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ROVER YSTÄVÄT
ROVER FRIENDS FINLAND
Postiosoite
Pankki
Hallitus

Tilintarkastajat

Rover ystävät

PL 32 00421 Helsinki 42
KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061

Kimmo Linnavuori puh. joht.
Kari Tossavainen varapuh. joht.
Juha Liukkonen sihteeri
Pekka Kastemaa rahastonhoit.
Arto Pekkola
Tapio Wiik varajäsen

Harri Immonen & Jyrki Lindeman

Jäsenluettelo

Osoite Autot
1. Kimmo Linnavuori Paimenhuiiunpolku 6 A 9, 00420 Hki 42, 845 617 Range Rover
2. Juha Liukkonen

,

*

01670 Vantaa 67, 753 6428/ 893 049 3,5L—71, 100-62
3. Kari & Eija Tossavainen Kissankäpäläntien 5-7 C 06100 Porvoo 10,(143 053, 75—52,
4. Ari Hirvonen Latokuja 3 G 58, 844 398 915-148 555 75-51
5. Esa Rahunen Tammirinteentie 10, 01760 Vantaa 76 2000-65
6. Jukka Vainikainen Ritarikuja 5, 01700 Vantaa 70 3500-69
7- Pekka Korvenkontio J oupinmaenrinne 4 02760 Espoo 76, 805 3593 75-57
8. Arto Pekkola 01590 Maisala, 824 572 75-58, Range Rover
9- Tapio Wiik Laajaniityntie 10 C 36, 01620 Vantaa 62 35005

10- Jyrki Lindeman Paloheinäntie 1, 00670 Hki 67 3500—71
11. Harri Immonen Kivalterintie 23 G 106, 00640 Hki 64 3500-71
12. Esko Mäkeläinen Emännänkuja 2 F 17, 01670 Vantaa 67 3500—71
13— Matti Salmo Kustaanmäki C 15, 01730 Vantaa 73 3500-69
14. Pekka Kastemaa Perustie 20 A 22, 00330 Hki 33 , 75-58
15- Marja Leena Pesonen Kandidaatintie 14, Kauniainen 3500-69
16. Sten von Hellens Kristiinankatu 2 A, 12 20100 Turku 10 2000TC—74
17. Bill Litonius Kuninkaanlahdentie 12, 02160 Espoo 16 Land-Rover useita
18- SEPPO Ylinen Koskelantie 23 F 45, 00610 Hki 61 Range Rover -75
19- SCDDO Mattila Orapihlajantie 14, 02620 Espoo 62 3500-71
20. Jyri J arvenkylä Tapiontie 4, 15870 Salpakangas
21. Juhani Laakkonen Soukankaari 1 A 3, Espoo 36 2000TC-73
22. Jukka Linnavuori Palovartijantie 3 F, Kouvola 10 3500-70
23. Mikael Nuorivaara Gallen-Kallelantie 7, Espoo Range Rover -79
24. Thomas Alopaeus Hessendin Kuusikko 21610 Kirjala Range Rover

.

25. Niilo Valkonen Varvikko, 41660 Toivakka Range Rover -71
26. Jaakko Korjamo Puontilanmutaka 3, 01900 Nurmijärvi 2000—66
27. Högne Jungner Lähderanta 3 A 16,02720 Espoo 72
28. Harri Mäntynen Laivanvarustajankatu 8 a A 14, 00140 Hki 14 3L-65
29. Mikko Waltari Temppelikatu 15 A 8, 00100 Hki 10 35005
30; Eero Waltari Marjaniemenranta 2, 00930 Hki 93, 334 130 2000TC-70
31. Keijo Karimäki Kajaaninlinnantie 8 C 41 , 00900 Hki 90 3500-75
32. Tapani Lintula J ousenkuja 1, 21420 Lieto 3L Coupe-65, 75-52
33. Henrik Fagerström Mankkaanpuro 19, 02180 Espoo 18 Land—Rover —75

ROVER YSTAVAT-LEHTI — 3335323 'iišššišššišssšseiunanjäsenen ja 1223333$$;äšiiiänššišäššššeiatääk1531312 ää.

Rover Ystävät-yhdistyksen jäsenlehti
ja korkeamman ajokulttuurin
äänenkannattaja parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsenten HELSINKI 42,,

oma posti — oma juttu, tosi tai vähemmän tosi,
mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus yms asia, neen,
jossa Rover on merkittävänä aiheena.

Rover- ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain tä mielenkiintoinen yhdessä. Postia lehden toimi—

valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tkevät aina tukseen voi osoittaa: Rover Ystävät, PL 32, 00421

- Lehdessä julkaistaan jäsenmatrikkeli osoittei-
puhelinnumeroineen, sekä tiedot Rover—

autoista. ilmoita muutokset, lisäykset yms asiat
kerhon osoitteeseen vaikkapa postikortilla.

ex./' '
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Autokulttuuria
parhaimmillaan

Rover-autojen tuonti Suomeen alkoi kolmisenkymmentä vuotta sitten. Tä—

nä aikana on pieni etuoikeutettu osa maamme autonkäyttäjistä löytänyt
Roverista ystävänsä niin henkilö —- kuin maastoautojen muodossa. Niillä
on ajettu miljoonia kilmometrejä, hoidettu monia tehtäviä ja niistä on 01—

lut paljon vapaa-ajan iloa.
Roverin omistaminen ja ylläpitäminen ei koskaan ole ollut autoilun helpoin
tai halvin vaihtoehto. Perusrakenteeltaan kaikki mallit ovat aina olleet
erittäin vahvoja, mutta tietyt arat paikat ja joidenkin kohteiden vaikea ja
kallis huollettavuus ovat vaatineet omistajilta sitkeyttä. Roverin erilaisuus
on myöskin peloittanut joitakuita. Mutta meitä, jotka olemme kokeneet
sen erillaisuuden viehätyksenä ja oppineet sen, että Rover toimii samojen
luonnonlakien mukaan kuin vaatimattomat vastineensakin, ovat nämä au-
tot puhutelleet sitä suuremmalla lämmöllä.
Monien Rover-käyttäjien mielessä on pyörinyt ajatus yhteistoiminnasta.
Tämän vuoden toukokuussa kourallinen Rover-ihmisiä kypsytti ajatuksen
päätökseen —— 14.5.81 perustettiin Rover Ystävät —— yhdistys. Se pyrkii
lehden, kokoontumisajojen ja kokousten avulla toteuttamaan kanssakäy-
mistä.

,

Keskustelemalla tässä lehdessä voimme saada ja antaa tietoja autoistamme
ja niiden ominaisuuksista, autoista tai osista jotka haluavat vaihtaa omis—

tajaa jne. — tai voimme ottaa kantaa mihin tahansa asiaan Rover-
näkökulmasta.
Kokoontumisissa voimme toivottavasti omin silmin nähdä hienostuneita
Rover-vanhuksia, ahkeria Lantikoita ja Rangeja sekä tietenkin myös uu-
simpia ajan vaatimusten mukaisia Rover yksilöitä. Ja mikä tärkeintä,
voimme tutustua toisiimme, kertoa ja vertailla kokemuksiamme Rover au-
toista.
Tulevaisuus yhdistyksellä on jäsentensä käsissä. Toteutettavaa ja mahdol—
lisuuksia on paljon. Rover-hengen vaaliminen on autokulttuuria korkeim-
millaan. Toivonkin Rover-Ystävistä toinen toisiaan auttavaa aktiivista
ketjua.

?” %/IÄW . Jäi/idä
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Kimmo Linnavuori
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1926 will be a
RO VER year!

Why not own the car
by the Royal Automobile Club?

