
Oma nõukogude nooruspäevilt mäletan, 
kui masendav oli kõndida tänavail, kus 
sust mööduvad ühed ja samad autod. 

Mõni ehk ei pööra sellele tähelepanu, aga 

autohaigel, nagu mina seda juba lapsest 
saati olen olnud, teeb see pilt meele kur
vaks. Siis hakkasin märkama, et keegi veel 
soovis end hallist massist eristada – tänava
tele ilmusid ralliautode stiilis laiendatud po
ritiibade ja EPO liimi ning klaasriidega vor
mitud teistsuguste esispoileritega Žigulid! 
Inimesed tahtsid teistsuguseid autosid. 

Muidugi ei ole see tung esile kerkinud 
mitte eelmise sajandi 80ndate aastate Nõu
kogude Eestist. Sel ajal raudse eesriide taga 
olevas Läänes arendati autosid juba ammu 
tehasetoodangust ilusamaks. Esialgu tun
dus see päris ootamatu, sest Läänes ei saa
nud ju sugugi olla igavat tänavapilti.

Gemballa on autosid muutnud nüüdseks 

Gemballa  
totaaltuuning

RaIvO E. TaMM
raivoetamm@hot.ee

Autoseadmed
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juba 25 aastat. Tegu on endise autode ring
rajaässaga Saksamaalt, Uwe Gemballaga, 
7kordse Euroopa meistriga, kes ei jäänud 
pensionile ja loorberitele puhkama, vaid ka
sutab oma ringradadelt saadud kogemusi 
väga heade Saksa autode veelgi paremaks 
muutmisel. Siin võime kõneleda juba lausa 
totaaltuuningust, mida väga vähesed julge
vad, oskavad ja suudavad. Proovime välja 
uurida, millega täpselt tegu, kuigi on juba 
ette teada, et võtsime endale raske ülesan
de, sest ega härra Uwe ei paljasta kõiki fir
masaladusi…

autode väliskuju ilusamaks, erakordse

maks muutmine on väga hell teema, lausa 
noateral kõndimine. Ilu mõõdustikku pole 
küll paika pandud, kuid inimene tunneb piiri
ületuse harilikult esimesest pilgust ära. Kui 
tahate pead kinni hoides kõhutäie naerda 
saada, soovitan briti autoajakirja Top Geari 
kodulehel vaadata rubriiki «Carbage». Seal 
on muidugi tõsised piiriületajad kokku kor
jatud, nii et mingit piiri nende selja tagant 
niikuinii enam ei näe. Kuid kui Gemballa tuu
nitud autosid vaadata, unustad just vastupidi 
ära, et mingi selline probleem tuuningu val
las võiks üldse olemas olla. 

Uwe on tuuninud erinevaid Saksa auto
sid, kuid tänaseks on pühendunud parimale 
Saksa auto seeriatoodangust – Porschele. 
Ja peamiselt on alusmudel ikka kas Porsc
he 911 või Cayenne. Muudetud välimus on 
sedavõrd maitsekas ja diskreetne, et tun
dub, nagu oleks tegu täiesti uue automar
giga. aga siin ei ole tegu ainult välise muut
misega, nagu teevad mitmed teised Porsche 
tuunijad, näiteks 9ff või Techart. Gemballa 
on imenud ka Porsche mootoritest välja 
pöörastes kogustes hobujõude ja saavuta
nud selliseid njuutonmeetreid, mida täna 
turul keegi teine tavakasutuseks ei paku. 

Mudelivaliku algnimistus on mootorid kuni 
600 hobujõuni praktiliselt samad, Porsche 
mootorid. Kõik aga üle selle on juba täiesti 
uus maa. Tulemused tagab firmas paljuski 
väga tugev ITtehniline insenerkaader.

Kuni 600hj muudetakse ära arvuti aju 
DMEprogrammiga. vahetatakse turbiinid, 
väljalaske ja sisselaskesüsteem. Suurt 
rõhku on Uwe pööranud just väljalaske
süsteemile, et gaasid kinni ei jääks. Samas 
on kõik euronormide piires, kuna aga suur 
osa Gemballa klientuurist on araabiamaa
des, siis seal teeb väljalasketorustik hoopis 
teistsuguseid hääli… ja mootoreil on kohe 

veel 10hj lisaks ainuüksi tänu «tühjemale» 
torustikule.

Mootorile lisatakse sportfiltrid. 911 baa
silt tulnud superautod on saanud täiesti 
teise vedrustuse ja amordid, lisastabilisaa
torid, uued roolid (ülimalt mugavad käes 
hoida, muuseas). Ära on muudetud kõik, 
mis originaali puhul võis jääda hinge krii
pima (näiteks pannakse masinatesse uued 
istmed). 911 puhul on muudetud ka stabili
satsioonisüsteemi, Cayenne’i juures on här
ra Uwe pidanud juba olemasolevat varianti 
muutmist mittevajavaks. Cayenne lastakse 
vaid 4cm madalamaks ja asutakse ajukirurgi 
kombel mootori kallale. väga palju muutusi 
on Gemballa poolt patenteeritud.

