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Kimmo Linnavuori puh.joht.
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Juha Liukkonen sihteeri
Pekka Kastemaa rahastonhoit.
Arto Pekkola
Tapio Wiik varajäsen
Harri Immonen & Jyrki'Lindeman

Jäsenluettelo
Osoite
Paimenhuilunpolku 6 A 9, 00420 Hki 42, 8,45 671
Perustie 9 B 22 00330 Hki 33, 90-489 028
Kissankäpäläntie 5-7 C 06100 Porvoo 10, 143 053

Latokuja 3 G 58, 844 398, 915-148 555
Tammirinteentie 10, 01760 Vantaa 76
Ritarikuja 5, 01700 Vantaa 70
Joupinmäenrinne 4 02760 Espoo 76, 805 3593
01590 Maisala, 824 672
Laajaniityntie 10 C 36, 01620 Vantaa 62:
Paloheinäntie 1, 00670 Hki 67
Näkinkaari 13 A 3 02320 Espoo 32, 90—80) 1021
Emännänkuja 2 F 17, 01670 Vantaa 67
,Kustaanmäki C 15, 01730 Vantaa 73
Perustie 20 A 22, 00330 Hki 33
Kandidaatintie 14, Kauniainen
Kristiinankatu 2 A, 132' 20100 Turku 10
KuninkaanIahdentie 12, 02160 Espoo 16

Koskelantie 23 F 45, 00610 Hki 61

Orapihlajantie 14, 02620 Espoo .62

Tapiomie 4, 15870 Salpakangas
Soukankaari 1 A 3, Espoo 36
Palovartijantie 3 F, Kouvola 10

Gallen-Kallelantie 7 Espoo
Hessundin Kuusikko-21610 Kirjala
Varikko, 41660 Toivakka
Puontilanmutka 3, 01900 Nurmijärvi
Lähderanta 3 A 16, 02720 Espoo 72
Laivanvarustajankatu 8 a A 14, 00140 Hki 14

Temppelikatu 15 A 8”, 00100 Hki 10
Marjaniemenranta 2, 00930 Hki 9,3, 334 130
Kajaaninlinnantie 8 C 41, 00900 Hki 90
Jo'usenkuja 1, 21420 Lieto
Mankkaanpuro 19, 02180 Espoo 18

Liljasaarentie 1 A 1 00340 Hki 34, 90—482872
PL 28 04601 Mäntsälä
Pyynikintie 3 00320 Tampere 32
PL 10 55801 Imatra 80
Museokatu 17 A 2 Hki 10, 492 510, työ 609 4789
Eskontie 2 29250 Nakkila
21900 Yiä'ne
Ravikatu 1'0 45140'Kouvola
KiSSankell'on'tie 13 00930 Hki 93
27230 Lappi TL
Tikanmaantie 21210 Raisio
Gutzeitinti'e 10 E 56 48100Kotka 10, 952-15 515
Päijänteenk. 15 B 26 15140 Lahti 14
Ahkiotie 5 42700 Keuruu
89600 Ämmänsaari
Peitturintie 3 kp 4 61800 Kauhajoki, koti 963-11901

työ 963-11733-
Kivitie 5 34300 Kuru—, 934-3192 työ 934-3172
Hiivala 11100 Riihimäki 914-40734 työ 917-23281

Raappavuorenreuna 4 E 66 01620 Vantaa 62 898 263

työ 890 077
Lehtikujantie 19 O6400'Porvoo 40, 915-153 210
Parolanpolku 8 A 15 20350 Turku 35, 921-752 970
Villa Verona 'Droböle 04130 Nikkilä 234106

työ 643 233
»

Kiiskinkatu'8 08150 Lohja 15 912-21201

työ 21201
Rantakylänkatu 7 A 1 80160,Joen'suu 10
Pimeäkangas 82660 Uusi Värtsilä 973-628 261
Kuivastie 1/12'90500 Oulu 50
Palkkitie 43500 Karstula 944-61702

työ'94040-4l902
Yöviläntie 03150 Huhmari 905267 699
Mäenkylä 38150 Heinoo 932-53200
Papinkuja 11 89800 Suomussalmi

