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Minu unistuste Honda muruniiduk 
on selline, mis ise kõik töö ära teeb. 
Teisisõnu: see peaks  olema niiduk 

koos juhiga. Niidetav ala on väga suur ja rohkete 
takistustega (puud, põõsad, peenrad, suured ki-
vid), siin ei aita ka robotniiduk. Tegelikult kaas-
neb selle tööga ka palju positiivset: saab lii-
kuda, päevitada ja mis peamine  – tulemus 
on kohe näha. 

Hondal on palju mudeleid ja valida raske. 
Minu jaoks on oluline, et muruniidukit oleks ker-
ge ja mugav lükata, kerge käivitada ning kiires-
ti ja mugavalt saaks reguleerida tera kõrgust. 
Samuti peaks see olema kergelt manööverdatav. 
Silma jäi HRX 537 HY. Selle plussid on „neli ühes“ 
lõikekorpuse kõrguse reguleerimine. Tavaliselt 
on keeruline kõrgust muuta ja kasutadki pide-
valt ühte kõrgust, aga niitmise kvaliteet kanna-
tab. Selle mudeli juures meeldis ka Roto-stop – 
terade peatamise sidur. See funktsioon teeb nii-
duki kasutamise veelgi mugavamaks. Tänu kuul-
laagritele paistab sel mudelil olevat ka väga hea 
manööverdamisvõime. Head muruniitmise hoo-
aja algust soovides

Heili 

Honda HRG 536 VY! Kuigi Hondal on kok-
ku 14 suurepärast muruniidukit, valisin 
ma selle mitmel põhjusel. Esiteks: ole-

me aastatega selgeks saanud, muruniidukil 

lihtsalt peab olema kogumiskott. Ei ole tore, 
kui iga niitmiskorra lõppedes tuleb oma roheli-
sed jalad vette ligunema panna, et kogu see ro-
heline taldade alt maha tuleks. 

Ning vaesed pereliikmed või koer, kes juhtu-
vad muruniitmise ajal masinast mööda mine-
ma! Mitte kellelegi ei meeldi vabatahtlikult pek-
sa saada, eks ole! Aga just selline tunne on, kui 
masin muru küljelt välja pritsib. Nagu lööks vit-
saga vastu sääri.

Teiseks: sellel mudelil on suurepärane Roto-
süsteem, mis peatab terad hetkega, et saaksid 
asfalteeritud sissesõiduteest üle sõita. Kohe va-
lus on kuulata, kui nn tavalise niidukiga üle asfal-
di sõita. See krigin, mis niiduki alt kostab, ei saa 
teradele midagi head tähendada.

Ning lõpuks – kõrini on rohuklompide jäämi-
sest muruniiduki alla! Ja pidevalt tuleb niiduki 
ots üles tõsta, et seda alt puhastada. 

Kas selliselt käib siis 21. sajandi perel muru-
niitmine? Ei, aeg on meie pere tänapäeva tuua. 
Väga suur meie aed pole, aga naabrinaise kenale 
pügatud murulapile alla jääda me ikkagi ei taha. 

Eva-Maria pere ja koer Steffyga

Meie pere vajab kergesti manööverda-
tavat niidukit. Elektrilise starteriga. 
Praegust niidukit ei jõua meil kee-

gi peale minu käima tõmmata. Jumala tõsi. 
Mina olen see käimatõmbaja, kui naispere 
muru niidab. Kui vahepeal tuleb teha boksipea-
tus ehk siis end tankimas käia või meiki värsken-
damas või telefoniga rääkimas, siis pärast pean 
ma niiduki uuesti käima tõmbama. Ühe niitmise 
jooksul 2-3 korda vähemalt. Pole vaja mainida, et 
see on väga tüütu.

Meie pere vajab hädasti Honda HRG 536 VL-i 
ka kogumiskasti tõttu, sest niidetud muru tükid, 
mis vedelema jäävad või kogunevad niiduki alla, 
tekitavad meelehärmi ja ajakulu. See HRG 536 VL 
oleks igas mõttes meie unistuste Honda muru-
niiduk ning suvi tuleks kohe kergem ja ilusam.

