Aus(tinist) BMW:
BMW Dixi 3/15 DA 1

Tootmisaasta:
1927-1929

Mootor:
748 cc, neljane reasmootor

Võimsus:
15 hj
Kes pole
proovind Laitse
„bemme“
pole väärt just
palju penne!

Max kiirus:
75 km/h

Mõõtmed:
2800 x 1170 mm

Esimene BMW siinilmas!
Kõrgeste austet bemmimees!
Kui te olete oma lugupeetud laudjaga ära
proowind juba keik uuema ajja „bemmide“
mugawused, siis ongi käes paras hetk tuttawaks
saada ka selle autoga, millest kõik õndsatel
aegadel alguse sai!

Aga pane tähhele!

Dixi-nimelisi sõidukeid toodeti Saksamaal Eisenachis asuvas autotehases juba alates aastast 1904 ning kui 1929.
aastal mudeli DA 2 tulekuga Dixi nimest lõplikult lahti saadi, oli valminud ühtekokku 18 976 (teistel andmetel ka
25 000) neljarattalist. I maailmasõja järel Euroopat tabanud majanduskriisi tõttu tuli tehasel loobuda suuremate autode tootmisest ning keskenduda väikeautodele. See osutus õigeks valikuks, samuti ka sel eesmärgil
sõlmitud litsentsileping Inglismaal Longbridge`is asuva Austini autotehasega. Dixi 3/15 DA 1-st sai Eisenachi
tehase esimene litsentsilepinguga ehitatud sõiduk, mis oli peaaegu identne Austin 7-ga. Esimesed poolsada
DA 1 ehk Eisenachi Seven`i toodeti parempoolse rooliga, kuna need saadi Austini tehasest nö kitkomplektidena.
Alles seejärel mindi üle vasakpoolse rooliga sõidukite tootmisele. Esimest „Austini saksa versiooni“ saatis suur
publikumenu ning ilmselt oli seegi osalt põhjuseks, miks mainekas mootorratta ja lennukimootorite tootja BMW
otsustas 1928. aastal autotootjate sekka astuda ja suhteliselt raskustes vaevleva Dixi ära osta. Aasta varem
alustatud Dixi DA 1 tootmist jätkati kuni uue mudeli BMW 3/15 DA 2 väljatulekuni 1929. aastal. Mudelinimes
leiduva numbrikombinatsiooni 3/15 puhul tähistas „3“ käikude arvu, „15“ hobujõude, tähed „DA“ aga seda, et
tegemist oli saksa auto (deutsche automobile) versiooniga. Mudelit 3/15 toodeti sedaani, rodsteri, matkaauto
ja kupeena. Igatahes tähistab nimetatud mudel ka BMW tänini kestva edutee algust suure autotootjana.

Esimesse bemmi sawwad sisse istuda (ja mette
hulgakaupa nagu zaporožetsisse) üksnes need
kõrgeste austet prouwwad ja herrad, kelle
eluskaal põle mette üle 150 kilo, sest vastalisel
juhul teeksite sellele armsale pissikesele bemmile
lihtsalt liiga!