ROVER YSTÄVÄT ROVER FRIENDS FINLAND
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64. Harald G Kraatz Humisevanportti 4 C 02710 Espoo 71 2300 -78
65. Esko Aho 21500 Piikkiö 3500 -70
66. Vesa Liukkonen Voudintie 01670 Vantaa 67 893049 3,5 l -70
67. Sakari Poutanen Pohjoisranta 10 A 6 00170 Hki 17 2000
68. Kalevi Hentilä Annankalliontie 12 B 01380 Vantaa 38 75 -52
69. Hannu Moilanen Kauppak. 4—6 89600 Ämmänsaari
70. Jouko T. Suominen Tupatie 1 20270 Ihala LR -75
71. Aarne Inkinen Peninkuja 8 20660 Littoinen
72. Jaakko Perko Alkutie 1 D 00660 Hki 66
73 Leo Aalto 38470 Hyvinkää LR -71
74. Pentti Oksa Rajamäentie 05200 Rajamäki 2901833 LR -75
75. Maj Tötterman Temppelikatu 14 A 5 00100 Hki 10 75 -52
76. Malcolm Brown Paulakatu 13 35800 Mänttä 3.5 1

77. Markus Perkiö Vannetie 61 00430 Hki 43 2200'1'C -75
78. Torbjörn Nordblad Kirstintie 3 B 22 02760 Espoo 76 3L 62
79. Tuomo Veli Vainio Liisankatu 9 B 25 00170 Hki 17 80 -61
80. Veikko Karppinen
81. Reijo Varila Maneesinkatu 4 c B 50 00170 Hki 17 2000TL -69
82. Raimo Louhio 3.5 | -70, 75
83. Tapani Laihonen Koivula 46900 Inkeroinen 3500
84. Marianne Falkenberg Kirkkokatu 23 A 18 70100 Kuopio 10 971-116 286

työ 971-127 868 31-60
85. Timo Heikkilä Runebergink. 24 B 48200 Kotka 20 Range
86. Pertti Niinistö 25360 Pertteli
87. Leif Winsten Ursininkatu 5 20100 Turku 10 3500 -79
88. Riitta Suominen Ruoholahdenk. 6 A 00180 Hki 18 Range -75
89. Lasse Naumanen Lahdentie 12 B 8 02170 Espoo 17

90. Leigh Plester 33450 Siivakkala LR -61
91. Aarni Juntunen Syvälahdenk. 7 68600 Pietarsaari 962-12 400 työ 967 916 Range -72
92. Urpo Kartimo lsopellontie 5 95410 Kiviranta 980-40 376 työ 41 239 LR -67
93. Seppo Riihelä Kirstinharju 19 C 54 02760 Espoo 76 805 5725 työ 456 4415 100 -62
94. Leif Riipinen Hämeenkyläntie 11 02660 Espoo 66 3500 -70
95. Pentti Törmälä Jaakkimantie 13 02140 Espoo 14 2000TC -68
96. Erkki Kahila Hämeenpuisto 43—45 A 15 33200 Tre 20 75 -57, 3,5 l -70 3500

—74

97. Pipa Nygard Ulvilantie 19 a B 25 00350 Hki 35 2000 A
98. Tuulikki Tossavainen Laivurintie 1 06650 Hamari 915-154 153 3500 -69 3,5 1 -71
99. Jaakko Jauro Cygnauksenk. 11 13130 Hämeenlinna 13 75 -53
100. Tapio Jalonen Vaahtorinne 4 E 84 01600 Vantaa 60
101. Unto Mikkonen Honkalantie 22 as 3 34600 Ruovesi
102. Taisto Nikkanen PPA 1 Aurantola 47710 Jaala Land-Rover
103. Hans-Olof Halen Björkhaga 01100 Östersundom 3500 -70
104. Kari Juvonen Köydenpunojank. 13 A 24 00180 Hki 18 643 729 työ 643 102
105. Matti Vatanen Hirvijärvi 74340 Sukeva
106. Petri Tilli Lahnaruohont. 3 C 39 00200 Hki 20 75 -56
107. Teemu Saarainen 46960 Muhniemi
108. Panu Harjanne Yläkartanonkuja 4 A 28 02360 Espoo 36 Range
109. Seppo Yläsaari 02920 Espoo 92 Range
110. Erkki Myllymäki Automiehenk. 3 D 33840 Tre 84
111. Hannu Siikarla Luotsintie 4 20900 Turku 90
112. Jorma Arkela Ollila 40270 Palokka 3,5 1

