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Autode BA3-2105 ja teiste karbu-
raatoritel AAA3 on.lisasegukambri
klapi ajam pneumaatilist tiitipi. Selli-
ne lahendus on esmakordne kodumai-
ses praktikas ja sobib kokku niitidis-
aegsete mootorite tarbeks segu val-
mistamise n6uetega. Teatavasti on
nitmeastmelisel karburaatoril k6igi
astmete tcios olles trakti takistus kiil-
laltki vdike, dhuvoolu kiiru;i kahaneb,
jiirelikult viiheneb ka v6imllus kiitust
piisavalt pihustada. Gaasipedaali jdr-
sul vajutamisel viintv6lli suhteliselt
aeglaste pocirete korral tekivad moo-
tori tcios <augud>. Seda seletatakse
teatava tagasildogiga sisselasketorus-

ku, mis esinebki ainult vdiksematel
pririretel, mil kiitteseguportsjonite
inerts on vdiksem kui suurtel poore-
tel.

Uleminekufaasis to6tab mehaanilise
ajamiga v6rreldes palju ladusamalt
r6huandurilt saadavat signaali jrilgiv
regulaator. Mudelitele (2101), <<2l02rr,
(2101 1D ja <2105> m6eldud karburaa-
toritel [AA3-2105 <Ozon> ning mu-
delitel <2103>, (2106D, <(2107> ja <<2121>

taryitatavatel karburaatoritel
MA3-2107 on gaasipedaal mehaanili-
selt seotud iiksnes esimese kambri
seguklapiga. Kuidas.siis reguleeritak-
se pneumaatilisel teel teise kambri se-
guklapi asendit?

Vaakumajami pdhielemendiks on
diafragmaga I kaheks jaotatud kam-
ber. Kambriosa, mis jiiiib diafragma
alla, on iihendatud atmosfddriga, kaa-

ne 3 ja diafragma vaheline osa A aga
liibi esimese kambri d0iisi 10 ja teise
kambri diiiisi 9 segukoonustega. Esi-
meste vdljalasete <Ozonidel> oli kaa-
nealune osa iihendatud lisaks ka liibi
0,8-mm ldbimd(rduga tasandusdtiiisi 4.

Diafragmataldrikute 36 keskel on
astmed 31, mis tsentreerivad keerd-
vedru 2 alaosa.'Taldriku ktilge on
hoidepea 32 ja vastumutrite 33 abil
kinnitatud teise kambri seguklapi 19
varras 28.

Tiihikiiigul ja vdikestel koormustel,
kui esimese seguklapi pocirdenurk ei
0leta 48 kraadi, ei puuduta veos6rm
24 vedru 26 poolt 0laseisus peetavat
vahehooba 20. Viimane toetub otsa-
tihvti 27 kaudu pdhihoovale 17, mille
teine ots on surutud kiiigupiiraja 23
vastu, - seguklapp 19 on suletud.

Kui koormus suureneb, teeb seda
ka h6rendus segukambris ning ruum-
alas A. Diafragma liigub iiles vedru
2 kokku surudes ja ajamhooba 28 en-
da jiirel vedades. Samaaegselt pin-
guldub vedru 18 ja poordub segukla-
pi teljel vabalt istuv vahehoob 16.

Seguklapp jiiiib esialgu liikumatuks,
toimub hoobade siisteemi <iileskeera-
mine>.

Edasisel gaasipedaalile vajutamisel
puudu.tab veos6rm 24 vahehooba 20,

otsatihvt 27 liigub allapoole ja p6hi-
hoob 17 saab iiha suurema kdiguva-
baduse. Gaasipedaali p6hjas olles on

hoob 20 pocirdunud 30 kraadi v6rra,
mis tdhendab, et hoob 17 v6ib po<ir-
duda 78 kraadi, s. o. avada seguklapi
tdies ulatuses.

Mis juhtub, kui auto liigub mini
maalsetel pcioretet (ca 1000 pjm.) ja
gaas vajutatakse p6hja? Nagu oeldud,
saab hoob 17 suurima liikumisvaba-
duse. Samal ajal on h6rendus kamb-
ris A vdike ning ei suuda iiletada
vedru 2 vastuseisu. Seguklapp jiitib
esialgu suletuks. Mootori poorded aga
suurenevad, samuti kasvab hdrendus
p6hisegukambris ja ruumalas A. Hoob
28 liigub tiles, vedades enda jdrel va-
hehooba 16, vabanenud hoob 17 poor-
dub ja avab seguklapi 19.