Kui aga mootori parameetrid näitavad 
võimsust 650hj ja üle (tänase seisuga pa
kub Gemballa Cayenne’i baasilt muudetud 
monsterit ka 750hj mootoriga), on ümber
ehitamise käigus mindud ka mootori kalla
le. Kuumade maade jaoks lisatakse autode
le isegi kütuse vahejahuteid, et kütus oleks 
pool kraadi jahedam, kui ta sisselaskesüs
teemi jõuab. Suurte kuumustega on neis 
mootoreis tegu aga ka meil, Euroopas, sel
lepärast on lisatud lisamootorijahuti, moo
toriõli jahuti, käigukastiõli jahuti. 

Kogu tulega kokkupuutuv ehk nn firesys
tem vahetatakse analoogseks F1le. Mootori 
väljalaske kollektori kinnitusklambrid, mis 
kohe mootorile pilku heites silma hakkavad, 
on F1lt, valmis tõepoolest tohutuid kuumu
seid taluma ja vajadusel parajal määral kol
lektori paisumisele nõtkelt kaasa muutuma. 
Kõik liikuvad osad mootoris tehakse titaanist 
(näiteks kepsud). Täielikult muudetakse ära 
ka käigukast. Tegu on ju uskumatute njuu
tonmeetritega. Premium Motorsi andmetel 
on see number 600hj mootori puhul 880Nm, 
650hj puhul 980Nm, 700hj – 1050Nm. Ja lõ
puks, 750hj lipulaeval Gemballa GT 750 aero 
3l on see number pöörane 1200Nm! 

Kui aga keegi sooviks paigutada seda 
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Gemballa Avalanche GT400
Mootor: 3.8L boxer
Võimsus: 400 hj
Vedu: nelivedu
Kiirendus: 0...100 3.9s
Hind: 2.9 miljonit kr Premium 
Motors

Gemballa Aero3 GT600 
Prestige
Mootor: 4.5L v8
Võimsus: 600hj
Vedu: nelivedu
Pidurid: BremboGemballa  
8silindrilised
Kiirendus: 0...100 4.3s
Hind: alates 3.5 miljonit kr 
Premium Motors
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muudetud käigukasti tavaPorsche mootori 
otsa, siis autoaju neid enam kokku ei viiks. 
Käigukastile on lisatud 20 friktsioon ehk 
hõõrdeplaati, et ta kogu seda ilu ära kan
nataks, sidurikettad on tugevdatud süsini
kuga. Sellega on saavutatud pidevalt tõusev 
kõver kiirendusgraafikul. Teistel autodel see 
tavaliselt algul kerkib ja varsti hakkab eda
si virelema piki graafiku horisontaali. Gem
balla näit aga kerkib aina püstloodis. Isegi 

kõige «lahjem» mootor, 600hj viib superauto 
0...200km/h 8.5 sekundiga… 

Siit edasi on väga suurt tähelepanu pöö
ratud turvalisusele ja küsimusele, kuidas 
sellised kiirendused lõpetada, ehk siis pi
duritele. Needki on Gemballa patendiga, 
eritellimusega kaheksasilindrilised Brem
bo pidurisupportid. Piduriklotsid on erima
terjalidest ja linna vahel liikudes, kui pole 
korralikku sõidutemperatuuri saavutanud, 

võib eriti kõvast materjalist süsteem lausa 
kriuksuda ja kõrvalseisjaid üllatada, et kui
das küll sellise välimusega superauto pidu
rid kriuksuvad? Kõik on aga konstrueeritud 
vaid kiireks sõiduks ja ekstreemolukordades 
perfektseks tulemuseks. Gemballa pidurid 
koos paigaldusega maksavad näiteks 14 000 
EUR. 

Ära on kaardistatud kõik Porsche nö 
vead ja välja on töötatud ka oma multimee
diasüsteem. Cayenne’i omanikud teavad, et 
auto vaatevälja panoraamis on juhi kohalt 
vaadates taga vasakus nurgas pime sektor. 
Gemballa on lisanud selle likvideerimiseks 
juhi küljepeegli sisse kaamera. 

Gemballa lähenemist võiks nimetada 
totaaltuuninguks, võrreldes sellega, et suu
rem enamik teisi tegeleb ainult nö plast
massituuninguga. Tänu oma innovaatilisu
sele püsib Gemballa konkurentidest pidevalt 
sammu võrra ees. Firma julgeb ja oskab au
tosid ümber ehitada ajukirurgi kombel. Sa
mamoodi, kui teie istute Gemballa tehtud 
autosse ja julgete ja suudate seda kasutada, 
olete mõne sekundiga ka kõigist mitmesaja 
sammu võrra ees… 