The sterling merits of the 14/45 h.p. Rover
have been "hall-marked” by the Royal Auto-
mobile Club, who have awarded it the Dewar
Trophy for making the most meritorious per-
formance in an R.A.C. Certified Trial during

3, ;; the past year. Few cars have achieved this
" " honour—it is conferred only for the successful

accomplishment of & test far beyond the
capabilities of a car of mediocre quality. And
the 14/45 h.p. Rover has done that—has emerged
triumphant from a gruelling mountaineering
trial that no car has ever before completed.
This test demonstrated indisputably the really
outstanding merit of the engine, chassis and
four-Wheel brakes of the 14/45 h.p. Rover:
proved its quality beyond all question.
Why not own this "hall-marked" car ?—

we will gladly send full particulars
and demonstrate the car to you
on the road. Prices from £550.
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Sturdy as an 61, New Bond St.,W.l.
old sea -rover Works : COVENTRY
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MERKKIVUOSIA ROVER YSTÄVILLE
1877
John Kemp Starley, joka myöskin
perusti Rover Companyn, aloitti
William Suttonin kanssa suunnitel-
la ja tuottaa kolmipyöräisiä polku-
pyöriä. Huokeat Coventryssä teh-
dyt pyörät kaupattiin Starley and
Sutton yhtiönimellä.

1902
Starley kuoli äkilliseen tautiin. Yh-
tiön johtoon nimitettiin Harry
Smith jonka johdolla samana vuon-
na esiteltiin ja pantiin tuotantoon
ensimmäinen konevoimalla liikku-
va laite, 2 1/2 hevosvoiman Imperi-
al Rover moottoripyörä.

1804

Rover nimeä käytettiin ensi kerran
erään suositun Starley and Sutton
kolmipyöräisen mallin lisänimenä.
Mallinimen ajatuksena oli tuoda
mieleen pyörän soveltuvuus vaelte—
luun ja kuljeskeluun ympäri maa-
seutua (Rove=vaeltaa, kuljeskel-
la... jopa harhailla, mitä merkitys-
tä taas ei pitäne soveltaa
Rovereihin)

1885
Starley esitteli näyttelyssä Lontoos-
sa ”Rover” turvallisuuspyörän.
Tämä polkupyörä toi maailman tie-
toisuuteen polkupyörän sen näköi-
senä kuin se vielä tänäänkin on.
Pyöriä vietiin samaisena vuonna
ympäri maailmaa, Amerikkaan,
Australiaan, Afrikkaan ja Euroo-
pan maihin.

1902

Rover esitteli ensimmäisen autonsa
ja aloitti sen tuotannon. Auton oli
suunnitellut Lewis. Siinä oli 8 he—

vosvoimaa ja avonainen kahden
hengen kori. Korit teki Hawkins ja
Peake ja koko komeuden hinta oli
tuolloin 2200.

1905
Yhtiön nimi muutettiin ”The Rover
Company Limited”ksi. Moottori—
pyörien tuotanto lopetettiin, vuo—
desta 1902 niitä oli ehditty tuottaa
1250.

1906
Yhtiön uusi nimi virallistettiin ja
esiteltiin uusi 6 hevosvoiman Ro—

ver, ”100 guinean auto” (guine-
a eng. kultaraha). Tuotanto tuol—

loin: 754 autoa ja 15790
polkupyörää.

1907

Hevosvoimat kasvavat: 20 hp Ro—

ver voitti Man-Saarella RAC:n "In-
ternational Tourist Tropy” kilpai-
pailun, eli TT ajot, kuten niitä on
myöhemmin nimitetty. Tuotanto
1907: 1211 autoa ja 20100 pyörää.

1911
Moottoripyörät palasivat tuotan-
toon ja malli oli Greenwoodin
suunnittelema erittäin menestykse—

käs 3 1/2 hp pyörä. Rover 8 hpzn
valmistuksessa ohitettiin 3000:n ra—

ja (valmistus alkoi 1904). Owen
Clegg suunnitteli ennätysajassa
kuuluisaksi tulleen 12 hp nelisylin—
terisen Roverin. Tämä Rover nosti
yhtiön jaloilleen ja auto oli päämal-
lina ensimmäisen maailmansodan
puhkeamiseen saakka.

1914-1918

Sodan aikana tehdas pantiin val—

mistamaan Maudsley kuormaauto-
ja, Sunbeam alustalle tehtäviä am—

bulansseja sekä sekalaisia osia
Daimler hyökkäysvaunuihin ym.
Oma 5-6 hp moottoripyörää käytti
mm. Venäjän armeija.

1920
Rover esitteli kuuluisaksi tulevan 8

hp mallin jossa oli ilmajäähdyttetty
kaksisylinterin moottori. Vuosina
1920-25 näitä autoja myytiin yli 17

000 kappaletta.

1924
Moottoripyöristä oli tuotannossa
vain yksi malli 2 1/2 hp
Lightweight. Moottori- ja polku-
pyörä tuotanto lopetettiin. Sitten
vuoden 1896 oli ehditty valmistaa
426 580 polkupyörää.

1925
Tuotannossa olivat nelisylinteriset
14/45 ja 10/50 mallit sekä 9/20 hp.
RAC, Kuninkaallinen Autoklubi,
palkitsi 14/45 mallin ”erinomaises-
ta suorituskyvystä” Walesin vuo-
ristossa tehtyjen testien (ja nousu—
kyvyn) perusteella.

1930

' ”
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1930
Meteor mallin esittely, 20 hp ja hin-
taa 53398. Näitä meni kaupaksi yli
tuhat jo vuoden ensipuoliskolla.
Rover 2 litre "Light Six” löi nopeu-
dessa kuuluisan Ranskan läpi aja—

van ”Blue Train” pikajunan. Kil-
van pituus oli noin 1200 kilometriä.

1931
Tehtaalla esiteltiin malli ”Scarab”
-ilmajäähdytteinen moottori taka-
na. Autoja tehtiin vain tusina eikä
sitä päästetty markkinoille.
1933
Otettiin tuotantoon vakiovarus-
teeksi vapaakytkin ja siten vaihta-
minen kytkimellä. Tehdas omaksui
politiikakseen valmistaa korkea-
luokkaisia vaunuja ja niin polku-
pyöräajat ”penninvenytys”
—malleineen olivat lopullisesti ohi.

1934
Tehdas esitteli uuden malliston,neli-
sylintereiset ”Ten” ja Twelve” se-
kä kuusisylinteriset ”Fourteen”,
”Sixteen”, ”Speed Fourteen” ja
”Speed Twenty”. Yhtiön historias-
sa alkoi uusi menestykäs kausi.

1936
Ilmailuministeriö kutsui Roverin
valmistamaan lentokonemoottorei—
ta.

1940
Autotuotanto loppui toisen maail-
mansodan ajaksi. Ilmailuministe-
riön toimeksiannosta Rover oli mu-
kana kehittämässä uudenlaista voi-
malähdettä, suihkuturbiinia. Myö-
hemmin kehitystyö siirtyi Rolls
Roycelle jolta vastavuoroisesti Ro-
ver otti vastatakseen Meteor hyök-
käysvaunujen moottorituotannon.

1945
Sotatarvikkeiden tuotanto loppui ja
tehdas esitteli vuotta 1946 varten
ensimmäisen sodan jälkeisen auton.
Solihullin tuotantolaitokset vuok-
rattiin valtiolta (Rovereita tehtiin
Solihullissa aina kevääseen 1981
saakka).

1946
Ensimmäiset vientierät laivattiin,
kohdemaat olivat Tanska ja Belgia.

1948
”Välimalli” P3 esiteltiin. Tämän
P3 korin malleina olivat jo tutut
numerot ”60", ja ”75”. Land-
Roverin ensiesittely. Sodanjälkei—
nen teräspula johti runsaaseen ke-
vytmetallien käyttöön. Vuoden ko-
konaistuotanto 31 18 autoa.

1949
Uusi Rover ”75" esiteltiin syys-
kuussa. Autossa. oli täysin uusi ja
uudenaikainen kori, tyyppimerkin-
nältään P4. Kori säilyi tuotannossa
tietyin muutoksin aina vuoteen
1964.