Kui h6rendus lisasegukambris suu-
reneb, kandub see l6,bi diiiisi 9 ka
ruumalasse A, diafragma liigub veelgi
iilespoole, lubades hooval 17 poordu-
da suure nurga ulatuses. Auto liiku-
des tdisgaasiga oleneb teise kambri
seguklapi asend i.iksnes mootori p<i6-
rete arvust. Kui gaasipedaal kiiresti
tagasi lasta, vabastab veos6rm 24 va-
hehoova 20. See liigub vedru 26 m6-
jul iiles, vedades enda jdrel hooba 17,

mis iilet+b vedru 18 vastupanu, -seguklapp sulgub.
Pedaali tiiielikul vabastamisel iiht-

lustub r6hk m6lemal pool diafragmat
kiiresti, varras 28 liigub alla piirasen-
disse, nii et hoobade 16 ja 17 vahel
tekib taas kontakt.
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K6ige selle kdrval, mida rddgitakse'
kirjutatakse alternatiivsetest jduatli.
katest (mille rakendamine edusammu'
dest hoolimata jaab ikkagi sajandi
viimase aastakiimne sisse) ja diisli
v6idukiiigust s6iduauto j6uallikana,
oleks kohane peatuda nendel teedel,
mida mdirda kulgeb tavalise bensiini-
,mootori areng. Jdiib see ju valitsevaks
mootorittiiibiks ka tosina aasta mcio-
dudes.

Maailma energeetilisest situatsior>
nist iildiselt ja sisep6lemismootori
omast eraldi on siinkohal v6imatu
ammendavat iilevaadet anda. Piirdu-
gem vaid meeldetuletusega, eL viima-
sd tarvitavad 3l protsenti maailmas

1. R6hutatud heitgaasi';irkulatsioon
(vdljalaskekollektorist J klapi 2 kaudu
sisselaskekollektorisse J) ja kaks sama-
aegsetrt tiiiitavat siiiitektiiinalt, mis lee-
girinnetel kiiresti levida ja seguneda
lasevad. Nii lahendas probleemi rNis-
San).

. .,, togdetavast naftast (Liliine-Euroopa
I 'rkasutab samaks siiski vaid 23 % oma

,.;ia importnaftast).' r...rS6idukite arv suureneb jiirjest, ehk-

, ;q aaltaiuurdekasvud kohati kahane'
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2. uMitsubishi> p6lemiskambris inten-
siivistatalrse keeriseid lisaklapist 3 sis-
sepaiskuva k0tte*gujoaga. Heiitgaasi
retsirkulatsiooni seadiseid on kaks, iiks
tiitttab madalatel ja keskmistel koor-
mustel, teine tugeval veol ja jdrsul kii-
rendamisel.

vad. Selles valguses paistab suurte
autofirmade, nagu <Ford EuroPe> ja
<Opel>, osalt pealesunnitud, osalt va-
batahtlik kohustus vdhendada nn. liibi-
t6ike-s6iduauto ktitusekulut 1990.

aastaks 20 . . .25 protsendi v6rra sam-
muna edasi. Saavutada saab seda siis-
ki p6hiliselt olemasolevate mootorite
moderniseerimise teel, ehkki oma osa

annavad j6utilekanded, kergemad ma-
terjalid, aerodiinaamiliselt viimistle-
tumad kered, viiiksema veeretakistu-
sega rehvid jm.

Diislite kdrval jeitame seekord kisit-
lusest viilja ka iilelaadimise k6igi te-
ma mitmekesiste arengusuundadega
(turbotilelaadimise, taas elu6igust
v6itva mahttilelaadimise ja vastilmu-
nud <Comprex>-r6hulainekomPresso'

rid) ning poorame tiihelepanu pdlen

protsessi' oPtimeerimise suundad
mis n6uavad mehaanilises osas vdil
maid iimberehitusi (s. t. tulevad mr

tootjale suhteliselt odavalt kiitte) n

mikroskeemide antud, v6iks <ielda

vdrratuid v6imalusi teel <ideaa

tavalise mootori poole.
Laborite rangelt valvatud uste I

on m6istagi alati katsetatud mitmt
siseid, sealhulgas ka niisuguseid n

toreid, mille tootmine on v6imalik
les kauges tulevikus. Reeglina rdi
toodest varem harva ja napisdnalit
niiiid enam mitte. Autoehitajaid
hustatakse tegema k6ik nendest

