
Punastest Briti rotsteritest oleme ka varem 
kirjutanud (vt TM, 1/2008). Seekord teeme tutvust 
LaitseRallyPark’i vanaautode kollektsiooni kuuluva 
haruldase Eestis taastatud 1935. aasta MG PB-ga.
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Hobiauto MG PB (1934–35)

Morris Garages oli Morri-
se autode Oxfordis paik-
nev edasimüüja, millel 
oli kombeks aeg-ajalt 

Morrise tavapärastele autodele eri-
ilmelist välimust anda. Kuulsa Briti 

sportautotootja MG nimi koosnebki 
tegelikult Morris Garages’i initsiaali-
dest. Morris Garages’i juhataja Cecil 
Kimberi eestvedamisel 1924. aastal 
loodud MG tootis esimestel aasta-
tel peamiselt Morristel baseerunud 

mudeleid. Aastaks 1928, mil divisjon 
oli juba piisavalt suureks kasvanud, 
koliti ruumipuudusel Morrisest lah-
ku ning seati end sisse Abingdoni te-
hases. Samal ajal loodud M.G. Motor 
Car omanikuks jäi aga kuni aastani 
1935 siiski William Morris isiklikult.

Tänaseks sisuliselt olemast laka-
nud mark tootis aastakümneid ker-
geid särtsakate mootoritega sport-
likke sõiduautosid, sekka ka hul-
ga päris võidusõiduks mõeldud sõi-
dukeid. Unustamatutest MG nime 
kandvatest klassikutest mõne ära-
märkimiseks võib nimetada näiteks 
seda sama MGB-d, kaasajal loomuli-
kult keskmootori ja tagaveoga, ning 

vähemasti paberil võrratut MGF-i, 
mida toodeti veel kuni 2005. aasta-
ni. Ehkki viimase puhul oli tegemist 
küll täieliku õigusjärglasega, olid va-
hepealsed 15 aastat enne MGB toot-
mise lõppu ja MGF-i sündi teinud Bri-
ti kohutavas seisus autotööstuses 
oma. Pärast Abingdoni tehase sul-
gemist ja ühes sellega MGB tootmi-
se lõpetamist oli MG kui mark sisuli-
selt olematuks muutunud, selle logo 
kandvad autod olid tegelikult kas Ro-
verid või mõne muu British Leylandi 
väetid võsukesed. Kui MGF kõrvale 
jätta, ei paranenud asjad oluliselt ka 
BMW omanikurolliga. Mäletatavas-
ti ainus, mille Saksa hiid Inglismaalt 
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2000. aastal lahkudes Roveri grupist 
kaasa võttis, oli Mini.

2005. aastal müüdi tolleks hetkeks 
juba MG Roveri nime kandev toot-
ja koos naha ja karvadega maha Hii-
na autotootjale Nanjing Automobiles 
ning sealt edasi juba järgmisele oma-
nikule (SAIC). Kuulsusrikas margini-
mi, mille olulisemaid tõekspidamisi 
kannab endas selle loo peakangela-
ne, elab seega edasi.

Kollektsiooni pärl
LaitseRallyPark’i 1935. aasta MG PB 
kuulub õigupoolest viimaste liikuri-
te hulka, mida MG-l enne selle või-
dusõiduosakonna sulgemist võima-

lik toota oli. William Morrise käest 
liikus MG ju edasi erinevaid Morri-
se tütarettevõtteid haldava Nuffield 
Organisationi kätte, mis omakorda 
keelas MG-l igasuguse eksperimen-
teerimise ära.

Õigupoolest oli PB näol tegemist 
P-type seeria alla kuulunud erimu-
deliga, mida ajavahemikul 1934–1935 
väidetavalt vaid 526 eksemplari too-
deti. See oli toona siiski suhteliselt 
suur kogus, eriti kui võtta arvesse, et 
autot valmistati käsitööna. Meistri-
meeste poolt käsitsi valmistatud alu-
miiniumist kere on toestatud saare-
puust karkassiga, mis omakorda is-
tub lehtvedrudel redelraamil. 