1950

Maailman ensimmäinen turbiini-
auto näki päivänvalon, Rover JET
I. Kori oli tuttu, P4 katto pois sa-
hattuna. Tämä auto kävi esittely-
kierroksella Suomessakin. Vuoden
1950 tuotanto 3944 autoa ja 16085
Land-Roveria.

1952
JET I teki kaasuturbiiniautojen no-
peusennätyksen, yli 150 mph.

1955
Tuotantoluvut nousivat yhä, 13436
autoa ja maailman laajuisen menes-
tyksen saamat Land-Rover 28882
kappaletta.

1956

Turbiiniauton toisen polven tyyppi
T3 testikäyttöön.

1957
Roverin oma diesel Land-Roveriin
bensiinimallin rinnalle.

1958
Uusi 3 litre malli esiteltiin syyskuus-
sa. Kori kantoi tehtaalla merkintää
PS. Auton äänettömyys ja tilavuus
oli omiaan lisäämään Roverin mai-
netta ”ylemmän luokan”
ajoneuvona.

1961

New Yorkin näyttelyssä oli esillä
taas uusi kehitysvaihe turbiiniau—
toissa, T4. Auton kori oli itseasias-
sa tuleva tuotantoon 2000 mallina.

1962
Rover aloitti osallistumiset kansain-
välisiin ralleihin. Pitkissä vaikeissa
kilpailuissa, kuten Itä-Afrikan Sa-
fariralli, suuret kolmelitraiset sel-
vittivät kestävyydellään itsensä pal-
kinnoille ja joukkuevoittoonkin.

1963

Kaasuturbiiniauto, Rover-BRM,-
selvitti Le Mansin 24 tunnin ajon
keskinopeudella 108 mph. Koska
sylinteritilavuutta ei voitu mitata,
kaasuturbiiniautoille perustettiin
oma luokkansa.
Syksyllä esiteltiin uusi moderni ko-
ri, P6. Autossa oli uusi 2 litran
moottori, omaperäinen etujousitus-
ratkaisu sekä De Dion takajousitus.
Kori oli edelläkävijä turva-korien
saralla lujine matkustamoineen ja
törmäyksen pehmentävine etura-
kenteineen.. Rover ei asiasta, vaik-
ka olikin pioneeri, tehnyt sellaista
mainosrummutusta kuten eräät kil-
pailevat automerkit päästyään vuo-
sia myöhemmin samoihin
ratkaisuihin.

1964

P4 mallin valmistus loppui. Tyyp-
pejä ehti olla (hevosvoimien mu-
kaan nimettyjä) tässä korissa lukui-
sia: 60, 75, 80, 90, 95, 100, 105 ja
110. Erikoisuutena mainittakoon
105R, jossa oli oma ”Roverdrive”
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Deutscher Rover Club
JA DRC SUOMI-CAMP 81
DRC Deutscher Rover Club e.v.
freunde geländegängiger fahrqeu-
ge....”Saksalainen Rover klubi
r.y., maastokelpoisten ajoneuvojen
ystävät”. Siinä sitä on pitkä nimi
eräällä ulkomailla toimivalla
veljes-(tai sisar?) klubilla.
DRC on perustettu 1975 Land-
Rover ja Range Rover ystävien toi-

mesta. Klubin pääpaikka on Ham-
purissa ja klubilla on noin 600 ja-
sentä. Nimensä mukaisesti toiminta
on pitäytynyt pääasiassa maastoa-
joneuvojen ympärille joille klubi
järjestää ahkerasti viikonloppuret—
kiä maastoajoharjoitteluineen ja
-kilpailuineén.
Toiminta on todella aktiivista, yh-

automaattivaihteisto. Vaihteisto oli
erittäin mutkikas hydrauli-,
mekaanis-, sähköis-pneumaattinen
malli. P-nelosia tehtiin kaiken kaik-
kiaan yli 130 tuhatta autoa.
1967
3 litran moottorin tilalle P5 koriin
tuli vaihtoehdoksi alumiininen V8,
Rover 3,5 ltr Saloon ja Conpe.

V8 esiteltiin 2000 Roverin P6 koris-
sa. Mallimerkintä oli Rover 3500 ja
auton kevyestä painosta johtuen
suorituskyky oli mittava, erityisesti,
kun 1971 automaattivaihteen sijaan
tuli valinnaisvarusteeksi mekaani-
nen vaihdelaatikko.

1970

1976
Kesällä esiteltiin uusi 3500, joka-
korvasi P6 koriset mallit. Auto oli
ajan hengen mukaan 5-ovinen ja
virtaviivainen. Voimanlähde oli tut-
tu V8 mutta jousitusjärjestelmä oli
edeltäjäänsä yksinkertaisempi, lii-
kenneolot ja vaatimukset olivat
1976 toiset kuin 15 vuotta aiemmin.
Auto, edeltäjänsä 2000 mallin ta-
paan, valittiin Euroopassa erinäisis-
sä äänestyksissä vuoden autoksi.

1978
Autoon, joka kantaa tehtaan mer-
kintää SDI, sai valinnaisena 2,3 tai
2,6 litrassa uuden kuusisylinterisen
moottorin.

1980

Tuli markkinoille uuden tyylinen
maastoauto, nelipyörävetoinen,
Roverin V8 moottirilla varustettu ja
henkilöautomukavuuden tarjoava
Range Rover.
Land-Rover, 2000 myöhempine
malleineen 2000TC, 2200 ja nyt
Range Rover, tehtaalla oli tuotan-
nossa todelliset myyntimenestykset
muutoin laman merkkejä enteile-
vässä Englannin autoteollisuudes-
sa.

1972
P5 kori poistui tuotannosta: sitä oli
tehty 3 litran kuusisylinterisenä ja
3,5 litraisena kahdeksansylinterise-
nä "saloon"ina ja madalletulla ka-
tolla varustettuna "coupe"na.

Land-Rover, tuo ikuisen myyntime-
nestyksen, sai valinnaisesti myös V8

'

moottorilla varustettuna ja Range
Roverista tuli Turbo-ahdettu rin-
nakkaismalli.
Samaan "aikaan Suomessa kehitys
on johtanut erinäisiin kokeiluihin
petroolikäyttöisten ratkaisujen löy-
tämiseksi.
Maassa maan tavalla.

Ylläoleva historiikki perustuu pää-
osin The Autocarin eri numeroista
koottuihin tietoihin.

dysside, ”Rover Blatt” ilmestyy 11

kertaa vuodessa ja lisäksi jäsenet
saavat paksun vuosikirjan kerran
vuodessa. ”Happeninkiä on liki jo-
ka viikko ja niiden mittapuitteita
kuvaa hyvin toukokuun viimeisen
viikonvaihteen aikana pidetty ”lei-
ri”. Paikalla oli 256 autoa, joista
vajaa puolet Rovereita, loput 37 eri
merkkistä ja mallista ”kilpailevaa”
tuotetta. Osanottajia oli myös vii-
destä naapurimaiden klubeista, Bel-
giasta, Hollannista, Tanskasta.
Otsakkeessa mainitaan Suomi ja
sen vuoksi kävimme tervehtimässä
Hampurissa DRC:n puuhamiestä
Otto Seidel”ia ja perustajaa nyttem-
min kunniapuheenjohtajaa, tri
Gnekow'ia.
Tapaamisen yhteydessä selvisi taus-
ta Suomi-Camp 81 järjestämiseen.
Gnekow on seikkaillut Lapissa va-
jaa kymmenen vuotta sitten ja sil-
loin kokeillut kullanhuuhdontaa.
Hän oli ideoinut suurkilpailua vas-
koolin käytössä ja todentotta, Tan—

kavaarassa pidetään nyt kullan
huuhdonnan maailmanmestaruus-
kilpailuja.
Deutscher Rover Club tuntee itsen-
sä eräänlaiseksi kummiksi näissä
asioissa ja oli tänä vuonna päättä-
nyt tulla joukolla seuraamaan
MM—huuhdontaa. Harjoittelun
puutteessa he olivat varustautuneet
pitämään oman sarjansa, jossa pa—

ras Roveristi palkitaan Rover-
koristeisella vaskoolilla.
Koska kesälomat alkavat ja loppu-
vat eri ihmisillä eri aikoihin, DRC
oli jättänyt pois yhteisen siirtymä—
taipaleen Suomen Lappiin. DRC
Suomi Camp 81 alkoi 27.7.1981 ko-
koontumisella Inarissa. Seuraavina
päivinä 28-31.7. ohjelmassa oli tu—

tustumisretkiä kultakaivoksille,
kolttakylään, museoihin, jokiret-
kiä, leiritulilla yöpymistä ym.
lnarista joukko siirtyi etelään 'l'an-
kovaaraan jossa ohjelmaa oli kol-
melle ensi päivälle ja 4.8.8] sitten
oli jäljellä vain jäähyväiset ja saa-
liiksi saatujen kultahippujen lastaa-
minen autoon?