neva, et kehtivate ja perspektiivi'
tud normidega toime tulla. Kiit
okonoomia kujuneb aastaktimne k
paigaks auto i.iheks peamiseks
mitte peamiseks) tarbimisomadus
jiirelikult ka mtiiigieelduseks. So<

maine v6ib olla iiksnes tootjal,
niiitab, et selles asjas tocid ega val

deid ei siidsteta. Nii ollakse pers

tiivsete uuringute reklaamist vd

huvitatud, kuid andmestiku detail:
rimisega mdistagi ei liialdata.

Seeriamootorit arendatakse P6l
se parendamise ja heitgaasi ka

tustamise jiirgi v6ttes neljas uues

nas:

O kihtpdlemisega, eelkambriga I

pdlemiskambriga) mootorid;
O normaalset v6i rikastatud

p6letavad mootorid;
O lahjat segu p6letavad mooto

O eraldi rikastatud ja lahjat
p6letavad mootorid.

Eelkambriga mootoritest oleme

kinud seoses <Volga> fA3-3102
massiliselt on neid 8 aasta kestel t

dud autos <Honda Civic>. K6igi t

te k6rval on neil mootoritel oma

koht - keerukus nii mehaanilises
(klapiajam) kui ka segu annustan

Normaalse seguga tootavaid
seguga, milles 6hu ja kiituse vahe

on 15:l) v6i siis kergelt rikastatu
guga mootoreid on samuti miiiigil
m6nda aastat. Vaatleme seeriamot
<Datsun NAPS-Z>. Nagu niiha j,

selt, on mootoril efektiivset P6lt
soodustav nn. Poobfaariline P6lt
kamber. Kiittesegu valmistatakse
buraatoris (v6iksemal osal autode

JY\ootoriehitusest'
diislid veiljo qrvqtud

t Aastatoodang igas autoklassis kor
takse ametlikel katsetel m66detud l

mise kiitusekuluga, klasside ktitu
lud summeerttakse ja jagatakse :

kosutoodanEuga.r rlt. ajakirja-rTehnika ja Tootn
1981, nr. 5.



till heitgaasi retsirkulatsiooni klapp
seatud selliselt, et tavalise 5 prot-

rturbutrentsirnahutiga r moo-
(Toyota TTC-LI-

Intensiivse pdlemise
on pdlemiskambri keskmine tem-

r k6rge, millega kiiib paraku
ldmmastikoksiidide kontsent-

t6us heitgaasis. p6lemist
iisnagi originaalsel

asemel suunatakse seda silind-
kuni 17 protsenti (l). Ometi ei

sellega mootori tcicj, ebatihtlust,
(ulu suurenemist - seda tiinu
gaasijaotusfaaside jms. (peen-

. Muidugi tuli stiiite-
energiat suurendada, m6nel
I stiiitekiitinalde arvu kahe-

K6ntaktivaba jaotur annab
naaberktiiinalde elektroodidele

lgselt, mitte jiirjestikku, nagu
ikka on toimunud kahekordse

arvuga sportautomootorites.
p6lemrsprotsessi kulgemise

intensiivistub kihtide segunemi-
Saastenormid on siiski n6nda kdr-
kruvitud, et termilise jrirelp6le-
*torita v6i keemilise reaktorita,

kallist kataliisaatorit (ntii-
roodiumi), toime ei tule. Alles

reaktori ltibinult on normaalse
veidi rikka segu p6lemisjiirik ktil-
puhas, et mahtuda California nor-
risse (0,a1 g/miit HC, 9,0 g/miil

1,0 g/miil NOr).

segu pdletava mootori niii-
olgu aMitsubishi MCA-JETu.
segu p6letamlse peaeelduseks

olevat kiittesegu Ja tilindrisse
surmatud heitgaasi hea sega-
rJET-ib on see lahendatud vast
omapdrasemalt, paraku on

ioon keerukas, n6uab plo-

tuslikku timberehitamist, et tekib kti-
simus, kas poleks 6igem minna veel
pisut kaugemale ja luua eelpdlemis-
kambriga mootor. Mootor jiiiib siiski
m6nev6rra lihtsamaks fA3-i v6i
<Honda> omast, kuna karburaatoril ei
tule valmistada ktittesegu kahes erine-
vas <kanguses>.