Clarioni navigatsioonisüsteemid: Teie soovid saavad tõeks.
Ei ole vahet, kas eelistate käepärast navigaatorit või integreeritud kõvakettaga navigatsioonisüsteemi. Clarion pakub kõiki neid lahendusi ja toob sellega turvalisuse, 
mugavuse ja meelelahutuse teie autosse.
Clarion ei tee kompromisse: ülikiire arvutusvõime, suurim saadaolev puutepaneel turul, selgelt arusaadavad 2D/3D vaated, animeeritud suum, RDS-TMC liiklusinfo tuuner, 
kiiruskaamera info valmidus...
Teie vaid soovige, Clarion teeb selle teoks!  

www.clarion.ee • Kauplus “Audiocity” Kadaka tee 1, Tallinn • www.audiocity.ee
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Mõte kirjutada jutt ühest mitte just ta
valisest, aga samas elementaarsest 
autoaudio paigaldusest tekkis pea

toimetaja andrus Laansaluga oma tööst 
rääkides. Suur osa meist on käinud igasugu 
suurejoonelistel autoaudio ja tuuningu võis
ltustelnäitustel. Näinud tipptasemel heli
süsteeme, mille väärtuse hindamine paistab 
jäävat friikide mängumaaks. Näinud uhkeid 
tuuninguautosid, kuhu on paigutatud kohu
tavates kogustes bassikõlareid, võimendeid, 
DvD mängijaid ja kõiksuguses suuruses ek
raane. 

Niisuguste asjade nägemine on paa
ril esimesel korral põnev, aga varsti kaob 
huvi. Juhtub, et parima näitusemulje annab 
lõpuks hoopis kuskil saalinurgas müüdav 
väike tehniline vidin, millel on reaalses elus 
ka praktiline väärtus. Sellepärast prooviks 
tõmmata joone kahe äärmuse vahele ja sel
geks teha, millisel tasemel on tänapäevaste 
autode tehase audiosüsteem ning millised 
on võimalused selle parandamiseks. 

Kas hea tehasestereo on olemas?
Rääkides audiospetsidega autode teha
sesüsteemidest tekib alati küsimus, kas 
mõnes autos on ka hea tehasestereo. Minu 

tutvusringkonnas olevate audiospetside ar
vates on vähe niisuguseid tehasesüsteemi
ga autosid, kus suhteliselt väikese vaevaga 
midagi paranda ei saaks. Isiklike kogemus
te põhjal ütleksin, et parim tehasestereoga 
auto, mida kuulnud olen, on Bentley. Kui 
seal tagakõlarid vaiksemaks keerata ja li
sada hea kvaliteediga bassikõlar, oleks süs
teem vägagi tasemel. 

Tehasesüsteemidest rääkides meenub 
veel, et volvol on mõningaid üsna arvesta
tava tasemega autosid, milles on Dynaudio 
väga kallid süsteemid, ja muidugi ka Lexuse 
Mark Levinsoni süsteemid. 

Hea näide oleks selline. Eelmisel aas

Mercedes GL 420 
Mercedese häälestamine

PaUL LõIv
paul@easca.ee
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tal saavutas võistleja ühel Eesti autosoundi 
võistlusel napi esikoha Lexus IS 250 Mark 
Levinsoni süsteemiga... algajate kategoo
rias. Helisüsteem, mida Lexuse insenerid 
reklaamivad kui HiEnd toodet, oli paras 
võistlema Eesti tasemel algajate autoaudio 
helisüsteemidega. Kuigi tänapäeva luksus
autode multimeediasüsteemid tunduvad 
olevat väga suurepärased, lõpeb kvaliteet 
tegelikult seal, kus algab nähtamatu osa 
ehk siis tegelik audiosüsteem. Ka etteval
mistamata kõrvaga inimene on võimeline 
aru saama selliste süsteemide vahest ja 
heast lahendusest naudingut tundma. Tuleb 
ainult leida mõni tund süvenenud kuulami
seks ja soovitavalt võiks muusika, mida te 
kasutate, olla tuttav ja ka varem kuulatud. 

Mida reklaam ütleb
«välimuselt on GLklassi maastur loomuli
kult suurejooneline. Selles pole mingit kaht
lust. Tema tõeline olemus tuleb aga ilmsiks 
alles siis, kui istute mugavale istmele. Kuni 

seitset reisijat rõõmustavad luksuslik nahk
polster ja soe pähklipuust dekoor, mis muu
davad iga sõidu meeldejäävalt luksuslikuks 
elamuseks. Mugavusest rääkides ei saa kui
dagi mööda vaadata ka pardakompuutrist, 
kus kuvatakse kogu vajalik info: valitud sõi
duprogramm, navigatsioonisüsteem ja au
diosüsteem.» Need read on pärit Silberauto 
koduleheküljelt ja ma nõustun nendega kuni 
sõnani audiosüsteem. 