Otto R. Seidel matkusti Tankavaaraan Hel-
singin kautta. Rover Ystävät olivat 18.7.81
Finnjettiä vastassa ”hallitustasoisena”. Klu—

bimme sai antoisien keskustelujen lisäksi tu-
liaisia, mm. upean Rover aiheisen taide—

esineen, jota Kimmo Linnavuori (kuvassa
vasemmalla) juuri vastaanottaa.
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KOKEMUKSIANI JALOPUUN
LAKKAUKSESTA JA MUUSTAKIN
PINTAKASITTELYSTA

Me Roveristit saamme olla hyvin
onnellisia autojemme jalopuuosien
laadusta; Mitä tahansa puupalaa ei
Rover tehtaalla koottaviin vaunui-
hin valittu. Mm. jokainen sivuikku-
naa kiertävä osa tutkittiin tarkasti
niin sävyjen kuin kuvioinninkin
puolesta ja valittiin sellaiset puuo-
sat, että ne sopivat toisiinsa. Niinpä
minunkin Roverini kojetaulun ylä-
osa sekä sivuikkunoiden ympärys-
tät ovat yhtä jalopuukappaletta,
länsiafrikkalaista pähkinäpuuta,
sekä hansikaslokeroiden kannet vii-
lutettua mahonkia.
Aika patinoi parhaankin jalopuu-
pinnan, se tulee laikukkaaksi ja au-
rinko ja pakkanen, sekä kosteus
rikkovat lakan pinnan. Paljon voi-
daan kuitenkin saada korjatuksi
omillakin konsteilla. Aluksi irroite-
taan kaikki lakattavat puuosat ja
niistä kaikki ruuvit ja kytkimet.
Lakkauspaikaksi on syytä valita
mahdollisimman tasalämpöinen ja
pölytön paikka. Lakkana käytetään
selluloosalakkaa, jota saa maali-
kaup'asta. Missään tapauksessa ei
nykyaikaisia polyuretaani ja kaksi-
komponenttilakkoja saa sekoittaa
keskenään. Pensseliksi on syytä va-
lita mahdollisimman pehmeä, noin
40 mm leveä sivellin.
Lakka ohennetaan noint50/ 50 suh-
teessa lakkabensiinillä. Jotkut suo-
sittelevat jopa 75 % ohenninta ja 25
% lakkaa. Vanha lakka hiotaan
pois hyvin hienolla hiekkapaperilla,
jopa vesihiontapaperi numero 600
käy. Olen käyttänyt myös maalin—
poistokaapimia, johon saa teräviä
uusia vaihtoteriä, koska on hyvin
tärkeää, että pinta on hyvin puhdas
vanhasta lakasta. Lopuksi on syytä
pyyhkiä pinnat kostealla rievulla.
lakkaus aloitetaan kuivalle pinnal-
le. sivellään pari kerrosta ja sitten
lumman pinta tasaiseksi. Sitten

Vanhan lakan huolellinen poisto puuta vaurioittamatta on työn onnistumi—
sen edellytys.

vain lisätään kerros kerrokselta ja
aina välillä hiotaan. Välihiontaan
on hyvä käyttää hienoa teräsvillaa
tai Fareclaa tai vastaavaa
maalinhionta-ainetta. Kerroksia voi
tehdä yhteensä 10—15. Välillä on hy-
vä poistaa myös hiontapöly kosteal—
la rievulla. Näin saadaan kaunis ja
peilimäinen lakkapinta vuosiksi

eteenpäin. omassa P4zssa olen pin—

tojen puhdistuksen jälkeen käyttä—
nyt tikkiöljyä lakkauksen sijasta.
Pinnasta tulee tällöin himmeä ja
kauan kestävä, eivätkä sormenjäl-
jetkään näy niin helposti. Tiikkiöl-
jykäsittely on syytä kerrata
vuosittain.

Pekka Kastemaa
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Sarjassa vanhoja testejä:

Rover 3500 — Vm 1968

Lyhyesti: Alumiini v-kahdeksan si-
joitettuna 2000 malliin lisää paljon
hienostuneisuutta. suorituskyky pa-
rantunut huomattavasti, nopein
Rover tähän mennessäAutomaatti—
vaihteistotoimii pehmeästi, mutta
vaihtaa suurimmille vaihteille alhai-
silla nopeuksilla. Erinomaiset jar-
rut. Hyvä ajomukavuus ja erittäin
mukavat muotoillut istuimet. Oh-
jaus matalilla nopeuksilla melko
raskas, mutta paljon kevyempi lu-
jaa ajettaessa. Turvallisesti ja joh—

donmukaisesti aliohjautuva. Hyvin
tasapainoinen ja leppoisa luonteel-
taan.
Siitälähtien kun tiedettiin Roverin
hankkineen valmistusoikeuden Ge-
neral Motorsin alumiiniseen V—8

moottoriin, huhut ovat kierrelleet,
mitä Rover tekisi moottorilla. Teh-
tyään paljon kehitystyötä sovel-
taakseen moottorin omaan valmis-
tustekniikkaansa ja omien autojen-
sa vaatimuksia vastaavaksi, Rover
pani moottorin 1967 sarjatuotan-
toon korvaamaan 3 ltr mallin rivi-

kuutosen. Nyt sama moottori on
tarjolla Rover 2000 malliin rinnak-
kaismallina, nimeltään Rover 3500.
Ensi silmäyksellä 3,5 litraisen
moottorin sijoittaminen 2 litran
moottorille suunniteltuun autoon
näyttää melkoiselta askeleelta.
Epäilys moisen teon järkevyydestä
häviää välittömästi kun koeajaa au—

ton. Se on niin herkullinen ja säyseä
ajettava kuin ikinä vain toivoa voi,
Tosiasiassa useat rattiin pääsyä
odottaneet testaajat hämmästyivät
huomatessaan, että auto on pikem-
minkin ennenkaikkea edelleen Ro-
ver kuin urheilullinen saloon, kuten
esimerkiksi Jaguar. Viisaalla taval-
la yhdistetyillä eri ominaisuuksilla
Rover on varmistanut, ettei 3500
vie 2000 TC mallilta markkinoita,
joka auto on omiaan (kiihkeälle)
urheilulliselle ajajalle.
Loput epäillyt moottorin koosta
katoavat nopeassa ajossa mutka-
teillä. Tämän Rover—mallin (teh-
taan nimellä P6, alunperin 2000
mallina ilmestynyt kori) hieno käsi—

teltävyys on vain parantunut kun
nyt on tarjolla enenmän voimaa
kaasua painettaessa, eikä noin 30
kg:n painon lisäys ole juuri huo-
mattavissa, paitsi parantuneena
painonjakaumana. Täydellä tankil—
la painojakauma on nyt tasan
50:50, 2000 mallin ollessa hieman
etupainoinen, 53:47.
Voimasta puheenollen, V-8 kehit-
tää 168 bhp net (jarrutettua netto-
hevosvoimaa) 5200 kieroksella mi-
nuutissa, joka on 70 bhp enemmän
kuin mallissa 2000 ja 46 bhp enen—

