
Hollywoodi lemmik:
CHevrolet Bel Air 

Tootmisaasta: 
1957

Mootor: 
4,68 l, V8       

Võimsus: 
283 hj               

Max kiirus: 
193 km/h          

Toodetud: 
3 293 543 tk

LaitseRallyPargi Bel Air on 
kindel valik 

pulmade õnnestumisel.

Chevrolet autolegendi Bel Airi tootmine USA-s kestis koguni veerandsada aas-
tat  (Kanadas veel 6 aastat enamgi!) ning selline pikaealisus on automaailmas 
suhteliselt harvaesinev. Bel Airi edulugu algas aastail 1950 – 52, mil Chevrolet` 
mudel Deluxe Styleline uuendati Bel Air`iks. Päris uus auto Bel Airi nimega vuras 
tootmisliinidelt maha aga siiski alles 1953. Just sellest aastast hakkasid Bel Airi 
nime kandma kõik Chevrolet` neljaukselised sedaanid ning kabriolett. Veel aasta 
hiljem lisandus Chevrolet` mudelivalikusse ka Bel Airi universaalvariant Nomad. 
Kordumatult klassikalise kuju omandas Bel Air aga raketikümnendi  keskel, 1956. 
aastal,  ning just siis sai Bel Airist  Chevrolet` ajastu tippmudel. Bel Airi rooli 
ihaldasid asuda kõik – koolipoistest koduperenaisteni, äsja seltskonnaelu astu-
nud noortest daamidest kuni vanaisadeni. Toonast Bel Airi nimetati oma disaini 
ning suurepärase kiirendusega mootori ( tippmudel kiirendas kaheksa sekundiga 
nullist sajakilomeetrise tunnikiiruseni!) tõttu lausa ajastu sõiduautode etaloniks. 
1957.aasta Bel Airi  4,68-liitrine sissepritsega 283 hobujõuline V-8 mootor, mida 
kutsuti ka Super Turbo Fire V8-ks, oli tolle ajastu suuremaid õnnestumisi mooto-
ritehnika vallas. Muide, Chevrolet oli alles 1955. aastal läinud V6 mootorite toot-
miselt üle V8-tele ning  need V 8-mootorid olid Chevrolet`il üleüldse esimesed 
pärast  kauges minevikus, täpsemalt 1918. aastal toodetuid. Mõistagi püüdis firma 
kiirelt populaarsust kogunud Bel Airiga olla meele järgi paljudele. Nii on 1955 – 
57. aasta mudelivalikus seitse erinevat keretüüpi, kolm erinevat käigukasti ja neli 
erinevat mootorivarianti – igaühele tema võimete kohaselt, igaühele tema tasku 
järgi. Lisavariantideks eriti nõudlikule ostjale olid ka universaalkerega Nomad ning 
käsitööna valminud customkerega El Morocco. Mõistagi tähendas uue disainiga 
esiosa ka loobumist endisest Ferrarile iseloomulikust iluvõrest, millega Chevy fän-
nid kuidagi leppida ei tahtnud...1957. aasta Bel Airile pakutava varustuse nimistu 
oli aukartustäratav: rooli- ja pidurivõimendid, konditsioneer, signaali järgiv raadio 
ning võimendantenn, autotronic eye, mille abil lüliti ümber kaugtulesid.  Uudne 
mootori sissepritsesüsteem oli sel aastal juba baasmudelitelgi. Kõik see võimal-
daski Bel Airil tõusta ajastu klassikaikooni staatusse ning säilitada seda staatust 
ka kuuskümmend aastat hiljem. Seetõttu pole  midagi imestada, et nimelt 1957. 
aasta teise generatsiooni Bel Air on ka filmitootjate absoluutne lemmik,  ühtekokku 
on Bel Airid osalenud ligi kaheksasajas filmikunsti tippteoses. Konveierlintidel aga 
pidas Bel Air vastu koguni 8 sugupõlve!

Hollywoodi filmitähedki 
eelistavad  Bel Airi!

Tunne Sinagi end filmistaarina!

Parem sõita kord Bel Airiga  
kui tunda end mahajäetud  

statistina!