Selle auto ümberehitus sai alguse klien
di soovist paigaldada laste jaoks tagaistmele 
DvD mängija ja laemonitor. Kuna auto pol
nud veel Eestisse saabunud ja auto omanik 
ise polnud veel autot kuulnud, siis leppisime 
kokku, et kriitilise pilguga vaatame üle ka 
auto helisüsteemi. 

auto saabudes kulus esimene päev puh
talt heli ja multimeediasüsteemi planeeri
misele. Lahtivõtmise tulemuseks oli vaa
tepilt, mis paigaldaja jaoks on rõõmustav. 
Tehasesüsteem oli tõeliselt lihtne ja ilma 
liigsete lisaseadmeteta. Mida lihtsam juht
seade, seda parem on integreerida sellese 
süsteemi lisakomponente. Ja mida kallim ja 
suurepärasem on tehase helisüsteem, seda 
rohkem on üritatud igasuguste protsessin
gutega odavatest kõlaritest suurepärast 
soundi välja meelitada. 

väga üllatav oli sellise klassi autol uk
sepolstreid eemaldades leida nende alt ole
matut müraisolatsiooni ja väga kehva kvali
teediga kõlareid. Selliseid valjuhääldeid au
todes nähes tekib alati diskussioon teemal, 
kas see kõlar läheb autotootjale maksma 
1 dollari või vähem. Omaette väljakutse oli 
autos aku asukoha tuvastamine. Lõpuks tuli 
aku välja kõrvalistuja istme alt põrandast. 

autos asuv multimeedia juhtseade 
näeb Mercedese hinnakirjas välja selline: 
COMaND aPS (6.5” ekraan, DvDnavigat
sioon, CDraadio, kompass) 40 804 kr. See 
tähendab, et autos asub 6.5’’ monitoriga 

Aeg-ajalt tekib 
diskussioone, kas 
standardse helisüsteemi 
kõlar läheb autotootjale 
maksma 1 dollari või 
vähem?

Olematu originaal-heliisolatsioon. Tehase midbassikõlar on olematu magnetiga ja 
plasstmassist.

Peeglinurka paigaldatud kõrge otsa 
lisakõlar (üks vähestest näha olevatest 
lisaelementidest).

Tehases paigaldatud multimeedia-peaseade.
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juhtseade, mis mängib CDd ja navigeerib. 
Lisaks 8 kõlariga (4 kõrgsagedust ja 4 mid
bassi uste sees) helisüsteem, mida toidetak
se reaalselt 4x10W juhtseadme lõppvõimen
diga. Kogu pidu.

Kõlarid ja multimeedia
Uue süsteemi planeerimisel sai arvestatud 
järgmiste nõuetega: süsteem peab olema 
kvaliteetne, aga samas lihtsalt käsitsetav. 

Paigaldatud komponendid peavad olema 
võimalikult vähe nähtavad. Seega asja kal
lale!

Korraliku audiosüsteemi ehitus algab 
ikka heliisolatsiooni paigaldamisega. Selleks 
sai uste välisplekk seespoolt kaetud 4mm 
STP raske isolatsioonimatiga, mille peale 
läks omakorda kiht niiskust mitteimavat 
vilti. Selline heliisolatsoon vähendab tundu
valt välismüra läbikostvust ja annab uksele 

piisavalt jäikust, et tagada kõlarite korralik 
töö. Sellest piisas seekord täiesti, kuna uks 
on seestpoolt suletud kinnise alumiinium
paneeliga ja uksepolster on valmistatud kol
mekihilisest massiivsest materjalist.

Kõlarite paigaldamiseks asendasime 
ustes asuvad tehasepoolsed plastikraamid 
korralike veekindlast vineerist valmistatud 
alustega.

Multimeediaseadmeks sai sõiduki lak

4mm STP isolatsioonimatt. Isolatsioon on kaetud vildiga. Lakke paigaldatud Alpine’i 10-tolline 
laemonitor.

Ülikompaktne kuid võimas:
Clarion MAP770 – mobiilne navigatsioon
4,3” puutetundlik LCD: 65536 värvitooni, peegeldusvastane ekraan • 2 GB Nand Flash ROM • 400 MHz CPU • RDS-TMC 
liiklusinfo tuuner • Bluetooth 2.0 handsfree kasutamiseks • Mikrofon • SiRF III GPS moodul • MP3/WMA esitus ja pildilehitseja 
SD/MMC liideste kaudu • Sisseehitatud kõlar ja 3,5mm välise kõlari pistik • USB 1.1 • Laetav aku kuni 4,5 tunniks täisvõim-
susega tööks • Mõõtmed: 130(L) x 90(K) x 20(P)mm • Kaal: 200g • Microsoft Windows CE .Net 5.0 • Mitmekeelsed kõne-
juhised ja ekraanitekst • Postiindeksi otsing • Kiiruspiirangute info • Ühilduv kiiruskaamerate infoga • Interaktiive 2D ja 3D 
kaardi vaade • Taibukas suumitehnoloogia • eesti- ja venekeelne menüü • Balti riikide kaardid • Hind 8390 krooni

Kauplus „Audiocity” Kadaka tee 1, Tallinn • www.audiocity.ee
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ke paigaldatud alpine’i 10tolline laemoni
tor koos DvD mängijaga. DvD mängija on 
orignaalraadioga ühendatud spetsiaalse 
Mercedese jaoks tehtud adapteri abil, mis 
võimaldab nii heli kui pilti esitada läbi pea
seadme. 