män kuin 2000 TC:ssä.Vääntömo-
mentin huippu on kierroksilla 2600,
joka on hieman aiemmin kuin 2000
mallissa, mutta itse vääntö on perä-
ti 86 prosenttia suurempi. Koska
mekaanista vaihdelaatikkoa ei ole
vielä valmiina, joka kestäisi suuren
väännön ja mahtuisi entisiin tiloi—

hin, tarjolla on toistaiseksi vain au-
tomaattivaihteisto, Borg-Warner
35. Osa terävyydestä katoaa auto-
maativaihteiston vuoksi, mutta toi»
saalta automaattivaihteisto sopii to-
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della hyvin auton luonteeseen.
Rover on tarkoituksellisesti säätä-
nyt ylöspäin vaihtamisen tapahtu-
maan melko alhaisilla kierroksilla,
jotta vaihtaminen tapahtuisi mah-
dollisimman pehmeästi. Täydellä
kaasulla valitsin Dl :ssä auto vaih-
toi ykköseltä ylös nopeudessa 67
Km/h ja suurimmalle vaihteelle
kun kiihdytyksellä saavutettiin no-
peus 103 Km/h. Käsikäyttöisenä
pystyttiin ykkösellä vedättämään 97
Km/h ja keskinmäisellä vaihteella
IS8 Km/h, joskin näillä nopeuksilla
moottorin kierros nopeus oli jo 6100
kierr .lmin, joka on paljon ohi
huipputehon antavasta (ja tehtaan
suosittelemasta kierrosnopeudesta)
SOOO kierr..' min. Moottorista alkaa
voima vähentyä ja hydraulliset
venttiilinnostajat alkavat "kantaa"
paljon aiemmin, kuin saavutettai-
siin sellainen kierrosnopeus jolla
mekaaniset rasitukset kävisivät
moottorille vaaraksi.
Antaen automatiikan hoitaa vaihta-
misen 60 mailin tuntinopeus (97
Km/h) saavutettiin 11,2 sekunnis-
sa, eri suuntiin ajetuissa kokeissa,
ja 100 mph (161 Km/h) 43,6 sekun-
nissa. Pidätettäessä käsikäyttöisesti
vaihtohetkiä hieman korkeamille
nopeuksille, ajat paranivat 10,3 ja
37,7 sekunniksi. Ero on näyttävä
vertailussa 2000 mallin 0-60 mph ai-
kaan,IS,1 sekunttia. 3SOO saavuttaa
nopeuden 161 Km/h samassa ajassa
kuin 2000 automatic saavuttaa 132
Km/h.
Malli 2000 TC ei kuitenkaan jäisi
paljon jälkeen 3SOO:sta, Kilometri
seisovalta lähdöllä vie molemmilta
34,1 sekuntia, loppunopeuden ol-
lessa ISO Km/h, tämä edellytyksellä
että 3SOO:n kuljettaja ei kiihdytyk-
sessä käytä vaihteistoa käsikäyttöi-
senä. TC malli nelivaihteisena näyt-
tää kyntensä nopeusalueella 60-80
mailia tunnissa: nopeuden nosto
onnistuu 9,8 sekunnissa kun
3SOO:lta se vie 11,S sekuntia.
Huippunopeutensa puolesta 3SOO
on tähänastisista Rovereista no-
pein. Huonoissa olosuhteissa, ko-
vassa tuulessa ja sateessa auto saa-
vutti keskiarvon 184 Km/h, par-
haan nopeuden oltua 190 Km/h.
Jos suorituskyky olisi kaikki, joka
jotain merkitsee, ei V-8:n asentami-
sella olisi saavutettu kovin huomat-
tavia etuja. Alkuperäisen 2000 mal-
lin moottori on kuitenkin nelisylin-

terinen, jonka vuoksi sitä ei kos-
kaan voida tasapainottaa täydelli-
sesti. V-8 voidaan tasapainottaa si-
ten, ettei jäljelIejää mitään häiritse-
viä voimia ja senvuoksi 3SOO:n pa-
ras hyve on sen täydellisen pehmeä
ja hiljainen käynti. Moottorin litra-
teho on matala, 46 bhp per litra, jo-
ka paitsi jättää kehitysvaraa tule-
vaisuudessa, merkitsee myös sitä,
että moottori ei koskaan joudu tosi
rasitukselle. Jouhea tapa jolla
moottori vetää tarvittaessa tekee
matkanteon entisestään leppoisarn-
maksi.
Kun moottori on 7SIJfo suurempi, se
hengittää samoille kierroksilla sen
verran kevyemmin, että ajaja kyllä
tuntee eron välittömästi painaes-
saan kaasupoljinta. Vain kokeilun
vuoksi otimme ajan seisovalta läh-
döltä neljännesmaililla käyttäen
vain keskimmäistä vaihdetta, valit-
sin asennolla D2. Aika, 19,8 sekun-
tia, on 0,1 sekunttia parempi kuin
mekaanisella vaihteistolla varuste-
tun 2000 mallin, jossa joudutaan
vedättämään kaikilla neljällä vaih-
teella korkeimmille sallituille kier-
roksille. 3SOO oli läpi koko laajan
kierrosnopeusalueensa äännetön ja
vetää ilman mitään hälyä tai väri-
nöitä, vaikka sitä vedätettäisiin yli
6000 kierroksen minuutissa.
Kuten Rovereissa, 3SOO:ssa on käsi-
käyttöinen rikastin kahdessa SU-
kaasuttajassaan ja siihen on kytket-
ty keltainen varoitusvalo, joka syt-
tyy kun moottori on tarpeeksi läm-
mennyt, jotta rikastin voidaan
työntää pois päältä. Käynnistymi-
nen tapahtuu välittömästi, olipa
moottori kylmä tai kuuma, eikä
lämpenemisvaiheen aikana käyn-
nissä ole mitään epäröinnin merk-
kejä. Kylmän vaihdelaatikon öljyn
aiheuttamaa lisätehon tarvetta ei
huomaa, kuten pienien moottorien
kyseessä ollen, sillä 3SOO:5sa on
vääntöä tarpeeksi.
Kuten aiemmin mainittu, autorna-
tiikan vaihto kohdat ovat säädetty
matalille nopeuksilla tapahtuvaksi,
josta seuraa, että ns. "Kick-down"
vaihtamiset eli vaihtaminen pie-
nemmälle vaihtelle kun kaasu pai-
netaan pohjaan, tapahtuu matalilla
nopeuksilla. "Kick-down" vaihta-
minen suurelta keskimmäiselle
vaihteelle on mahdotonta yli 83
Km/h nopeuksilla ja nopeuden pi-
tää olla alle 48 Km/h ennenkuin

