Bertta tuulimylly - Toteuta toiveesi - tee se itse !
Aaro ja Jari asustelevat Pohjanmaalla.
Jari on vasemmalla olevassa kuvassa
nikkaroimansa Bertta tuulimyllyn kanssa.
Kuvassa alhaalla Bertta tuulimylly on
varustettu Aaron ja Jarin ideoimalla korotusosalla ja katto on päällystetty kattohuovalla.
Oheisissa kuvissa esiintyvä palje on myös
tämän taitavan kaksikon aikaansaannoksia.

Kuvat Aaro Hemminki
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Romantika tuulimylly
Risto Manninen Riihimäeltä modifioi
Romantika tuulimyllystä hieman suuremman
version. Korkeus on noin 150 cm ja
verhoilumateriaalina on käytetty vuorilautaa.
Vaalea tuulimylly, kuva oikealla.

Kuva ja mylly Risto Manninen

Kuvat ja mylly Kai Witting

Kai Witting Tervakoskelta löysi yhteystietomme
netin kautta. Hän oli ajatellut tehdä
jonkunlaisen myllyn omin päin ja oli sitä
varten hankkinut jo muutaman 10 mm
laakerin. Kai tilasi kuitenkin Romantikan
ohjeet ja Bertta tuulimyllyn tee itse paketin
lisättynä Romantikan yläpömpelin
ripustuskoukulla. Kirjeessään hän kiittää
ohjevihkoa siitä, että innostui tekemään
Romantika tuulimyllyn. Ilman ohjevihkoa hän
olisi päätynyt tekemään Bertan. Kirjeessään
Kai jatkaa, että vaikka Romantika oli
vaikeampi tehdä, oli se kuitenkin vaivannäön
arvoinen.
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Kai Witting löysi joukon parannuksia/tarkennuksia Romantikan piirustuksiin, joita nyt
uuteen Romantika ohjeen painokseen on
täydennetty hänen ohjeidensa mukaisesti.
Kirjeessään hän vielä lisää, että
vedenpoistoreiät kumpaankin pohjavaneriin
olisivat paikallaan, sillä ennen niiden
laittamista lunta tahtoi kulkeutua talvella
luvattomiinkin paikkoihin. Kain tekemä
punavalkoinen Romantika tuulimylly
viereisissä vasemmanpuolisissa kuvissa.

Kuva ja mylly Martti Alava Outokummusta

Bertta ja Romantika tuulimyllyn tee itse paketti; mukana tulee tarkat mittakaavaan
piirretyt piirustukset ja yksityiskohtaiset ohjeet Bertta tuulimyllylle.

NÄMÄ OSAT SISÄLTYVÄT TEE ITSE PAKETTIIN: 2 kpl kuulalaakereita, seeger-renkaat,
lukkoprikka, holkit, mutterit, siipien akseli, muovinuppi akselin päähän, rautaristi ja ruuvit/
mutterit siipien kiinnitykseen, laakerikuula ja pätkä pystyakselia sekä pala muoviputkea
kiertoliikkeen laakerointiin, laakeripukit ja Bertta-tuulimyllyn tee itse -ohjeet (paketti ei sisällä muuta tarvittavaa materiaalia kuten puuta ja vaneria).
Samat osat soveltuvat myös kuusikulmaisen Romantikan rakentamiseen, Romantikan
ohjeet löydät Romantika-ohjelehtisestä, joka on saatavana erillistilauksena printattuna eri
hintaan

Bertta- ja Romantika tuulimyllyn tee itse toteutuksia

Nelikulmainen Bertta tuulimylly

Kuvassa Romantika myllyn modifikaatio
Pekka Laasosen soveltamana
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Tuulimyllyn tee itse paketin myynti;
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