Esiustesse paigutasime kallima MB 
Quarti Q Line seeria komponentkõlarid. 
(Komponentkõlar koosneb mitmest eraldi 
vajuhääldist erinevate sageduste jaoks ja 
filtrist, et elemente oleks parem paigalda
da.) Tagakõlarite puhul langes valik Focal 
accessi 6.5tollistele komponentidele. 

Bassikõlariks sai lisatud Peerlessi XXLS 
12tolline element, mis on legendaarse au
diofriikide lemmiksubwooferi edasiarenda
tud versioon. Peerlessi kasuks langes valik 
sellepärast, et lisaks heale helikvaliteedile 
vajab ta mängimiseks ka väga väikest kasti. 

Üks nupp rohkem
Kuna tehasepoolsel juhtseadmel pole liini
väljundeid võimendiga ühendamiseks, siis 
antud juhul oli parim lahendus Rockford 
Fosgate’i soundiprotsessori lisamine, mis 
on just mõeldud tehasesüsteemide eda
siarendamiseks. Selle protsessori võima
lustest kirjutades saaks päris pika artikli ja 
hetkel me sellele ei keskendu. Mainiksin ära 
vaid tähtsamad omadused. Seade suudab si
sestatud kõlarisignaalidest liitmise ja kor
rigeerimise teel lõpptulemusena väljastada 
väga korraliku liinisignaali võimendite jaoks. 
Lisaks saab ekvalaiseriga korrigeerida tule
must veel eraldi iga kanali puhul ja aegviide
te häälestamisega tekitada autosse tubase 
helipildi. Seadme häälestamine ja juhtimine 
käib arvutiga üle Bluetoothi ja peale hääles

tamist ta rohkem sekkumist ei vaja.
Lõpptulemusena keerab kasutaja helitu

gevust ja reguleerib tämbreid originaalsead
mest ning tema jaoks tekib juurde ainult üks 
nupp bassikõlari tugevuse reguleerimiseks. 
Lisaks kõigele sellele tekitab protsessor te
hasesüteemile täiendava aUX sisendi muu
de seadmete lisamiseks (näiteks iPod, USB 
pleier).

võimendite valikul said määravaks nen
de mõõdud, kuna paigalduskoht ei luba just 
suuregabariidiliste seadmete kasutamist. 
vaatamata sellele ei pidanud kvaliteedis 
järeleandmisi tegema, paigaldada õnnes
tus väga kvaliteetsed Stegi ja audio Systemi 
võimendid. Kui lisada veel kõlarikaablid fir
malt Supra ja voolukaablid alfatecilt, peaks 
loetelu olema täielik. 

arvestame juurde 8 päeva paigaldust ja 
ongi valmis. Siiski, päris nii lihtne see pole. 
Selliste süsteemide paigalduse juures män
gib väga suurt osa komponentide omavahe
line sobitamine ja häälestamine. valesti pai

galdatud ja häälestama
ta komponendid võivad 
anda väga kehva tule
muse olenemata nende 
kõrgest hinnast.

Ja veel üks asi. 
Hetkel ei saa omanik 
streosüsteemist ikkagi 
veel täit naudingut, sest 
kõik paigaldatud kom
ponendid vajavad mõni
gast sissemängimisae
ga, mille jooksul nende 
tehnilised parameetrid 
muutuvad. alles pärast 
seda saab teha lõpliku 
häälestuse.

Korralikult poltide ja mutritega kinnitatud 
alusraam koos Focali kõlariga. Iga 
komponendi vahel on omakorda tihend 
süsteemi õhutihedaks muutmiseks.

Peerlessi subwoofer on paigaldatud 
pagasiruumi põhja alla laekasse.

Audio Systemi võimendi ja Rockfordi protsessor 
tagaistme all.

94

Paigaldatud seadmed
alpine’i laemonitor koos DvD 
mängijaga ja infrapunakõrva
klappidega.
Dietzi valguskaablitega ühen
dusplokk, mis võimaldab ori
ginaalseadmesse lasta pilti ja 
heli DvD mängijast.
MB Quarti komponentkõlarid 
esiustesse. 
Focali komponentkõlarid taga
ustesse.
Peerlessi bassikõlar kastiga 
pagasiruumis.
audio Systemi 4 kanaliga või
mendi tagaistme alla ustes 
asuvate kõlarite jaoks.
Rockford Fosgate’i heliprotses
sor tagaistme alla.
Stegi võimendi tagatiiva sees 
bassikõlari jaoks.
Umbkaudne seadmete hind 
koos paigalduse ja häälestuse
ga: 85 000 kr.
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PKG-2000P
10.2’’ Laemonitor koos DVD mängijaga.
Mängukonsooli sisend monitori korpuses.
Hind alates 18900 krooni* koos paigalduse
ja 1 paari juhtmeta kõrvaklappidega.

* võib veidi erineda autode lõikes.

FUN ZONE
... ja sa ei kuule enam küsimust

”millal me juba kohale jõuame?”