ykkönen kytkeytyy päälle kaasu-
poljinta käyttäen, ilman vaihdeva-
litsemeen koskemista. Alaspäin
vaihtaminen tapahtuu lisäksi pie-
nellä viiveellä, jonka vuoksi L-Dl-
D2 vaihdekaavan sijaan D-2-1 kaa-
va, jossa alaspäin vaihtaminen ta-
pahtuisi jo osaksi alaspainetulla
kaasupolkimen liikkeellä, olisi pa-
rempi vaihtoehto (tällainen muutos
tulikin jo 1969 - toim. huom.)
Eräs voiman lisäyksen vuoksi teh-
dystä muutoksista on suurempi ren-
gaskoko 18Sx14 entisen 16Sx14 si-
jaan. Tästä aiheutuu suurempi ko-
konaisvälityksen muutos kuin ta-
sauspyörästössä tehty välityksen
3,S4: 1 muuttaminen suhteeksi
3,08: 1. Rengaskoko tekee myös oh-
jauksen raskaammaksi kuin ennen,
erityisesti käännettäessä autoa pie-
nillä nopeuksilla. Suuren moottorin
ja automatiikan yhteydessä odottai-
si tehostettua ohjausta, mutta sel-
laista ei ole tarjolla. Leveämpien
renkaiden vuoksi ei ole tarvinnut
pienentää pyörien kääntyvyyttä, jo-
ten kääntö säde 10 metriä on yhtä
pieni kuin 2000 mallissa. Ohjaus-
pyörän kierroksia ääriasennosta
toiseen on nyt 4,S entisen 3,9 ase-
masta, mutta sitä tuskin huomaa.
Pohjimmiltaan 3SOO on aliohjautu-
va, eikä kaikesta voiman lisäyksestä
huolimatta auton takapyöriä saa
liukuun ellei kaarretta ajeta todella
kovaa, ja silloin kori on kallistunut
epämiellyttävässä määrässä. Auto
menee kaarteeseen vakaasti, oh-
jausvoimien kasvaessa suhteessa
kaarteen tiukkuuteen ja nopeuteen
jolla se ajetaan. Juuri kun voima-
kas aliohjattavuus alkaisi tulla pul-
maksi, kallistuminen aiheuttaa pe-
rän liukua juuri sen verran, että au-
to seuraa taas tarkoitettua linjaa.
Useimmat omistajat tulevat huo-
maamaan vain että auto vastaa po-
sitiivisesti ohjausliikkeisiin, ilman
että huomaisivat etupään äkkiä
puskevan tai peräpään pidon irtoa-
van liukkaissa olosuhteissa.
Rover kallistuu paljon kun ajetaan
kaarretta suurilla nopeuksilla. Oh-
jauspyörän kääntäminen aiheuttaa
alkuun tunteen kuin siellä vain kal-
listettaisiin etupäätä. Tämä kallis-
tuminen ei häiritse paljoa, sillä is-
tuimet ovat muotoillut pitämään
matkustajat paikallaan. Auto ei ole
millänsäkään, vaikka tiellä olisi
kallistumia, heittoja tai uria,
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se säilyttää suoran kurssinsa. Suun-
tavakavuus kovassa sivutuulessa on
todella melko hyvä, vaikkakin vie
aikansa ennenkuin tottuu ohjaus-
pyörästä käsiin tuntuvaan edesta-
kaiseen liikkeeseen ajettaessa 160
km/h ja yli. Takajousitus aiheuttaa
pienen keinuvan liikkeen (kuin pi-
kajunassa), mutta liike on vain juu-
ri ja juuri tunnettavissa.
Pyörien pitkät ja suhteellisen peh-
meät joustovarat tekevät epätasais-
ten teiden ajamisen helpoksi. Rover
on erityisen vakuuttava pitkissä aal-
tomaisissa heitoissa. Todella kuop-
paisella tiellä takajousituksen voi
kuulla työskentelevän ja isommat
renkaat jymähtelevät terävissä kuo—

pissa kovemmin kuin aikaisemmin,
mutta yleisesti ottaen tiemelun taso
on erittäin alhainen.
Etujarrulevyt ovat 3500:ssa puoli
tuumaa suuremmat kuin 2000:ssa,
mutta muutoin jarrujärjestelmä on
likipitäen entinen, alunperin Dun-
lopin valmistetta nyt Girlig nimellä
ja tehostin Lockheed. Poljinvoima
on alentunut entisestään, yhden
G:n hidastuvuuteen tarvitaan alle
30 kpzn painaminen. Kiintoisa ha-
vainto oli, että uusilla Avon mata-
laprotiilisilla vyörenkailla ei maksi—
mihidastuvuuden saavuttamisessa
merkinnyt paljoa jos tehtiin lukko-
jarrutus tai jarrutettiin vain luk-
kiintumisen rajoille. Häipymiskes-
tävyyttä ajatellen jarrut olivat lois-
tavat ja jarrut tuntuivat toimivan
paremmin yli sadan kuin alle vii-
denkymmenen nopeudesta. Vaikut-
tavinta olivat pysäytykset todella
korkeista nopeuksista, oli kuin jät-
tiläiskäsi olisi jatkuvasti vetänyt au—

toa taaksepäin, jarrusysteemi lienee
parhaita mitä missään autossa tätä
nykyä on olemassa.
Käsijarru pystyi pysäyttämään au—

ton viidenkymmenen nopeudesta
0,4 G hidastuvuudella ja piti hel-
posti paikallaan 1:3 kaltevassa testi-
rinteessä kummin päin vain. Liik-
keelle lähtö rinteestä ei myöskään
tuottanut ongelmaa.
Lukuunottamatta joitakin pieniä
eroja, merkkejä ja peltejä etupus—
kurin alla, loppu 3500 mallista on
juuri kuin Rover 2000:ssa. Kojelau—
dan hyllyllä on nystyrämäinen ku-
mimatto joka estää esineitä liuku-
masta (lisävaruste 2000:ssa) ja kul-
jettajan edessä on suorakaiteen
muotoinen mittaristo varoitusvaloi-

neen.
Ajoasento on varsin pysty ja istues-
sa sääret ovat miltei pystysuorassa
polkimilla. Molemmat leveät polki-
met, jarrupoljin vasemmalle tai oi—

kealle jalalle käytettäväksi, ja kaa—

supoljin ovat samalla tasolla, joten
jalkaa ei tarvitse nostaa vaarallisesti
polkimelta toiselle siirtyessä. Oh-
jauspyörä on säädettävissä kor-
keussuunriassa, mutta ei pituus-
suunnassa, ohjausakselin kyljessä
olevaa kiristyspyörää löysäten.
Etuistuinten selkänojien kallistus
voidaan säätää portaattomasti, ne
jäävät haluttuun kulmaan kitkaan
perustuvan lukitusvivun avulla.
Katkaisimet ja nappulat näyttävät
alkuun siroitellun kojelautaan sat-
tumanvaraisesti, mutta totuttuaan
ajaja toteaa ne systemaattisesti si-
joitetuksi ja niiden toiminnat (var—

sinkin valokatkaisijat ovat epäta-
vallisia) todella järjekkäiksi.
Monipuolisesti säädettävissä olevan
ja herkän raitisilmalämmityslait-
teen lisäksi kojelaudan reunassa on
kaksi säädettävää raitisilmasuutinta
joilla ilmavirta saadaan suoraan
kasvoille ilman että käsiä palelee.
Keskikonsolissa on rikastimen veti-
men parina varapolttoainesäiliön
kytkemiseksi vedin.
Polttoaineen kulutus on pettymys
35002ssa, mutta lähinnä verrattaes-
sa sitä 2000 malliin, joka on talou-
dellinen suorituskykyynsä nähden.
Likemmä 2300 kilometrin pituisen
testin aikana kokonaiskulutus oli
16,4 litraa/ 100 km. Tyypillinen
käyttäjän kulutus on kuitenkin n.
14 litraa/km. Polttoainesäiliö on
nyt 68 litrainen 54 litran sijasta
mutta ajomatka jää silti n. 385 kilo-

