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Honda IZY ja Marianne
Pereproua Marianne Aegviidust on hak-
kaja naine. Tema on see, kes selles majapi-
damises peab muruniitja auväärset ame-
tit. Viimased paar aastat on Marianne 
kasutanud Honda IZY seeria murunii-
dukit ja on valikuga väga rahul. 

Tegemist on niidukiga, mida ei pea enda 
ees lükkama, vaid see sõidab täitsa ise ning 
just paraja kiirusega. See fakt iseenesest 
teeb muruniitmise perenaise sõnul üliker-
geks, sest nende koduaed ei ole teps mit-
te sile, vaid üsna järskude languste ja tõu-
sudega.

Rasket muruniidukit niisugusel pinnal 
tasakaalus hoida või mäeküljest üles lükata 
oleks päris väsitav ettevõtmine. Eriti mais-

dab masin ka puulehed peeneks ja muru-
pind jääb alati peale töötamist ilus puhas. 

Eraisikute puhul on Honda toodetel  
5-aastane garantii, mis tähendab, et igal 
sügisel peale suuri niitmisi tuleb masin 
viia esindusse põhjalikumale hooldusele. 
Kergemat hoolitsust nagu masina puhtana 
hoidmine ja puhastamine tuleks teha pärast 
iga niitmist. 

Kokkuvõtteks ütleb Marianne, et IZY 
on kõikidest ta eelmistest niidukitest pa-
rem. Võiks isegi öelda, et see on nende ma-
japidamise mõnusaim tööriist. Kui saaks 
veel enam-vähem sarnaselt käituva lume-
puhuri, võiks öelda, et paradiis on maa 
peale laskunud. 

Kõigis selle suve Kodukirja 
numbrites testime Honda 
muruniidukeid. Millist valida –  
kas peaks soetama kõige kallima 
või piisab vähe odavamast 
niidukist? Peaks see olema  
elektri- või bensiinimootoriga  
või tasub leppida kondiaurul 
töötava mudeliga? 
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juunis, kui muru kasvab kiirelt ja niita tu-
leb paar korda nädalas.

Veel kiidab Marianne, et masinat on 
kerge käima tõmmata ning üsna kiirelt sai 
ta selgeks ka lõiketerade kõrguse regulee-
rimise tehnika – seda saab teha mugavalt 
käepideme juurest. Terade kõrgust on sel-
les aias vaja tihti reguleerida, sest ikka sõi-
dad kas üle aiatee või lõikad istutusalade 
muruservi muust murust madalamaks.

Muruhake, mille masin kogumiskotti ko-
gub, on ilus ja peen ning muutub kompos-
tikastis kiirelt aiamaad toitvaks huumuseks. 
Sügisel, kui lehed langevad, kogub Marianne 
selle masinaga ka lehed kokku – ei mingit 
tüütut riisumist. Sarnaselt muruga heksel-

muruniiduk 
•   Honda Izy HRG 465 SDE 
•   Masina lõikelaius 46 cm 
•   Mootori võimsus 3,5 hobujõudu