Paigaldustöökojad:
Tallinn: A-Sound Järve Keskuses tel 657 8566, Alptom Meistri 20 tel 50 36 989, Auto Sound Ateljee Madara 22 tel 668 4310,
Isogreen Tammsaare tee 62 tel 652 6310, Top Audio Rocca al Mare keskuses tel 654 5125, GT Tuning  Peterburi tee 50A tel.606 1611.

Tartu: GT Studio Teguri 39 tel 730 4450, Serwend Tähe 114 tel 736 7282, Autoring Lõunakeskuses tel 735 6410, Stereo & Alarm
Võru 53 tel 50 73 344

Pärnu: Extreme Audio Kilgi 2 tel 447 5169

Rakvere: Gardi Elektroonika Jaama 25 tel 50 52 065

www.alpine.ee



29.-30.09.2007
Tartu Näitused Messikeskus
Kreutzwaldi 60 Tartu 51014

ankeedid, võistleja ja auto andmed saata  
easca@easca.ee

võistelda saavad ainult eelregistreerunud võistlejad. 
Registreerimine lõpeb 26.09 kell 24:00. 
Lisainfot ja erandkorras registreerida saab telefonil 50 654 31 (kuni 26.09 20:00) 

Osalemistasu:
EaSCa liikmetele 100 kr
Mitteliikmetele 250 kr

Laupäev 29.09 
8:00 võistlejate 
registreerimine ja 
sissepääs
10:00 võistlejate ja 
kohtunike koosolek
10:30 autode hindamine

Pühapäev 30.09
8:00 võistlejate 
kogunemine
10:00 Hindamine
12:00 Tulemuste 
protokollimine
15:00 autasutamine

Laupäev 29.09
11:00 Finaali 
registreerimine
14:10 võistejate koosolek
14:30 Eliminaatorid
16:30 Selguvad finaalide 
võistluspaarid

Pühapäev 30.09
11:00 võistlejate 
kogunemine
12:10 võistlejate 
koosolek
12:30 Finaalid
15:00 autasustamine

Alpine autosound autode helikvalitee
divõistlus (4.08 Battery Race Pärnus) 
üllatas uute võistlejatega. võistlustu

lemusi mõjutas tavapärasest kuumem ja 
kuivem ilm. õhu niiskuse ja temperatuuri 
erinevad suhted võivad grammikese muuta 
ka autode seadistust ja pealegi igal võistlus
masinal ise suunas. 

võiduga üllatas Puhtalt Passiiv võist
lusklassis akseron (Igor Prohhorenko), kel
lele Umalto OÜ tulemused olid aastaid napilt 
püüdmatuks jäänud. 

Margus Toover suutis juba teisel võistlu
sel järjest võita noorte tulijate hulgas ja Rain 
Pärnamaa sai lõpuks kätte oma kaua püütud 
esikohakarika. 

Meistrite klassis oli lisaks omadele kohal 
kaks välisvõistlejat – nendest Dmitrij Zahha
rov paremini kõlava autoga, mis seekord an
dis talle esikoha Juris villersi ees. 

Kohtume 29.30. septembril Tartus, 
Tartu Motoshow’ raames toimuvatel Eesti 
Finaalidel. 

EaSCa

SQ

Install Heli Kokku

Kogenud: 5 kanalit

Margus Toover audi 100 78 182 260

andrei Rõzankov Citroen C2 76 173 249

Martin Raudla Nissan almera 73 171 244

Kogenud: Piiramatu

Rain Pärnamaa Opel vectra Caravan 76 166 242

Risto Randmaa Ford Mustang 74 151 225

Marti Tellas Suzuki Grand vitara 62 162 224

Edasijõudnud

aleksandr vas
siljev

Mitsubishi Galant 123 242 365

Ivan Sambur vW vento 138 224 362

Puhtalt Passiiv

akseron Toyota Rav4 141 246 387

Umalto OÜ MB 230E 135 243 378

Meister

Dmitrij Zahharov audi 100 196 245 441

Juris villers Honda FRv 157 240 397

Team Xenon BMW 716 151 227 378

Spl (helirõhk) dB

Street A

THMSPL Tanel 146.6

Oliver Tammemägi 146.0

Raivo Ervin 144.5

Street B

andres Kõiva 151.3

Marius Sadauskas 146.9 

antero Kütt 142.2 

Street C

ats Juurikas 150.6

Team aT Ott 142.0

Team RP Liis 140.7

Street Max

Team SPL Dynamics Karmo 
voolmaa 

155.6

Team RP villu 150.2

Kristjan Keerme 150.0

Extreme

Tony Josefsson 163.1

Team LaG 160.4

Deathmatch

võitis Team LaG

Tartu Motoshow ja EASCA finaalid

Alpine Autosound

Võistlusklassid
SQ: Experienced | advanced | Master | Pure Passive Category | Multimeedia
SPL: Street a | Street B | Street C | Street Max | Super Street | Extreme