113. Seppo Jalava Kvarnbo 22430 Saltvik Äland
114. Bengt Fröjd Runebergink. 24 A 48200 Kotka 20 3L -61
115. Pirjo Godenhjelm-lmmonen Kivelänk. 18 A 16 00260 Hki 26 3500 -71
116. Kari Halla Kersantintie 2 Hml 50
117. Kalervo Niskanen Mustinlammenk. 1 B as 3 70600 Kuopio 60
118. Anja & Pertti Snellman Juhalahti B 10 Nummela
119. Risto Paunonen 27150 Lapijoki
120. Osmo Kyttönen Aarnionperä 24100 Salo 10 2000 TC -72
121. Osmo Salminen Kevätkatu 5 C 18 15240 Lahti 24
122. Matti Ketola Lönnrothink. 26 32200 Loimaa
123. Timo Siivonen Sammonk. 10 B 51 00100 H:ki 10 LR -76
124. Matti Koivula Karpalotie 18 20720 Turku 72 100 -62
125. Paavo Eestilä Snellmanink. 3 A 4 70100 Kuopio 10 2000 TC -71
126. Hannele Leino Matinlahdenk. 3 E 22 02230 Espoo 23
127. Urpo Hakulinen Kuorinka 83430 Käsämä Range Rover -80
128. Pentti Härmä Lapilantie 21 04200 Kerava
129. Jarmo Farm Lähteentie 1 74130 Iisalmi 3

130. Anton Palander Huvilakatu 3 Hyvinkää
131. Ilpo Martikainen 73110 Mäntylahti
132. Bo Eriksson Anjalankatu 7 A 7 Salo 10 3500 -71

***t

H " Y t" "t' mielikuvitukseen vaan olivat painovir- P.S. Ansionsa on sihteerin harakanvar-yvat S ava . hepaholaisen ansiokkaita aikaansaan- paillakin.
noksia. Esitämme pahoittelumme "Rii-

Edellisessä Rover Ystävät -lehdessä jul- piharjalle, Petrolle ja muille kaltoin P.P.S. Hallitukselle on toimitettu oiko-
kaistussa jäsenluettelossa ilmenneet kohdelluille. Seuraavia muunnelmia ke- lukuohjeet (kiitos!) Hallituksen jäsenet
mielikuvitukselliset nimi- ym. väännel- hitellään. ovat vakavasti harkinneet siirtymistä
mät eivät perustuneet uuteen sukunimi- kirjoituskoneen käyttöön (tarttis var-
lakiin eivätkä toimituksen huikeaan Sihteeri maan käydä jotkut kurssit?).
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Ulkolaisia
kerholehtiä
Rover Ystävien toiminnan merkittävä-
nä päämääränä on luoda kiinteät yh-
dyssiteet samanhenkisiin ulkolaisiin vel-
jes/sisarjärjestöihin. Tällä sivulla esi-
tämme muutamia esimerkkejä joiden-
kin tällaisten kerhojen jäsenjulkaisuis-
ta:

Deutscher Rover Club
Land Rover Series One Club
P 4 Drivers Guild
Rover Sports Register
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Vetää vähän otsaa ryppyyn, mutta tuleehan se sieltä . . .