Henn

Olen juba mitu korda piilunud honda.ee 
lehele ja mõttes meie aia jaoks uue mu-
runiiduki välja valinud. Senine niiduk on 

meid mitu aastat ausalt teeninud, aga iga kord 
käima tõmmates tunned, kuidas ta ohkab sü-
gavalt ja võtab oma viimse jõuvaru kokku, et no 
hea küll, teeme selle tiiru veel ära. Kindlasti peaks 
meie uus niiduk olema kogumiskotiga. Kui au-
salt üles tunnistada (väga piinlik!), siis ole-
me abikaasaga sellised laisemad aednikud 
ja iga nädal muru ei niida, seega kui ühel 
hetkel niitma hakkame, siis kogumiskott 
juba tühjaks ei jää. Selle tingimuse tõttu kit-
sendasin oma valikut IZY ja HRX-seeriale. Teiseks 
peaks meie pere niiduk olema pisike, sest aed on 
pisike ja manööverdamist on rohkem kui rubla 
eest. Minu silmale tunduvad pisemad IZY see-
ria niidukid. No võib-olla mu mees valiks midagi 
muud, aga mina lähtun naiselikust ilumeelest ja 
valin HRG 536 VY. Nii lihtne see ongi :)

Liili Laan

Niipea kui nägime Honda muruniidu-
ki konkurssi, oli selge, et võtame sellest 
osa. Meil on maal väike kodu, mida ümb-

ritseb veel kujundamises olev aed. „Muru“ on ku-
junenud rohumaast, mida oleme aastaid hooli-
kalt niitnud. Istutusalad ja puud-põõsad on roh-
kem aia servades, sest keskel meeldib meile kõi-
gile murumänge harrastada. Seni teenis meid 
ustavalt väike punane muruniiduk, mida on vii-
mastel aastatel korduvalt „ravitud“. Abikaasa uu-
ris Honda kodulehelt kaua, millist masinat eelis-
tada ja lõpuks valisime HRX 537 VK. Meeldib sel-
le laiem lõikelaius, võimsam mootor ja regulee-
ritav kiirus. Kuna meie muru pole just kõige 
tasasem, siis uue niiduki valisime iseliiku-
va, et palavate suveilmadega oleks töö ker-
gem ja nauditavam. Samuti rääkis selle mu-
deli kasuks väiksem müratase, mis asulas elades 
ja muidugi ka oma kõrvadele on meeldivam. 
Loodussäästliku perena meeldib ka see, et heit-
gaase eraldub vähem. 

Perekond Ostra Põlvamaalt

Lood on nii, et vajaks pere uut ja uhket niidukit

Liisk on langend, valik tehtud, HRG 536 VY

Las ma räägin, miks just Honda,    
miks see mudel võlus nii

Põhjuseid on palju, tooksin mõned välja siin

See saab mööda sõstrapõõsast, igast taimest,  
õunapuust

Hakib ära murutükid, rääkimata kõigest muust

Kogub rohu kotikesse, peatab terad, kui on tee

Tera väändub, kuid ei murdu. Kas pole   
oluline see?

Hermiide Kask

Tegime ka ergutava vaheloosimise:  
10 Honda meenet saavad Henn, Kristine 
Kuusik, Grete Solnask, Tauri Türkson, 
Kärt Repponen, Kerli Korsaar, Reelika 
Ratslof, Ester Ledis, Reliia Objärtel, Ene 
Sepp. 20 ajakirja Suvekodu numbrit saa-
vad Heili, Eva-Maria, Liili Laan, perekond 
Ostra, Liina Säärekõnno, Lauri Türkson, 
Hannaliisa, Hermiide, Katriin Haapsalust, 
Kätlin Peets, Tiia Urb, Ilme Uibo, Tea 
Uusoja, Margoth Plink, Eveli Tuisk, Eliko 
Essmann, Erki Kikkerpill, Rena Arikainen, 
Diana Kronberg, Tuuli Uusoja.

Unistuste muruniiduk!
kirjad

Muruniidukite-kirjavõistlus toob Kodukirja eriti rohkelt kirju. 
Paljud neist väga põhjalikud, lausa kirglikudki. Peapreemia ehk 
Honda muruniiduki saaja teeme teatavaks juulis. Jõuate veel 
kirjutada 13. juunini!


