
Appi, lumi! 
 
Kohev lumevaip on küll ilus vaatepilt, kuid majaomanike jaoks ka tüütu takistus. 
Lumelabida kõrval on üha populaarsemaks talviseks tööriistaks muutumas lumepuhur, 
mis võimaldab oluliselt väiksema vaevaga visata lund teelt eemale. Täna räägime 
lähemalt, kuidas valida enda koju sobivat lumepuhurit, juhendab meid ikka Eero Post 
Tanni kauplusest. 
 

Eero sõnul peaks sobiva masina valimisel lähtuma esmajärjekorras kahest tegurist: kui 
suured on puhastamist vajavad alad ning kui suur on potentsiaalne töömaht. 
“Lumepuhureid on väga erinevas suuruses ning mootori võimsusega. Peamine muutuja on 
lumepuhurite töölaius ehk kui suurt hulka lund saab korraga lükata. Väiksemate masinate 

töölaius on natuke rohkem kui pool 
meetrit ning suurematel kodudesse 
sobivatel masinatel orienteeruvalt 75 
sentimeetrit,” räägib Post. 
Valimisloogika on lihtne – mida suurem 
on puhastamist vajav ala ning mida 
tihedamini on vaja lund puhastada, 
seda suurema töölaiusega lumepuhuri 
peaks valima. “Kindlasti peaks arvesse 
võtma ka aia liigendatust. Kui lund on 
vaja lükata ka kitsama läbipääsuga 

kohtades, siis tasub võtta pigem väiksema töölaiusega masin, et mahuks toimetama,” 
soovitab spetsialist. 
Arvestada tuleb ka masina mootori võimsusega. “Suurem mootor tagab tavaolukorras 
masinale pikema eluea. Seega kui on plaan kasutada lumepuhurit kaua ja pikalt, siis tasub 
võtta pigem suurema mootoriga lumepuhur. Kui kodukasutuseks sobivate lumepuhurite 
võimsus algab 4,5 kW pealt, siis võimsamad ka kodudesse sobivad lumepuhurid on ligi kaks 
korda võimsamad ehk 8,25 kW,” tutvustab Post. 
Eero sõnul saab lumepuhurid jagada ka ühe- ja kahesüsteemseteks. “Kahesüsteemsed on 
kahtlemata efektiivsemad – rootor suunab lume masinasse ja tiivik loobib selle välja, 
seetõttu saab lund kaugemale visata. Husqvarna valikus on enamik lumepuhureid 
kahesüsteemseid,” räägib ta.  
Kuna kahesüsteemsed lumepuhurid on küllalt rasked, siis olenevalt mudelist on neil vedavad 
rattad või lindid, mis lihtsustavad manööverdamist. 
Kui on valitud sobiva töölaiuse ja võimsusega lumepuhur, siis tasub vaadata ka seda, kas 
masin on varustatud esituledega ning veel milliseid mugavusi on tööriistale lisatud. “Esituled 
on talvel kindlasti kasuks, sest enamik päevast on pime, tuledeta lumepuhuriga peaks selle 
kasutamisaega rohkem valima,” soovitab Post.  
“Veel võib jälgida, kas lumepuhuril on elektriline käivitusvõimalus, suuremad rattad, 
käepärased ja lihtsasti kasutatavad juhikud, mis muudavad masina kasutamise palju 
mugavamaks,” lisab Eero. ”Igal hooajal tuleb uusi mudeleid, seetõttu oleks hea enne ostu 
asjatundjatega konsulteerida ning masinad oma silmaga üle vaadata. Ega muud, kui ootame 
lund! Olge terved!” 
 
 