EISA 2007/2008  
autoseadmete auhinnad

Kategooria: Mobiilne audio-video keskus
Tootja: Clarion
Mudel: MAX678RVD

2DIN formaat lahendas väljakutse 
ühendada kõik vajalikud audio ja video 
komponendid ühtsesse korpusesse. Kõi
ki funktsioone juhitakse suure ning kva
liteetse puutetundliku LCD ekraani kau
du. auhinna vääriliseks sai MaX678RvD 
tänu kõrgekvaliteetsetele audio ja ka 
video komponentidele. Tavaliste DaCi
de (digitaal/analoog konverter) poolt te
kitatud müra jaotub juhuslikult üle laia 
spektrivahemiku, kaasa arvatud kuuldav 
sagedusvahemik. Clarion kasutab kiiret, 
üldiselt vaid kallimates koduaudiosüs
teemides leiduvat 24bitist DaCi, mis 
kõrvaldab soovimatu müra ja aitab saa
vutada puhtama ja tõepärasema heli.

Tehnilised andmed: 7“ 16:9 TFT puutepaneel, DvD 
pleier MP3 ja WMa toega, RDS ja digitaalne tuuner, 
CeNET kontroller, Bluetoothiga ühilduv, iPod ja 
iPod videoga ühilduv, HDD navigatsiooni kontroll, 
4x50W võimendi, kaugjuhtimispult
Hind 18560kr (www.audiocity.ee) Kadaka tee 1, 
Tallinn 

Kategooria: Mobiilne audio keskus
Bränd: Alpine
Mudel: CDA-9887R

alpine CDa9887R on tehnoloogiliselt 
arenenud, võimalusterohke ning kva
liteetne, kuid siiski taskukohane auto 
CDraadio keskus. advanced audyssey 
MultEQ XT ekvalaiser ning IMPRINT teh
noloogia optimeerib heli reproduktsioo
ni autosõidu keskkonda veelgi täpsemalt 
kui see varem võimalik oli. 24 bitine digi
tal anloog muundur, digitaalne 6kanali
ga ajakorrektsioon, 3 liiniväljundit. Kõiki 
parameetreid saab seadistada nii käsitsi 
kui ka automaatselt. Olemas on iPod’i ja 
Bluetooth valmidus. 4x60W suure võim
susega võimendi
Hind 8200kr (www.alpine.ee)

SQ Helikvaliteedi ajakava: SPL Helirõhu ajakava
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www.playstationmuseum.org/

Kes on Sony legendaarse mängukonsoo
li PlayStation austajad ja tahavad teada 
oma lemmikust kõike, ajaloolisi fakte 
riistvara ja mängude arendamisest ning 
mida iganes põnevat, neil tasub külasta
da PlayStationi virtuaalset muuseumi.

www.cooltechzone.com/index.php?option=c
ontent&task=view&id=377&Itemid=0

Mis on need kummalised mälutaimingud 
ja kuidas neid süüakse? Selline küsimus 
tekib paljudel, kes esimesi kordi loevad 
midagi arvuti sisemusest ja ülekellami
sest. Teema on pikk ja lai, kuid temast 
on võimalik kirjutada ka lühidalt ja aru
saadavalt. aubrey Barrington ongi selli
se üllitisega mõned aastad tagasi maha 
saanud, aga info on siiani hea ning algaja 
jaoks täiesti piisav.

http://home.flash.net/~brenfrow/

Kui te olete mitte ainult arvutimängude 
sõber, vaid sattunud ka täringute ja pa
beripliiatsi mängude seltskonda, mida 
Dungeons and Dragons hüütakse, siis siit 
lehelt leiate suurima arhiivi omaaegse 
tootjafirma TSR materjalidest. Praegu on 
TSRi omandanud Wizards of the Coast, 
kes jätkab 3.5 Editioni nime all mitmete 
populaarsete maailmade jaoks settide ja 
seikluste üllitamist.

www.levenez.com/unix/

Keda huvitab arvutite ajalugu ja teooria 
veidi enam kui tavakasutajat, leiab siit le
helt selge ja skemaatilise ülevaate ning 
taimlaini ühe suurima operatsioonisüs
teemi UNIX kohta koos kõigi versioo
nidega, mida UNIXi baasil on loodud ja 
arendatud (BSD, MacOS X, Solaris jpt.). 
Samalt lehelt saab ka suure kogu linke 
UNIXsüsteemidega põhjalikuks tutvu
miseks.

http://forums.extremeoverclocking.com/
index.php

Suur ja põhjalik foorum ülekiirendami
sest ja ülekiirendajatest – kõik, mida 
iganes vaja teada tehnikatest ja riistva
rast. Kokku on juba tekkinud pea 214 
tuhat teemat enam kui 2.2 miljoni posti
tusega. Olete hädas, küsige ning maail
ma parimad rauaspetsid vastavad. Suur 
failisektsioon pakub allalaadimiseks nii 
teste kui ka vajalikke utiliite, draivereid 
ja süsteemi korrastamise ning häälesta
mise vahendeid. Kasulik nii algajale kui 
juba kogenud rauasõbrale.

