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Muruniiduk, mida oma aias kasutan, on 
lihtsalt niiduk ilma igasuguste lisafunktsioo-
nideta. Käima läheb raskelt, niitmiskõrguse 
muutmine on tülikas ja lihtsama vastupanu 
teed minnes niidan igalt poolt sama kõrgu-
sega. 

Puudust olen tundnud ka kogumiskotist 
– niita tuleb kõige vanemate kottadega, sest 
muidu oleks kogu kingavalik ühtlaselt rohe-
line. Aias, kus ma uut Honda HRX testisin, 
pole niidetavat pinda mitte just ülearu pal-
ju (1200  m2), ent piisavalt, et nädalas umbes 
kolm tundi aega  röövida.  

Muru on siin aias eri kvaliteediga, on nii 
hooldatud ilumuru kui ka kehvemat pinnast 
kuni samblamuruni välja. On suuremaid 
murulappe, mida on hea ringiratast niita, ja 
ka keerulisemaid kohti, kus puude-põõsas-
te-peenarde vahel tuleb päris keerulist slaa-
lomit sõita.

Testisin Honda HRX niidukit nädalava-
hetusel ja niitsin võrdluse mõttes ära ter-
ve krundi muru. Kuna niiduki kogumiskott 
täitub superpeene murumultšiga päris ruttu, 
siis tuleks logistika eelnevalt hoolega paika 

just ebamugava kasutuse pärast loobunud. 
Hondal käib see taas pea ühe näpuliigutu-
sega. Just neis aedades, kus on väga erineva 
kvaliteediga murupinda, ebatasasusi, kivi-
teid või muid takistusi, mille ületamiseks ei 
pea masinat ilmtingimata välja lülitama.

Kui plats niidetud, jäin tulemust imetle-
ma. Mõtted liikusid tahtmatult sügisele, mil 
praegune puuderohelus on kolletunud ja 
murule varisenud ning niiduki asemel tuleb 
reha kuurist välja võtta. Riisumine on niit-
misest veelgi tüütum! Olen oma muruniidu-
kiga ka lehti multšinud, aga ilma kogumis-
kotita on see väga aja- ja energiamahukas. 
Honda niiduki võimas mootor teeb lehte-
dest kvaliteetse multši ja kogumiskott sääs-
tab riisumise vaevast. 

Valitud Honda mudel õigustas end mu 
väikses aias 100%. Kui esmapilgul võib tun-
duda, et väiksel ja keskmisel pinnal on lisa-
funktsioonid mõttetu luksus, siis tegelikult 
mitte: kvaliteetse niidukiga kaasneb tohutu 
kasutusmugavus, töökindlus ning aja kok-
kuhoid. Tüütu kohustuse saab läbimõeldud 
valikutega muuta mõnusaks ajaveetmiseks!

panna. Vastasel juhul avastad end aias mult-
šiga edasi-tagasi kärutamast, mis võtab lisa-
aega. 

Minuga just nii juhtuski, sest multši tekkis 
tõesti väga suurel hulgal, ent ma polnud vä-
ga täpselt läbi mõtelnud, kuhu seda ladusta-
da. Asi lõppes nii, et kõik peenrad ja peen-
ravahed, õunapuualused ja kompostikas-
tid said täis. Lisaks niidetud murule säästsin 
end peenarde rohimise vaevast ja ilmselt on 
aasta pärast oodata ka eriti head komposti!

Huviga katsetasin ka Honda Smart Drive’i 
funktsiooni, mis on mõeldud selleks, et 
saaks sujuvalt, ühe näpuliigutusega muru-
niitmise kiirust reguleerida. See osutus väga 
praktiliseks abiks nii aia keerulistes soppi-
des, kus palju manööverdamist, kui ka puu-
dealustel suurtel pindadel, kus muru hõre-
dam. Smart Drive aitas kõrred kiirelt maha 
niita, ilma et ma pidanuks liigselt jõudu ra-
kendama. Lisaks panin tähele, et aeda ei tek-
kinud ka selle manööverdamise käigus tava-
päraseid  libisemis- ja rattajälgi. 

Väga mõnus oli ka kõrguse reguleerimi-
ne. Oma masinaga olin sellest funktsioonist 

Honda HRX ja Mae-Britt
Kõigis selle suve Kodukirja 
numbrites testime Honda 
muruniidukeid. Millist 
valida – kas peaks 
soetama kõige kallima või 
piisab vähemast? Peaks 
see olema elektri- või 
bensiinimootoriga? Või 
leppida kondiaurul töötava 
mudeliga?
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Muruniiduk 
•   Honda HRX 476 VK 
•   Masina lõikelaius 47 cm 
•   Mootori võimsus 3,3 hobujõudu