Autoilun harrastaminen on aina monipuolista touhua. Joku pi-
tää sormensa visusti erossa rasvasta ja tekniikasta, mutta yllä-
pitää autojansa mitä kunniallisimmin muitten kätten kautta.
Toinen puolestaan arvostaa ainoastaan oman työn panosta.
Entisöimismielinen nyrpistää nenänsä nähdessään vääränväri-
sen pultin kun taas Keksijä-Kalle on ylpeä autonsa parantami-
sesta. Vanhalla autolla ajava ei hyväksy SD-ykkösen nykyhen-
keä — toisaalta asunnon hintaisella autolla ajava ei aina ym-
märrä kolmekymmentä vuotta vanhan tekniikan viehätystä.
Ja tästähän pääsemme Rover-henkeen, joka sallii ja suvaitsee
muistaen, että auto on omistajansa, hänen omaksi ilokseen
hankkimansa. Autoharrastus on lähes aina rakentavaa, siksi
vältämme helposti esiintyvää nurkkakuntaisuutta — harrasta-
jien ”hiekkalaatikko” on paljolti yhteinen. Tietenkin tavoit-
teemme on juuri näitten autojen aitona säilyminen, mutta jon-
kin Roverin tuoma kiihdytysvoittokin säväyttäisi . . .

Laajanäköistä suhtautumista osoittakoon Roverin kunniakas
esiintyminen FHRAzn näyttelyssä -81 samoin kuin lähes kaikis-
sa viimeaikaisissa mobiiliajoissa. Näin juuri siksi, että Rover
on aina paikallaan puhuttaessa AUTOISTA.

% %943144vm /
Kimmo Linnavuori
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VAKUUTUKSISTA . . .
Useat vakuutusyhtiöt myöntävät vapa-
aehtoisia autovakuutuksia vain kymme-
nen vuotta nuoremmille autoille.
Erillistarkastuksilla ja
-sopimuksilla voivat
yhtiöt kuitenkin tästä
p 0 i k e t a. Tämä on hyvä asia, sillä
nyt jyvät karsitaan akanoista ja hyvä-
kuntoiset ja hyvin hoidetut ”vanhukset-
kin” pääsevät nauttimaan niille kuulu-
via o'ikeuksia. Näin ei myöskään tule
jälkipuheita eikä pahaa mieltä. Oman
yhtiösi kohdalla voit asioiden käytän-
nön järjestelyistä saada ohjeet pelkällä
puhelinsoitolla. Jos autollasi ei ole lain-
kaan vapaaehtoista autovakuutusta,
harkitse asiaa —- ROVER odottaa toi-
menpiteitäsi.

TIESITKÖ?
Liikennevahingossa syytön osapuoli saa
lakiin perustuvan täyden korvauksen

syyllisen liikennevakuutuksesta. Kor-
vattaviksi tulevat kaikki henkilö- ja
omaisuusvahingot. Syylliselle korva-
taan vain henkilövahingot, joten oman
auton vahingot on maksettava itse tai
hoidettava vapaaehtoisella autovakuu-
tuksella.
Autovakuutus voidaan ottaa neljänä
vakuutusmuodoltaan ja korvauspiirin
laajuudelta toisistaan poikkeavana va-
kuutusyhdistelmänä. Ne sisältävät seu-
raavat vakuutusmuodot:

B Vaunuvahinko
S Kolari
K Hirvivahinko
C Palo
E Varkaus
G Oikeusturva
F Autopalvelu

Näistä muodostuu nel j ä eri
yhdistelmää:
I BSKCEG(F)
II SKCEG(F)
III KCEG(F)
IV CEG(F)

Tässä tapauksessa olivat vakuutusasiat kunnossa. Auto lunastettiin ja myytiin
vaurioituneena vakuutusyhtiön toimesta. Uusi elämä alkoi roikkalampun valossa
Espoossa.