Laitsesse jõudis MG otse ühelt 
Inglismaal toimunud oksjonilt, ku-
hu sattununa rallipargi peremees Ül-
lar Suvemaa selle kõhklemata ära os-
tis. Masin oli toona küll komplektne, 
kuid üpris mannetus seisus ning oli 
selge, et Eestis ootab seda ees põh-
jalik restaureerimine.

Kokkuvõttes sisuliselt ainus, mi-
da Eestis ei taastatud, oli mootor. 
Töö mootori kallal võtsid ette Soome 
meistrimehed. Originaalis 939 cm3 
4silindriline jõuallikas on oma ehi-
tuselt omanäoline: tänapäeval hari-
liku rihm- või kettülekande asemel 
on nukkvõll ja muud abiseadmed 
väntvõlliga ühenduses hammasüle-

kannete kaudu. Huvitava nüansina 
puuduvad mootoriplokis õlituska-
nalid, õli juhitakse sobivatesse koh-
tadesse plokiväliste torudega.

Mootori esmasel inspekteerimisel 
selgus, et karteri põhi on metallipuru 
täis. Lahtivõtmisel selgus omakorda, 
et need olid sinna tekkinud väntvõl-
li raamlaagritest, millest oli ajapikku 
terveid tükke lahti murdunud. Muu-
seas – mootor istub raamil jäigalt, 
ei mingeid kummipukse ega -patju!

Mootori taastamise järgselt paigu-
tati auto esiotsa Roots-tüüpi komp-
ressor, mis kuulus toona PB lisa-
varustusse. Kompressor saab oma 
pöörlemiskiiruse otse väntvõllilt. 
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Kui vabalthingava mootori tehase-
võimsus oli suurepärased 43 hj, siis 
kompressoriga koos võeti vähem 
kui liitrisest jõuallikast välja lige-
male kaks korda rohkem. Kompres-
sori poolt toodetav rõhk on regulee-
ritav ning on teada näiteid eksemp-
laridest, kus võimsust koguni 160 hj 
jagu. Auto jõuallika väikesest tööma-
hust tingituna on paljud asjatund-
matud huvilised pidanud just komp-
ressorit MG mootoriks. 

Kompressori lisamisel vajas ko-
gu jõuallikaga seonduv täiendavat 
tundmaõppimist, sest see muudab 

mootori karakteristikuid mitmeti. 
Just õppimist, sest kolmekümnen-
datel aastatel sõideti nende autode-
ga võidu ning nipid eeskujulikult toi-
miva mootori jaoks olid toona kiivalt 
hoitud saladus. Pressib ju kompres-
sor erinevatel mootoripööretel eri-
nevas koguses karburaatorisse suu-
natavat õhku kokku, see aga tähen-
dab, et ka õhukogus peab vastama 
ikka klassikalises suhtes 14,2:1 kü-
tuse kogusele. 

Viimased kaks kuud kogu taas-
tamisprotsessis kuluski toitesüs-
teemi seadistamistele. Näiteks ol-

di sunnitud ise valmistama karbu-
raatorinõela, kuna mitmed kodu-
maalt tellitud lahendused lihtsalt ei 
sobinud. Ei ühel, teisel ega kolman-
dal katsel. Küttesegu oli liialt rikas, 
mootor imes end bensiinist mulgu-
ni täis ning polnud seejärel võime-
line enam korralikult turtsatamagi.

Kokku vältas MG taastamine Vin-
tage Customizeri spetsialistide käes 
9 kuud. Selle käigus lammutati auto 
täielikult tükkideks, enamik detai-
le puhastati, vajadusel taastati või 
asendati uutega. MG üpris heas kor-
ras raam vajas siiski haavlipritsi abil 

pindmise rooste eemaldamist ning 
uuesti värvimist. Samuti tuli joonis-
te järgi valmistada mõned kerekar-
kassi puitdetailid. Mitmeid detaile 
oli aga võimalik ka päris uutena soe-
tada, näiteks rehve või velgi.