<Mitsubishir mootori juures toimib
vdikese liibim66duga, eraldi klapiga
varustatud kanal suuremd6tmelise pi-
hustina, aidates kaasa leegirinde levi-
misele kambri mahus. Selle huvitava,
kuid ebatiiiipiliselt keeruka lahenduse
k6rval eksisteerivad teised - ja neid
on rohkem -, mis kindlustavad lah-
ja qpgu pOletamise nn. TGp-de (t6lkes
<keeriseid tekitavate mahutite>) abil.
Mahuti (<pott>) kujutab endast siiiite-
kiiiinla m66tmetega v6rreldavat ja
selle ldhedusse kaldu v6i ka samatel_
jeliselt seatud hiilssi, millest ktittesegu
taasvdljumine tekitab keerised otse
elektroodide juures.

Huvitav, kuid seeriaauto puhul
veel kasutamata idee on valmistada
pooltele silindritele rikastatud, poolte-
le aga lahjendatud segu. Katsetustel
on saadud 0sna lootustandev kiituse-
kulu ja heitmete kombinatsioon. <Ri-
kastest> silindritest saabuv HC ja CO
oksiideeritakse reaktoris jiitikhapni-
kuga, mis sisaldub <lahjadest> silind-
ritest saabuvas heitgaasis. Vajaduse
korral lisatakse mootorile heitgaasi
retsirkulatsiooni seade v6i lisa6huma-
nusti.

Tublisti muudetud plokikaante, sis-
selasketrakti ja lisaseadistega mooto-
ritest on tciostuse jaoks vdiirttslike-
mad mootori vdiksemaid iimberehitusi
n6udvad lahendused. V6tame niiiteks
Sveitsi inseneri Michael May p6le-
miskambri, mis hiljaaegu evitati moo-
toritel <Jaguar V-12 HE,r. Ei mingeid
lisa-htituseandureid, eelkambreid ega
keerukaid lisaseadiseid! Viiljataske-
klapil on lihtsalt liihem klapivars kui
sisselaskeklapil, ta klapipesa asub k6r-
gemal. Viiljalaskeklapi alla jiiiiv kam-
ber on soone (kanali) abil tihendatud
sisselaskeklapialuse ruumiga, sellesse
kanalisse ulatub si.iiitekiiiinla ots. Kui
kolb survetaktil tduseb, surutakse
kiittesegu sisselaskeklapialusest tas-
kust mricida kanalit kambrisse, seejdrel
sriiidatakse vertikaaltelje timber kee-
risliikumise saanud ktittesegu. Kalli
V-12-mootori ehitamise automaatliine
tuli ainult pisut timber seadistada, tu-
lemused on aga vdikeste kulutuste
kohta vdga head. Ktimme hobuj6udu
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4. Iga si,sselaskeklapi taha viidud pihus-
tiga seeriamootor (iilal) v6rrelduna
uusima ttiiibiga, mirllel qn ainult i.iks
pihusti kollektori keskosas.

5. Michael May horisontaalkeeriseid te-
kitav silindripea, nagu secla kasutatakse
autol <Jaguarr.

3t

ja klapiajami sedav6rd ula-
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6. Roger Bywateri vertikaalkeeriseid 2 tekitavates silindripeades domineerivad
siivised kolvip6hjas. V6idakse kasutada siivisega I klapitaldrikut v6i puksis mit-
tepiiiirduvat klappi 4, millel astmeline taldrik 3. Tavaliste klappidega 6 'sobivad
kokku pikergrrste (5) v6i pikerguste ja astmeliste (7) siivistega kolvid.

tcicitada ka kuue v6i netja silindri
Viimaseks lahendamata probleem
<Jaguaril> olevat see, et ajutiselt (sr

nud> silindrid muutuvad kiilmaks, I

tuse uuel pealeandmisel osutub s€

liiga lahjaks, jeirgneb tagasilook. Jii
likult tuleb auto numbriline sissep
simisseade <Lucas> timber ehitr
taasli.ilituvatele silindritele lisaktitu
koguse andmiseks.