Yhdistelmiin voidaan tietyissä tapauk-
sissa liittää lisäsopimuksella

D Lasivakuutus
L Lisälaitevakuutus
N Irtaimistovakuutus
H Osamaksuvakuutus
R Keskeytysvakuutus
M Petosvakuutus

Koska autovakuutus on vapaaehtoinen
vakuutuslaji, ei lainsäädännössä ole yk-
sityiskohtaisia vakuutuksen laajuutta
eikä korvausperusteita koskevia sään-
nöksiä vastaavasti kuin liikennevakuu-
tuksessa. Autovakuutusta koskevat
säännökset ovat yleisissä autovakuutu-
sehdoissa, jotka perustuvat vakuutusso-
pimuslakiin.
Tässä joitakin ehtojen keskeisimpiä
määräyksiä ja ”kummajaisia", jotka
aina silloin tällöin aiehuttavat päänsär-
kyä, kun kohdalle osuu:
”Ehtojen mukaan korvataan vahinko-
tapahtumasta aiheutunut suoranainen
esinevahinko. Korvaus ei saa tuottaa
voittoa sen saajalle, vaan ainoastaan
hyvityksen tosiasiallisesti kärsitystä va-
hingosta. Korvauksen tarkoituksena on
saattaa vahingonkärsinyt siihen tilaan,
jossa hän oli ennen vahinkoa. Tavalli-
sesti vahingon määränä on kohteen kär-
simien vaurioiden korjaamisesta aiheu-
tuneet kustannukset, joiden määrä sel—

viää esimerkiksi korjauslaskusta”. Va-
kuutuksesta ei siis korvata esimerkiksi
arvon alentumista eikä korjauksen yh-
teydessä mahdollisesti tehtyjä muutos-
tai parannustöitä. Autovakuutuksen
perusteella ei myöskään korvata kus-
tannuksia, jotka aiheutuvat menetetyis-
tä auton käyttöpäivistä eikä muistakaan
mahdollisista kustannuksista, jotka
johtuvat siitä, että ajoneuvoa ei ole voi-
tu sen korjauksen takia käyttää. Näitä
kustannuksia varten on erillinen kes-
keytysvakuutus, joka voidaan maksua
vastaan liittää vakuutusyhdistelmiin.
Tämä on ollut mahdollista vasta vuo-
den 1982 alusta alkaen.
Korvattavissa vahingoissa yhtiö täyttää
korvausvelvollisuutensa vaihtoehtoises-
ti
a) maksamalla korjauskustannukset tai
korvauksen esimerkiksi arvioon peus-
tuen rahassa tai
b) lunastamalla ajoneuvo käytävästä
arvosta tahi

OC
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Kyyneleitä herättävä tapaus — vuoden 54 Rover 90 paloi viikon kuluttua melko
isosta (n. 6 000,——) kunnostuksesta. Vakuutusta ei ollut. Auton tulevaisuutta ei
ole päätetty. Kiinnostaisiko?

c) hankkimalla tilalle samanarvoisen
moottoriajoneuvon
Käytännössä tulee ajoneuvon korjaami-
nen useimmiten kysymykseen. Tällöin
vahingon määränä ovat korjauslaskun
osoittamat korjauskustannukset.
Jos auto on tuhoutunut tai vaurioitunut
niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kus-
tannuksin enää voida korjata, on vahin-
gon suuruus määrättävä arvioimalla va-
kuutuksen kohteen käypä arvo ennen
vahinkoa ja sen jälkeen. Vakuutuseh-

doissa mainittu käypä arvo ei ole sama
kuin esimerkiksi vaihtoarvo, käyttöar-
vo, kirjanpitoarvo jne. Käypää arvoa
määrättäessä otetaan huomioon ajo-
neuvon ikä, ajettu kilometrimäärä,
käyttötuntimäärä, käyttötapa ja yleis-
kunto sekä kaikki muutkin sen käteis-
hintaan vaikuttavat seikat.
Jos vahingon arvioidaan nousevan vä-
hintään kahteen kolmasosaan ajoneu-
von käyvästä arvosta, on vakuutusyh-
tiöllä oikeus lunastaa ajoneuvo tämän