Käigukastiks on konkreetsel au-
tol 4käiguline otsehambumisega ja 
sünkronisaatoriteta manuaalkast. 
Tänapäeva lugejatele lahtiseletatu-
na tähendab see seda, et enne järg-
mise käigu lülitamist peab juht gaa-
sipedaali abil ühtlustama käigukasti 
vedava ning veetava võlli pöörlemis-
kiirused. Nõuab see teatavat tagumi-
kutunnetust ning suureks abiks on 
mõningane muusikaline kuulmine. 
Muuseas, lisavarustusena oli saada-
val poolautomaatne kast. Kõiki nel-
ja ratast pidurdatakse trummelpi-
duritega, mis omakorda on pedaali-
ga ühendatud trossi abil.

Mõistagi on MG sõitmiseks jäik 
ning oma pisikeste mõõtmete tõttu 
harjumatu. Kõigest 750 kg tühimas-
siga sõidukit aitavad tee küljes hoi-
da tollal tüüpilised friktsioonkettad, 
natukenegi mugavust peavad and-
ma lehtvedrud. Kodarvelgedel kit-
sad rehvid koos pisikese rööpme-
ga panevad auto ühest roopast teise 
suisa hüppama. Õõtsumist on iga-
tahes koledal moel ning soov MG-
ga avalikel teedel kiiresti sõita kaob 
kiiresti. Seevastu suudavad istmed 
pakkuda kõrgtasemelist mugavuse-
sportlikkuse kombinatsiooni.

Tolle aja autodele omaselt asus 
starter põrandal, MG-l siis ülal teis-
te pedaalide taga. Pisikesed pedaalid 
ise nõuavad täpset ja pisikest jalga, 
vastasel juhul vajutatakse kogemata 
valele pedaalile või koguni mitmele 
korraga. Rool on pisikese auto ning 
veel pisema sõitjateruumi kohta har-
jumatult suur, kuid jäiga ja raputava 
sõiduki tõttu varustatud omakorda 
vedrutusmehhanismiga. Roolirat-
ta kobarates kodarad toimivad ved-
rudena, kodaraid pidi liigutatavate 
klotside abil nende paindepikkust 
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vähendades on aga sisuliselt võima-
lik muuta roolitunnetust – rahulikul 
sõidul võib ju rooliratas käes pisut 
pehmem olla, ringrajal kurvi võttes 
ei riku aga kätevärin meest.

Väga olulist rõhku on Laitse-
RallyPark’i MG juures pandud ori-
ginaalsusele. Vintage Customizeri 
tööpoliitika lähtub põhimõttest, et 

pigem võtku taastamisprotseduur 
kauem aega, kuid tulemus saa-
gu võimalikult autentne. Näiteks 
valmistas taastajaile suurt pea-
valu mõnede kaotsiläinud polti-
de asendamine, mille keermestan-
dardit tänapäeval enam ei eksistee-
ri. Polnud probleemi – kuude jook-
sul tuhniti läbi vanu sepikodasid 

ning leitigi sobivate parameetrite-
ga keermekammid.

Investeering?
MG PB pole küll LaitseRallyPark’i 
kõige vanem, kuid see-eest kõige 
erilisem sõiduk kindlasti. Pole tea-
da selle säilinud eksemplaride täp-
set arvu, kuid statistiliselt neid pal-
ju olla ei saa. Seda enam, et paljud 
neist osalesid omal ajal võidusõitu-
del ning mõned neist leidsid arva-
tavasti seal ka oma otsa.

Teadmine, et ilmselt on 80 aas-
ta jooksul säilinud autode arv ehk 
mõnekümne juures, muudab kulu-
ka taastamistöö tagantjärele hinna-
tes õigustatud riskiks. Seda nii au-
toajaloolise kui raha väärtuse säi-
litamise seisukohalt, sest ainuüksi 
rohkelt dokumenteeritud ja üles-
tähendatud taastamisprotsess on 
auto edasimüügil omaette väärtus. 
Kuid nagu eelmise riigikorra ajal oli 
spekulatsioon karistatav, saaks au-
to müügist põntsu omaenda süda-
me pihta ka selle tänane omanik 
– neid ettevõtmisi lihtsalt ei teh-
ta raha ajel.

Automaailm on põnev ning avas-
tamist on palju. Hobiautoks sobib 
aga siiski iga auto, mida omanik pä-
rast selle mõistliku realiseerimisaja 
lõppu peab otstarbekaks säilitada. 