www.econsultant.com/i-want-firefox-
extension/index.html

Olete Mozilla Firefoxi brauseri kasutaja 
ja tahaksite oma brauserit veelgi mu
gavamaks ja paremaks teha? Siit lehelt 
leiate linke kasutusalade järgi süstema
tiseeritud pluginate ja laienduste allalaa
dimiseks. Süsteem on lihtne ja ülevaatlik 
ning teda hoitakse pidevalt uuendatuna 
ja täiustatuna. Kokku on linke üle 200 ka
suliku utiliidi juurde.

www.homecinemachoice.com/

Üks suurimaid veebisaite kodukino koh
ta. Sellelt lehelt leiate arvustusi ja soo
vitusi kõigi koduse meediakeskuse kom
ponentide kohta alates teleritest kuni 
võimendite ja kõlariteni. Peatselt kümme 
aastat tegutsev veebikommuun on üks 
arvestatum infoallikas nii kasutajate kui 
tootjate seas. 

www.crazyaboutgadgets.com/

Olete huvitatud igasugustest põneva
test vidinatest – gädžetitest, nagu neid 
kõnekeeles kutsutakse? Olgu nad siis 
asjalikud ja vajalikud või täiesti jaburad 
ning mõttetud, kuid seeeest naljakad. 
Hoidke sellel lehel aegajalt silma peal, 
huvitav julla võib olla vaid veebitellimuse 
kaugusel ning sõbrale või kallile kaasale 
põneva kingi tegemise probleem on la
hendatud.

http://www.lcdtvbuyingguide.com/

Siit lehelt saate teada kõike, mis puutub 
LCD teleritesse – uudiseid tootjatelt ja 
tehnoloogia vallast, infot LCD tööpõhi
mõtete kohta, LCD ja plasma võrdlusi 
LCD vaatenurgast, teleri kalibreerimise 
juhiseid ning loomulikult ääretu mere 
erinevate toodete ülevaateid ja hinnan
guid oma ala spetsialistidelt. Enne kalli 
seadme ostmist juhul, kui temast pole 
kirjutanud Maatriks, tasuks kiigata sel
lesse veebi ja otsida, mida asjatundjad 
arvavad ning millist nõu nad jagavad.

http://blog.scifi.com/

Ulatuslik veebileht ulmefännidele, kus 
käsitletakse kõike teemaga seonduvat 
ja mitteseonduvat. Siit leiate infot kuns
tist ja raamatutest, filmidest ja koomiksi
test, mängudest ja parateadustest – mil
line ka poleks teie ulmealane küsimus, 
vastus peaks leiduma siin veebis. http://
blog.scifi.com/tech/ alamlingilt leiate 
aga meie tehnoloogiaajakirja lugejaile 
sobivaid teemasid – ulmelist tehnikat ja 
leiutisi, mis on alles ideevormis või juba 
leidnud tee praktilisse maailma.  

www.fmvworld.com

FMv (full motion video) adventure on 
pärit mängumaailma kiviajast ja paljud 
mängukriitikud väidavad, et žanr sündis 
vaid selleks, et surra. Seiklusfanaati
kud, kelle meelest on tegu omanäolise 
ja mänguklassikuid sünnitanud kategoo
riaga, pole sugugi nõus. Kellel on õigus? 
vaieldav. See veeb on aga üsna detail
ne infokogum, mis valgustab meid FMv 
mängude ja interaktiivsete filmide osas. 
Leheküljelt leiab filmilõike, petukoode ja 
pika FMv mängude nimekirja nii krono
loogilises järjestuses kui erinevate plat
vormide kaupa. 

www.gamefaqs.com

Üldiselt on nii, et kui mängus tupikusse 
joostakse, võib nõu küsida sõbra, üleaed
se või ajakirja mängutoimetaja käest. aga 
mälu nüüd vaevalt et seda kinni peab, 
kus täpselt Xyzantli needuse võimatus 
labürindis kolm kanavarvast peidus olid. 
Gamespoti Gamefaqs sait on mängurite 
jaoks just see õlekõrs, millest haarates 
tavaliselt põhja minemist välditakse, ja 
DOC failid teatavasti meelespeetava info 
hulga üle ei nurise. Näiteks Final Fantasy 
X mängu kohta leiab 16 erinevat läbimis
õpetust, nõuandeid, kasutajate arvustusi, 
petukoode ja muud kasulikku. 
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Ristsõna lahendus saata eposti aadressil maatriks@maatriks.ee hiljemalt 10.10.2007. 
Ekirja subjektiks kirjutada „Maatriksi ristsõna lahendus” ning lisada kirjale 
kontaktandmed.

Kõikide õige lahenduse saatjate vahel läheb loosimisele LP mängija Denon DP-29F 
väärtusega 1950 krooni. Lisaks loosime välja kolm Maatriksi kolme kuu tasuta tellimust. 
võitjaga võetakse ühendust. Mõnusat lahendamist. Maatriks.

KUI MITUT LP MÄNGIJaT 
OLEKS vaJa, ET SÜÜDaTa ÜKS 
LaMBIPIRN? PIISaB  
ÜHEST, aGa  
vaNa PIRN ... 
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