrataste hoolduse, ehituse 
ja timberehitusega tegelenud juba paris 

palju aastaid ja on tihed meie kohaliku turu 
arvestatavaimad tegijad ning taenaoliselt 
on vaga suurel protsendil Eestis paikneva 
test HD-dest nendega isiklikke kokkupuu 
teid olnud. Lihtsalt on siiani kellegi teise 
omatavas tookojas mehaanikuna tootanud 
mehed ntitid leivad tihte kappi pannud ja 
oma teinud. Vaadates selle esimese aasta 
jooksul nende poolt tehtut, on see mate 
olnud igatahes vaga viljakandev. Valminud 
on umbes 15 mootorratast. Ja veel millist 
mootorratast. Eks enamuse puhul neist on 
taht-tahelt vattes ktill tegu timberehitusega 

TM-Choppersl logo on hoolikalt naldikuld katvasse 
maalingusse sobitatud. 

Mattmust vallalase tasakaalustab kroomlkullast tervlkut, 
lubamata aslal juudi ioulupuuks muutuda. 



ja taielikult iseehitarud rattad on neist vaid 
moned. 

Samas on neid "umberehitusi" vaada 
tes ja algset toorikut teades, raske tegijaid 
solvamata seda vaid niimoodi nimetada. 
Nende nahtud "toodangut" meelde tuleta 
des ei rule samas meelde uhtki koige klas 
sikalisemat chopperit, pika-korge esiotsa, 
lipumotiivi ja apehanger juhtrauaga, nagu 
1O-15aastat tagasi iga teine emmimees 
omale peale "Easy Rideri" filmi ja paari 
EasyRiders'i ajakirja vaatamist ehitama 
hakkas. 19a tehrud ratas on omamoodi ning 
igal on oma hing ja iseloom. 

Kuna paljud rattad on valminud telli 
mustoona, on loomulikult naha momendi 
moetrende - teerulli moodus tagarattaid 
ja "koveraid" paake... aga koik on omava 

hel ilusti tasakaalus. Onneks runnevad ja 
usaldavad enamus kliendid mehi piisavalt, 
et nende soovirusi, maitset ja kogemusi 
piisavalt arvestada ja neile ehitamisel vaid 
uldiseid napunaiteid anda, mis stiilis ra 
tast nad omale tahavad voi mis detaile voi 
nuansse nad sooviksid. 

Loomulikult ei ole asi nii loominguline 
ja manguline kui ulehaibirud realityshows 
"American Chopper"... sest valdavalt las 
takse Eesti majandusruumis mootorrattaid 
omale ehitada ikkagi soitmiseks, mine 
lihtsalt erilise asja omamise r66muks (ja 
kuna me elame chopperite normaalsest elu 
keskkonnast piisavalt kaugel ja veel ka EU-s 
siis on siin ka seaduslikult poolelt vaga palju 
ettekirjutarud, mis on vastuvoetav, mis aga 
mitte). Eks rna k6rvaltvaatajana loodan, et 

Kuno poljud rottod on volminud 
tellimustbbno, on loomulikult noho 
momendi moetrende - teerulli moodus 
togorottoid jo /lkoveroid/l pooke", 



Trike eestvaates on hasti naha lalade 
tagarehvlde ia kltsa esiratta kontrast. 

Tundub, et bolt-on 
osodest rotto kokkuloppomise 
oeg on Eestis lobi soonud jo vogo poljud 
detoilid on konkreetne "outoritb6", mis on 



ehk see jaabki lahiajal nii ja ei teki naiteks 
"allways" shopperit v6i pronks66 koledus
tele pUhendatud s6idukit. 

Samas on osasid masinaid vaadates ara 
tunda ka kummardusi erinevate kuulsate 
chopperiehitajate loomingule. Tundub, et 
bolt-on osadest ratta kokkulappamise aeg 
on Eestis labi saanud ja vaga paljud detailid 
on konkreetne "autorit6o", mis on spet
siaalselt valmistatud konkreetsele rattale. 
Samas tingib just see selle, et muidu reaalne 
olev kahemehe to6koja valmistamismaht 
umbes 2 mootorratast kuus ei ole kohalikes 
tingimustes lihtsalt v6imalik. Ise k6iki toid 
ei saa teha aga allt66na tehtavad vesil6ikus, 
kroomimine, varvimine, jne. tingivad tihti 
pikad ooteajad. Eks natukene kummitab ka 
ruul11ipuudus. Ei mahu vaga palju projekte 
paralleelselt k6rvuti tegema, et niikaua 
kui uhe detailid saabuvad, saaks tegeleda 
teisega. Onneks kaivad kuulujutud, et ruu
mipuudus on lahiajallahenemas. 

Samas on TM-Choppersil taiesti olemas 
ka oma "loomingunurgake" - k6ik rattad 
ei ole valminud teIJimusto6na kliendi- v6i 
muugis oleva ratta umberehitusena vaid on 
taielikult ehitatud lihtsalt omaks r6amuks 
"lattu" valmis, end ale uut sobivat pere
meest ootama. Need saidukid on taiesti 
erinevad Eestis levinud klassikalisest HD 
ehitustrendist ja minu haigeJe maitsele 
tunduvalt rohkem meeldivad. Osad neist 
ei ole isegi mitte chopperid. Naiteks Buelli 
mootoriga cafe'racer ja HD-trike. 

Olles k6rvalt nainud ka malema ratta 
sundi ja detail ide kaupa arenemist, ning 
olles ise vanas6idukite fann, vain oma sil
maga ara tunda tsitaate tuttavatelt masi
natelt - naiteks minu lemmikratta nende 
toodangust - cafe raceri - paak meenutab 
vaga vanakooli Kovrovetsit ja sadulagondel 
vana]awa paagi tagaosa. Teine neist on oma 
ilusa saleda joonega ja etteulatuva esihar
giga samas ehedas shopperi stiilis ... ainult 
tagarattaid on veidike paljuvaitu. Huviga 
jaan igatahes ootama, mis jargmisena 
tuleb... ja jaan lootma, et saan ka ise 
kunagi rikkaks ja ilusaks, et midagi 
sellist endale lubada. 

Tundub, et vaatamata sellele, 
et Eestis Harley-Davidsoni muu
gikaardil ei eksisteeri ja neil siin 
praktiliselt ametlikku esindust ei 
ole, on selle rattamargi arvukus 
sjjnkandis jarjest rohkem suurene
mas. Tehasevalimusega HD-ga aga 
enamus nende rataste omanikest ei 
saida. Iga saiduk peab olema perso
naalne. ]arelikutt t66puudust meh
haanikutel ja urnberehitajatel karta ei 
ole ja jaab vaid soovida TM-Choppersile 
palju 6nne esimese sUnnipaeva puhul ning 
jaksu ka jargnevateks aastateks. 



Tehosevolimusego 
HD-go enomus 
nende rotoste 
omonikest ei saido. 
Igo saiduk peob 
olemo personoolne. 
Jorelikult tobpuudust 
mehhoonikutel jo 
umberehitojotel 
korto ei ole jo joob 
void soovido Tm
Choppersile polju 
anne esimese 

I' 'II

sunnlpoevo 
puhul ning joksu 
ko jorgnevoteks 
oostoteks, 

Cafe racerid olid algselt 
tehtud kiireks s6iduks. 
Ohekohaline sadul, regulee
ritavad clip- on kaepidemed 
ja termoteibiga mlnimalistlik 
valjalase on stiilis puslmiseks 
enesestm6istetavad. 