—
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metriin, jolloin oli jo kytkettävä
runsaan viiden litran vetoiselle va-
rasäiliölle.
Kokonaisuudessaan 3500 on erit-
täin miellyttävä auto ajaa ja mitä
alunperin sanoimme 2000:sta vuon-
na 1963 pätee tässäkin, se valloittaa
varmasti uuden alueen autoilevan
yleisön keskuudessa. Jos 2000 mal-
lia yleensä voidaan arvostella, se on
sen vähemmän tasaisesti käyvän ne-
lisylinterisyyden vuoksi ja niihin va-
lituksiin antaa 3500 enemmän kuin
vastauksen. Viisaasti hinnoiteltuna
2000TC:n ja suuren 3,5 ltr saloonin
puoliväliin, Rover 3500:sta tulee
tyydytystä antava ja sopuisan ko-
koinen ”gentlemannin” ajokki
ylempään luokkaan.
Edellä oleva testin teksti on kään-
nös ja suurinpiirtein sellainen kuin
The Autocar-lehdessä oli huhti-
kuussa 1968. Testin kirjoittajat ai-
van ilmeisesti olettivat lukijoiden
tuntevan P6-Roverin, olihan leh-
dessä testattu vuoden 1963 jälkeen

ainakin mallit 2000, SC, TC sekä
mekaanisella että automaattivaih-
teistolla varustetut vaihtoehdot.
Oman lehtemme lukijoille täytynee
joskus palata jonkun muun P6 mal-
lin testin merkeissä, jotta monet nyt
mainitsettomat seikat eivät jäisi un-
hoon. Monet P6-korin tekniset rat-
kaisut olivat 60-luvun alussa niin
edistyksellisiä, että niistä kirjoite-
taan vielä. '
Rover 3500, tai oikeastaan nimi oli
alussa (1968-syyskuuhun 1970)
”Three Thousand Five” (eli kään-
nettynä kolmetuhattaviisil), testat-
tiin USA:n vientiversiona nimellä
35008 sikäläisessä Motor Trend-
lehdessä. Siellä testi ei ollut yhtä
positiivinen hengeltään kuin Auto-
carissa. Testaajat olivat asennoitu—
neet odottamaan 2000TC:stä edel-
leen urheilullisemmaksi kehitettyä
”rakettia”, eikä heitä säväyttänyt
suuri V8 siten, kuin Euroopan
markkinoihin ja pieniin moottorei-
hin tottuneita englantilaistestaajia.

Mahtavääntöiset kahdeksikot oli-
vat tuolloin jenkeille arkipäivää.
Motor Trend puuttui myös jarrujen
toimintaan, testiautossa oli tehosta-
ja joka oli toimimaattaan epäjoh-
donmukainen ja toimi ”jälkisyty-
tyksellä” eli tietyllä viiveellä jarru-
polkimen (ja kuljettajan) liikkeisiin
nähden. Tallaisia tehostimia on ek-
synyt Suomeenkin (ainakin yksi) ja
oireet tuntien ymmärtää Motor
Trend testin moitteet.

Km/h
180
160
140
120
100
80
60 Kiihtyvyys
40 1/4 maili 18,0 sek
20 1 km 33,1 sek

10 20 30 40 50 60 sek.

Keulakuvallamme on silmät, se näkee, eikä ole mikään
sokea johtotähti.

Kerhomme sihteeri Juha Liukkonen keräämässä po-
käaleita FHRA:n näyttelyssä pääsiäisenä 1981.
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MIKA LEHDELLE
NIMEKSI?
Kädessäsi on nyt painotuote ja ensimmäinen uuden yhdistyksemme jäsen-
lehti. Lehti kantaa tällä kerralla yhdistyksemme nimeä, mutta tarkoituk-
sen on kastaa tämä lehti omalle nimelleen -- kunhan sellainen vain löy-
tyy!
Nyt hyvät ystävät kaikki nimenhuutoon ja ehdottamaan lehdellemme ni-
meä, joka kuvastaa persoonallisesti ja ytimekkäästi lehtemme sekä myös
yhdistyksemme luonnetta ja päämääriä.
Samalla kun liityt jäseneksi ja täytät allaolevan lomakkeen, niin pistä mu-
kaan siihen nimiehdotuksesi.
Palkintona voittaneen nimen ehdottajalle on luvassa roppakaupalla mai-
netta ja toistuvaa kunniaa --
Lähetä allaoleva kuponki yhdistyksemme postiosoitteeseen
PL 32, 00421 HELSINKI 42
(Mikäli et halua pirstoa lehteäsi, ota kaavakkeesta kopio ja postita se)
Huom! Tämä ensimmäinen numero on postitettu kaikille Rover-auton
haltijoille autorekisteritilaston 1.1.81 mukaisesti. Jatkossa ilmestyvät
Rover Ystävät-lehden numerot postitetaan vain jäsenille.

ROVER YSTÄVÄ: JÄSENKAA VAKE
Nimi _

Lähiosoite _

Postinumero ja postitoimipaikka _

Puhelinnumero, koti _ työ _

AUTO/AUTOT
Tyyppi Valmistenumero _

Vuosimalli _ Rekisteritunnus _

Väri ----------~------------------------------------------------------------

Muuten (auton alkuperä, historia, aikaisempi rek.tunnus), lisävarusteet, ajokilometrimäärä, kunto jne)

NIMrEHDOTUKSENI LEHDELLE ON: -----------
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Varatkaa hetki autolle,
josta aika ei aja ohi.

Haluatteko uudenlaisen, persoonallisen ja
edustavan auton, joka erottuujoukosta?

Tällainen auto on uusi Rover. Roverissa yhdis-
tyvät saumattomasti urheiluauton, edustusauton ja
monikäyttöauton parhaat ominaisuudet.

Rover on vakuuttanut ominaisuuksillaan myös
automaailman kriittiset asiantuntijat. Tästii osoituk-
sena Roverin valinta Vuoden Autoksi 1977.

Uskomme, että Roverin tyylikäs ja yksilöllinen
ulkoniiko on herättänyt mielenkiintonne. Uskomme
myös, että koeajon jälkeen haluatte omistaa sen.

Maahantuonti, myynti, leasing, varaosat ja huoIlot

(~) Oy SISU-AUTO AB
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Rover-uutisia
Rover Vanden Plas
Sisustuksessa sävytetty samoin väri-
sävyin yleisverhoilu, matot, mitta-
riston kehys, ohjauspyörä, ovien le-
veät käsinojat, istuimet ja tavarati-
lan verhous. Ilmanottoaukkojen ja
ovien lukkojen kehykset kromatut.
Etuistuinten runkorakenne uudis-
tettu. Uudelleen muotoillut istuimet
uusilla materiaaleilla. Etuistuinten
takaosa muutettu siten, että takana
matkustajien jalkatila kasvanut en-
tisestään. Selkänojan ja ristiselän
säätö suoritetaan samasta säätö-
pyörästä, joka sijaitsee keskikonso-
Iin puolella. Takaistuin muotoiltu
siten, että päätilaa on enemmän.
Kojetaulussa painokatkaisimet va-
laistut. Ennestään runsaisiin varoi-
tus/merkkivaloihin lisätty jäähdy-
tysnesteen vähäisyyttä ilmaiseva
merkkivalo.
Automaattivaihteiston valitsinvipu
uusittu ja varustettu lukitusnupilla.
Valitsinvivun liikerata on suora.
Punainen osoitin näyttää kulloin-
kin päällä olevan vaihteen sekä päi-
vällä että yöllä.
Lämmitys/tuuletusjärjestelmä uu-
sittu siten, että patopaineella saa-
daan ulkoilmaa sisään. Edellisestä
johtuen on kolmas puhallinnopeus

,voitu poistaa.
Muotoonpuristettu äänieriste kone-
pellin alla. Alusta käsitelty tien ää-
nien entisestään vähentämiseksi.

Kynnyslistat ruostumatonta teräsle-
vyä varustettuna Rover nimellä.
Ulkopuolisia muutoksia ovat ovien
suojalistat, maalattu koristelista
edestä taakse, hopeamustat Rover
ja Vanden Plas tunnuskilvet, uusi

Rover merkki konepeIlissä, maala-
tut alurniinipyörät, uudet puskurit,
etupuskurissa pystykoristeet joissa
painepesulaitteet , tuulilasin yläreu-
na tummennettu ja takapakoputki
kromattu.

Vakiovarusteina mm. sähkötoimi-
set kattoluukku ja taustapeilit, jot-
ka ovat lämmitettävät (huurteen-
poisto). Niskatuet takapenkeissä,
sähkötoimiset lasinnostajat ja kes-
kuslukitusjärjestelmä.

selkänojan takaosasssa karttatas-
kut. Aurinkosuojissa säilytystaskut
ja matkustajan puolella peili.
4-ovisessa mallissa etuistuinten vä-
lissä pientavaroiden suljettava säi-
lytyslokero.
KonepelIin alla työvalo. Ulkopuoli-
set ovenkahvat muuttuneet, samoin
sisäpuoliset.
Sisävalot varustettu sammumisen
hidastimella.
Etuovissa radion kaiuttimet ja 10-
kasuojassa antenni.
Kesällä 1982 valinnaisvarusteena
Turbo diesel.

