
Mulliauto:  
BMW 600 

Tootmisaasta: 
1958

Mootor: 
0,582 l, 2 silindrit  

Võimsus: 
19,5 hj        

Max kiirus: 
113 km/h

Toodetud: 
34 318

Üksnes  
LaitseRallyPargis 

saab lisaks  
suurtele  

bemmidele ka  
üliväikseid  
proovida!

Mikroautode või mulliautode (bubble car) õitsenguaeg kestis vaid pisut üle ühe dekaadi sõjast räsitud, kuid 
hoogsalt liikumisvõimalusi otsivas Euroopas. Mälestused sellest omapärasest perioodist läinud sajandi 
viiekümnendatel on aga olnud märksa püsivamad. 1957. aasta Frankfurti Motor Show´l  esitletud BMW 600 
oli paar aastat varem eluõiguse võitnud  Isetta otsene järeltulija. Kuid „600“ näol oli tegemist juba pea-
aegu „päris“ autoga, vaatamata sellele, et uut mulliautotki vedas edasi vaid 19,5hobujõuline R 67 mootor-
rattamootor ning suur osa agregaate oli pärit kokkuhoiuajastu musternäidiselt Isettalt, mida BMW tootis 
Bresso firma ISO litsentsi alusel .  „600“-l oli neli ratast ning koguni kaks ust. „600“ oli ehitatud Isetta 
pikendatud toruraamile ning sõidu ohutumaks-mugavamaks muutmiseks varustatud ka õõtshark-tagaved-
rustusega. Auto tagaosas koha leidnud 0,582liitrine boksermootor oli   küll kaks korda suurem eelkäija 
omast, mis võimaldanuks ka üle  kahe  korra suuremat võimsust, kuid soodsama kindlustusmakse nimel 
püüti jääda  vahemikku alla 20 hobujõu. Disainer Willy Black suutis ühe esi- ning ühe küljeuksega Isettas-
se, mida ventileeriti vaid külgakende avamisega, mahutada siiski kaks istmerida. See võimaldas autoga 
lõbusalt sõita kuni neljal inimesel, kes pidid küll võrdlemisi väikest kasvu ja kaalu olema. Kahesilindriline 
neljataktiline mootor suutis 515 kg kaaluvat sõidukit  edasi vedada heal juhul  kuni sajakilomeetrise tunni-
kiirusega. Paraku lõppes „600“  seeriatootmine  juba paari aasta pärast, seega mitu aastat varem oma 
eelkäijast. Põhjuseks rahva kasvav elujärg, mis sundis pilke rohkem „pärisautode“ poole  pöörama. Otsus-
tavaks asjaoluks  see, et  Volkswageni legendaarse „Põrnika“, muide, tunduvalt sõidukõlblikuma konkuren-
di, sai kätte tervelt paarisaja riigimarga võrra odavamalt. Pärast 34 318 BMW 600 kokkupanekut otsustati 
tootmine 1959. aasta lõpul lõpetada, vaatamata sellele, et kohalikele ohutustehnika nõuetele vastavalt 
ümber ehitatud „600“ läks hästi kaubaks  mõnelgi pool  Ameerika mandril, kõige paremini Argentiinas.

BMW 600 –
 pisike, aga tubli!

Kõige uhkem mulliauto pärast 
Isettat!

Tõeline bemmi-mees ei vaata  auto 
suurust, vaid tema hinge!

LaitseRallyPark on ainus koht 
Eestimaal, kus lubatakse mõn-
da bemmi ka päris eesuksest 

siseneda!


