
Rakett-BMW:                    
BMW 2002 tuRBo 

Tootmisaasta: 
1974

Mootor: 
1,99 l, 4 silindrit  

Võimsus: 
170 hj      

Max kiirus: 
210 km/h

Toodetud:
1672     

LaitseRallyPargi  
BMW-kollektsiooni 

kroonijuveeliga  
tutvuda saad üksnes 

Laitses!

Asjata ei valinud Baieri Mootoritehas ehk BMW oma uusima ning 
juba ette teada olevalt autoajalukku märkimisväärset jälge jätva 
sõiduki esmatutvustamispaigaks just  1973. aasta Frankfurti auto-
näitust. Nimelt oli BMW 2002 turbo näol tegemist Euroopa esimese 
seeriaautoga, millele oli pandud turbolaadur. Ja BMW tiimi suur 
töö läbimurdelise Neue Klasse sõidukite loomisel pidigi oma kroo-
nijuveeli saama just kodumaal, ei kuskil mujal. Just Neue Klasse 
sõidukid, mille tootmiseks ettevalmistamisega alustas BMW tiim 
pärast Herbert ja Harald Quandti suuri investeeringuid 1960. aas-
tal, pidid sakslastele pärast paljusid sõjajärgseid masendusaastaid 
tagasi tooma 1930ndate sära ja maine autotööstuses. Töötati ju 
ainsa eesmärgi nimel – luua täielikult uus auto, millega BMW pol-
nud hakkama saanud juba 1933. aastast alates ning mudelist 303 
saati. Kompaktne, funktsionaalne ja sportlik BMW 1500, millega tul-
di välja 1962. aastal, tõigi kaua igatsetud pöörde paremusele ning 
kopsakad dividendidki tehase aktsionäride taskusse. Paigutatud 
miljonid aitasid järk-järgult luua uusi ja võimsamaid neljasilindrilisi 
mudeleid 1600, 1800 ja 2000 ning nende sportlikke edasiarendusi 
indeksitega Ti ja Tii. 1971. aasta kevadel võeti kasutusel mudelite 
indekseerimise uus süsteem (1602, 1802, 2002). Kaheliitrise moo-
toriga autosid toodeti masstootmiseks sobivalt – üle 420 tuhande. 
Nimetatute seas ka kahekambriliste Weber-karburaatorite paariga 
mudelit 2002 Ti, millel oli 120 hj varuks. Kugelfischeri pritsega va-
rustatud ning 130 hj arendav 2002 Tii oli karburaatori või karbu-
raatoripaariga sõsaratest juba umbes kümme korda haruldasem 
ning iseäranis harv oli üksnes 1672-s eksemplaris valmistatud 
2002 Turbo võimsusega 170 hj, mille kiirus ulatus 210 kilomeetrini 
tunnis. Rariteetse sõiduki probleemideks olid eelkõige turbo pikk 
reageerimisaeg ning firma tavatasemele alla jääv mootori töökind-
lus. Kuid tegu oli ju ikkagi Euroopa esimese ülelaaduriga seeria-
autoga, mille harvmüüke jälgivad autokollektsionäärid üle maailma 
eriti tähelepanelikult tänase päevani. BMW 2002 Turbo tootmine 
lõpetati majanduslikel kaalutlustel mõni aasta hiljem – põhjuseks 
maailma tabanud naftakriis. 

Bemmi-mees!
Kui sa pole veel istunud tõe-
lises rakett-BMW-s, siis saad 
seda teha LaitseRallyPargis!

NB! Plastikaatkotte saab tasuta!