Land Rover
Vuoden 1982 tuotannossa istuimet
uusiutuvat. Etuistuimet ovat sää-
dettävissä ja niiden väliin on mah-
dollisuus saada säilytyslokero pien-
tavaroille. Istuinverhoil umateriaali
vaihtoehtoisesti musta vinyyli tai
tweedtyyppinen kangas harmaana
tai mustana.
Vuoden 1983 aikana mallisto uusiu-
tuu kokonaisuudessaan vastaa-
maan nykyajan ja lähitulevaisuu-
den kovia laatu- ja mukavuusvaati-
muksia.

Range Rover
Saatavissa vaihtoehtoisesti 2- tai 4-
ovinen malli.
Korkeampipuristeinen "säästö-
moottori" (9.35: 1). Päävaihteiston
välitys suhteet muuttuneet ja ham-
maspyörien hampaat uudelleen
muotoillut vaihteiston äänien edel-
leen vähentämiseksi.
Varapyörä, työkalukotelo ja takasi-
sälokasuojat verhoiltu nukkama-
toilla, 4-ovisessa lisäksi nukkamat-
to sekä tavaratilan pohjalla että ta-
kaluukun sisäpuolella. Etuistuinten

Tiedot OY SISU-AUTO AB
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Ostetaan, myydään tai vaihdetaan
ROVER-autoja, osia ja tarvikkeita.
(Osia, jota et ehkä Sinä enää tarvit-
se, saattaa olla tuikitarpeellinen jol-
lekin toiselle - myy se!)

Tämän palstan ilmoitukset ovat jä-
senille maksuttomia - lähetä il-
moitustekstit ajoissa kerhon
osoitteeseen.

• • •
OSTETAAN

- Rover 75 vuosimalli 1951:een
(Kyklooppi malli) etulamppujen ke-
hykset, myös muita osia puh. 90-
844 398 Ari Hirvonen.

- Toimivat suuntaviitat Rover 75
vuosimalli 1952:een. Kari Tossavai-
nen puh. 90-143 053 työ, 915-148
555 koti.

- Rover P3 vuosimalli 1949 tai van-
hempi, kunnolla ei väliä. Juha
Liukkonen puh. 90-893 049 01670
Vantaa 67 (iltaisin. jätä
soittopyyntö )

- Ostetaan ROVER 3,5 litre, kun-
nolla ei väliä, kaikki tarjoukset
huomioidaan, puh. ilt, 90-824672

- Ostetaan Range-Roveriin Wolf-
race aluvanteet. Kimmo Linnavuori
90-845617

Halutaan ostaa Rangen ohjauste-
hostin. Vast. puh. 824672

MYYDÄÄN
- Rover 3 tai 3,5 litre Coupe:en va-
semman etu oven tiiviste (uusi). Kari
Tossavainen puh. 90-143 053 työ,
915-148555 koti.

- Rover 3500 vm-70, vihreä, hyvä
kunto, siisti puh. 90-336 412 Keijo
Karimäki

•
SAUNAILTA

Toimintaa kartoittava saunailta
järjestetään pääkaupunkiseudulla
perjantaina 18.9.81 - paikka mää-
räytyy ilmoittautuneiden lukumää-
rän perusteella. Ilmoittaudu mu-
kaan alustavasti esim postikortilla
kerhon osoitteeseen viimeistään
4.9.81. Muista pistää puhelinnu-
merosi mukaan!

• • •
•

VUOSIAJOT
Vuosiajot järjestetään syksyllä
myöhemmin jäsenille ilmoitettava-
na ajankohtaja jossakin Rover-
henkisessä ympäristössä. Ehdota
pitopaikkaa!

• • •

AUTOKORJAAMO

LE~-C~AQ~
Kytösuontie 50 H:ki (Ruskeasuo)

puh. 419990

Jaguar, Rover,
Range-Rover,
Land-Rover,
Triumph, Austin,
Morris
HuoIlot, korjaukset,
ruostevaurio- ja kolarityöt

Ota yhteys



ROVER YSTÄVÄT r.y:n SÄÄNNÖT
1 €

Yhdistyksen nimi on ROVER YSTÄVÄT r.y. ja kotipaikka Helsinki.

2 5

Yhdistyksen takoituksena on etsiä ja luetteloida maassamme olevia historiallisesti arvokkaita moottoriajoneuvoja, edistää niiden entis—
tämistä ja säilyttämistä, kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa sekä vaalia
korkeimpaa ajoneuvokulttuuria.

r 3 &

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
—— järjestää näyttelyitä, kuntoisuuskilpailuja, retkeilyjä ja kokoontumisajoja,
— toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä
— julkaisee ja välittää historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia jäsenistönsä keskuudessa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittu—
aan ao. luvan sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

4 ?;

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka
hallitus jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin Suomen kansalaisia hallitus voi jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen ko-
ko jäsenmäärästä.
Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.
Hallitus on YhdL ]] 5: ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 5

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista sekä yksi ( l) varajä-
sen. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään—kolme (3) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin
arpa.

6 5 t
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 &

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkasta-
jille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

8 &

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettä—
mällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

9?
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (l/ lO) yhdistyksen jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuk—
sen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjoh-
tajan mielipide.

10 (;

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
. kokouksen avaus:
. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa:
. todetaan kokouksen laillisuus ja päätöksenvaltaisuus:
. hyväksytään kokouksen työjärjestys:
. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto:
. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille:
. vahvistetaaan toimintasuunnitelma ja jäsen- ja liittymismaksun suuruus:
. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet:
, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä:

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava halli-
tukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

NOOCNIONUI-BWNp—n

llš
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.



Huollamme'a ,rjakoamme
ROVER-ja GUARautotkaikki]

mallit vanhasta

ARVOISA ROVER- JA JAGUAR-AUTOILIJA!
Hyväkin auto tarvitsee huoltoa ja kunnostusta -ja useimmissa tapauksissa asia
kannattaa jättää asiantuntijan hoidettavaksi.
KARAASI on Espoossa, Juvanmalmin teollisuusalueella toimiva ROVER- ja JAGUAR-
autojen erikoiskorjaamo, jonka palvelumuotoja ovat mm:
[] Määräaikaishuoliot
D Kolari- ja ruostevaurioitten korjaukset
Cl Moottori- ja voimansiirtolaitteiden korjaukset erikoistyökaluilla
D Lisävarusteiden asennukset, kuten kattoluukut, ilmastointilaitteet jne.
Cl Täydelliset kunnostukset — jopa auton uudelleen rakentaminen erikois-
toivomusten mukaiseksi

VARAOSAPALVELU
Varastossamme jatkuvasti uusia ROVER- ja Jaguar-osia,
runsaasti erikoisuuksia vanhemmista malleista
Tarjouksiamme:
O Etuiskunvaimentaja 2600-3500/77-81 nyt 380,-/kpl o ROVer 2O Vetokoukku+pistoke Rangeen 600 mk asennettuna :, Rover 38/00 TC
O Vaihtovetoakseli Rover 2000-3500/64-76 nyt 180,-/ka elpoinen
O Tuulilasi Rover (BL-3,5 litre 500,-/kpl 0 Rover SL/ 66 M0 Etulokasuoja Land Rover Ser l 200,-/ka 0 Rover 3500/7 ()k

0 Rover 100 6170
g Rover 75/57

Rover 2000 TC 72

Kätyteffw'ä osia—
Rover 7552SL 59/61 35
2000656

KAMASI KY
KMX/IMO LINNAVUORI
ESPOO, JUVANMALMIN TEOLLlSUUSALUE, PUH. 90-845 617
noin 200 m Kehä lll:|ta Juvan teollisuuskatua.
Katso Helsingin puh.luettelon karttasivu 33, ruutu 84-42.

Käytettyjä Rovereita:

73la -6960 kunnostus

” hieno