Suurtest autofirmadest tddtab silit
rite vtiljaltilitamise alal k6ige intr
siivsemalt (BMWD, kelle suurim mt

tor on kiill ainult kuuesilindrili:
Katsetatakse kaht varianti. Lihtsar
tootavad kolm silindrit iiksnes ttihik
gut (18 0,6 <ikonoomiat). Tiiiuslikun
TZA-ks nimetatud variandil kahan
poolte silindrite vailjali.ilitamisel por

peale ka kritusetarve. Heitgaasi lii
pumpamine mittetootavatest silind
test hoiab silindrid-kolvid soojad, s

Iega vdheneb peegelpindade kulur

8. VAikseima kiitusekulu platoo mootori kindla.ptiiirete arvu ja momendi ninS el

tuva HC ja NOr kombinatsiooni juures. Alles mikroprotsessorite masstootmi
v6imaldas neid seoseid reaalsel mootoril ja mitte enam laboritingimustes arvestal
hakata.

( -\-
\ )r.

'(.,A

?. K6ige iikonoornsern on kiirendada
gaasipedaali 3/4-asendis, jdrgmistele kdi-
kudele varakult, paari tuhande piiiirde
juures iile minnes. I - auto pi.isiva
kiiru,se hoidmiseks vajalik v6imsus, 2

- ijkonoomseirn tee tile samalnrlujoon-
te,3 - tAisgaasil, { -samakulujooned.

vdims:.m mootor tricitab endiselt 97-
oktaanilisel bensiinil, kuid surveastme
v6is t6sta kiimnelt kaheteistkiimne ja
pooleni! Lameda p6hjaga kolvi tilaosa
temperatuur alanes 100 kraadi v6rra,
viihenes nii HC kui ka NO, osa heit-
gaasis. Mootori heitmed on viiiksemad,
kui lubab range Euroopa norm ECE
15.03. Mayga samas suunas tciotavad
paljud laborid ja leidurid. Inglise au-
toinsener Roger Bywater katsetab ben-
siinimootoril n.-<i. diisfikol[e. Siiviste-
ga kolvid v6imaldavad, erinevalt May
mootorist, anda kiittesegule p<iorlemi-
se horlsontaaltelje timber. Baywater
ekgperimenteerib rcauuurea llgaks ka
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veel erikujuliste klapitaldrikutega. Osa
neist on samuti siivistatud, teised jaUe
s0vistatud ja astmeliselt ldigatud -'k6ik ikka selleks, et anda keerisliiku-
misele vdimalikult kontrollitav ise-
loom.

Bywater, omades n.-<i. k6rgemat
jiirku hooldejaama <Jaguaridele)), mis
on teatavasti mehaanilises ja uuemal
ajal ka elektriosas vdga keerulised
autod, hakkab peatselt kaheteistsilind-
rilisi autosid varustama seadmega, mis
v6imaldab iihe silindrirea ajutiselt
vAlja ltilitada. SuurEeeriae on maail-
mat Eenl vaid <CadillaciD kahekeasi.
lindrtllne, mb v6ib ettekcvatrctult

ne. Ajakirjanikud, kellele (BMV

oma autosid proovida andis, tdheldas
silindrite sissel[ilitamise sujuvust. S

oeldi olevat samasugune kui heal a

tomaatkeigukastil. Firma andmetel,
TZA-ga auto kiitusekulu 80 0i tava

sest. Densiinihinna tdustes tasuv,

mootori kallimadki iimberehitused e

nast majanduslikult dra,
Tiiirelepanuvtiiirne progress on as

Ieidnud mitte tiksi karburaatorite (n

niiiid sageli on - ilmselt iiteminek
abin6una elektronkontrolli al

vaid ka sissepritsimisEeadmete all

Vllmatinimetatu olt veel hiliuti erip

rarte, reegllna kalllte soiduauto(
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$risosa, ntitid aga on evitatud karbu-
natorilaadne, palju lihtsam ja odavam
rcade. Kes teab, v6ib-ollasaavadselli-
md lihtsustatud sissepritsimisseadmed

karburaatorite l6pu alguseks.
T6epoolest - elektriliselt tiiiiritav

ndeb ntiiid lihtsam vtilja
kui lisaseadistest iimbritsetud karbu-
nator. Varem pihustati kiitus reeglina

sisselaskeklapi ette, <laiatarbe-

30

20

10

40

kdib sisselaskekollek-
i keskossa. Karburaatorisarnases

seguklapist k6rgemal asub
romagnetpihusti koos filtriga.
antakse ette kiitusepumbaga, ta-

kulgeb ldbi r6huregulaatori,
on tareeritud tehases ega vaja jd-

istamist. Tiihikiiigupcioretel
tatav 6hk saabub peaaegu suletud 1000 1500 2000 2500 3000

alla ltibi ndelklapi.
Selline sissepritsimisseade sobib

koostociks mootori elekt-
rolliseadmetega. Numbrilise

trolli iiks v6lusid peitub
et erinevaid andureid sisalda-
kontrollahelates formuleerunud

- need on aga tihti vastuolu-

- saab iildistada, vajaduse kor-
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iihtesid parameetreid teistele eelis-
Vdib-olla juba peatses tulevikus
gaasipedaali ja seguklapi vahelt
iline iihendus, asendudes

Autos paiknev elektronanaltisaator
jdudma tasemele, kus ta on

mitte tiksi sundima mooto-
enam-vihem pidevalt tocitama viiik-

ktituseerikuludega, vaid ko-
endale selgeks tegema kiitusekulu

heltmete vahekorra <ruumilise pildi>
8) ja sellest ldhtuvaid kdsklusi

Veelgi tdiuslikumates stisteemides

ei piisa ainult mootori elektronkont-
rollist. Samasugu3ele, mootoriga seo-
tult m6istagi, tuleb allutadA ka kiiigu-
kabt.

Tendents mootori vdhendatud pdor-
lemiskiiruste poole vdljendub selgesti.
M6nedel jiirgmise p6lvkonna s6iduau-
tomootoritel, mis ilmuvad aastatel
1985-1987, on maksimummoment ku-
sagil 2200 pjm. timber praeguse 4000
pjm. asemel. Ttihiktiigupocirded on sa-
mal ajal reeglina 600. . .650, mootori
vdljasuremise viiltimiseks on sel juhul
vajalik kompensatsiooniseade, mis
seisva auto mootorile vd,ikesegi lisa-
koormuse andmisel (kliimaseadme

3500 4000 4000 5000 5500

Piitirlemiskiirus, p/nin.

kompressor vms.) seiskumise viiltimi-
seks otsekohe pocirdeid lisab. Linna-
s6idus t6otab vdhemalt 30 protsendini
kiitindivat ktituseokonoomiat auto-
maatsidnrite. paar, mis asub viintv6lli
ja hooratta ning hooratta ja kiiigukasti
vahel. Need liilitavad punase tulega
fooridele ldhenemisel ja nende ees
seismisel mootori automaatselt vdlja,
hetk enne kohaltv6ttu kdivitub moo-
tor hooratta energiat kasutades.

Uusi v6itnalusi vaadeldes tundub, et
vana hea bensiinimootori viimistlemi-
ne on alles niiiid t6elise hoo saanud ja
selle mootoriliigi tulevik on k6ike
muud kui troostitu.

9. T6pselt tiitiritav moo-to-r. n6ua! samasugust kdigukasti (soovitatav on paljuast-
mql$e v6i. astmeteta, elektrooniliselt juhitav Soutitetannij, piatiietano"ia -'t"i"i
vallda senisest hoolikamalt. Isegi tiihine vahe peai.ilekannCte Olekandearvudes( r-- glekggdearv 3,88,.2 - titelanaeirv t,ost aitiu ;;to.i-pd6"deid vdhendada
poo_lesaja v6rra ning tdiitada soodsamate erikriluioonte piirkorinas. Kiituse erikulu
m66,cletakse grammides kilovati ja tunni kohta.

stq qutoD Yql:tud

Kuueteistktimne maa viiekiimne
kahest autoajakirjanikust koosnenud
itirii reastas 1981. aastal mtitigiletul-
nud ktimme uudismudelit v6istluses
<1982. aasta auto> nimele. Paljude sei-
liste v6istluste seas k6ige autoriteetse-
mast vdljus v6itjana Prantsuse auto
<Renault 9,, (335 punkti), liiiies kaksi-
kuid <Opel Asconar - <Vauxhall Ca-
valier> 3l ja uuekujulisg kerega mini-
autot <Volkswagen Polo> 83 punktiga.
Suhteliselt vdhem punkte kogusid nn.
5. seeria BMW, Prantsuse <Talbot Ta-
gora> ning aVolkswageni> modifitsee-
ritud mudel <Passat>.
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