käyvästä arvosta.
Muista, että korvattavassa vahinkota-
pahtumassa yhtiö on velvollinen suorit-
tamaan sopimuksen mukaisen korvauk-
sen 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö
sai vahinkotapahtuman selvittämiseksi
tarvittavat asiakirjat ja tiedot.
Jos oikeutesi johonkin vaatimaasi kor-
vauksen osaan on selvä, ei tämän osan
korvaamista saa viivyttää sen vuoksi,
että loppuosa korvauksesta on vielä
katsottava riitaiseksi. Ottaessasi vas-
taan osakorvauksen et menetä oikeutta-
si loppuosaan vaaditusta korvaukssta,
jos peruste myöhemmin saadaan selvi-
tetyksi.
Mikäli et tyydy yhtiön korvauspäätök-
seen, voit panna vireille kanteen yhtiötä
vastaan. Muista, että milloin autova-
kuutus käsittää myös oikeusturvava-
kuutuksen (G), korvataan siitä sinulle,"
omavastuumäärät huomioon ottaen,
mm. muutoksenhausta aiheutuvat oi-
keudenkäyntikulut, vaikka kysymyk-
sessä on ”oman vakuutusyhtiön” kiis-
tämän korvauksen oikeudellinen selvit-
tely.
Juha VAT

PS. Ylläolevan tietopaketin lehdellem-
me kirjoittanut ”Juha Vat” ei ole (vie-
lä?) jäsenemme, joten sitä suuremmat
kiitokset artikkelista. Herättäköön täl-
lainen kirjoitusaktiivisuus myös Rover-
Ystävät tarttumaan kynänvarteen entis-
tä useammin.

Vertailutesti
,Saksalainen autolehti Motor und Sport
vertailu runsas vuosi sitten yksilöllisille
autoilijoille passeleita ajokkeja. Muka-
na olivat Saab 900 Turbo, Citroen CX
GT, Lancia Gamma, Alfa Romeo Sei
(6) ja Rover SDI 3500. Vertailutesti oli
Roverille varsin myönteinen, sillä yksi-
kään testin autoista ei kiihtynyt parem-
min, omannut parempaa huippuno-
peutta, kuluttanut vähemmän tai ollut
Citroenia lukuunottamatta ostohinnal-
taan halvempi kuin Rover. Siinä sitä
Turbo-turha-kehua vain Suomessa
kuunnellaan, kun kukaan ei välitä välit-
tää rahvaan sanomalehteen totuuden
tietoa. Testissä Roverille saatiin mm.
seuraavia arvoja:
Kiihtyvyys: 0—100 km/h 9,4 s.

0—160 km/h 26,4 s.
1 km seisovalla lähdöllä 30,7 s.
Huippunopeus 202,2 km/h
Kulutus (normi) 90 km/h 7,9 ltr

(normi) 120 km/h 10,1 ltr
Koko testin aikana 13,6 ltr

P-4 Wipak
Öljysuodin
Viime numerossa manattiin ilmoittele-
maan sihteerille halukkuus sovitekap-
paleen teettämiseen, uudempien, saata-
vissa olevien suotimien soveltamiseksi
moottoriin. Vastauksia on vasta tullut
muutama. Nyt on viime hetki ilmoittau-
tua projektiin, toista sarjaa adaptereita
ei tehdä aivan lähiaikoina . . .

Käsikirjat
Jos viisikymmenluvun alun Roveristeil-
ta puuttuu auton käsikirja, niin varapu-
heenjohtajalta saa kotitekoisen suo-
menkielisen kopion (kaikkine kirjoitus-
virheineen). Jos on tosi tarve, niin soit-
tele KTTzlle tai kirjoittele yhdistyksen
pl:oon.

RQVER YSTÄ-
VAT 2/82
Lehti ilmestyy Vapun tienoilla ja alusta-
vien tietojen mukaan se on levikiltään
koko Suomen Roveristeille postitettava,
mikäli alustavat neuvottelut ilmoitta-
jien kanssa päättyvät myönteisesti.
Vuoden kakkosnumero keskittyy lähin-
nä nelivetorovereihin, joten Lantikan ja
Rangen ajajille on luvassa entistä kieh-
tovampi ”Rover Ystävät” . . . Eikä
yleissivistys tee henkilöautoroveristeille-
kaan pahaa!
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Hyvät jäsenet!
Missä ihmeessä ovat jäsenistön kirjeet
lehteen, kysymykset ja muut erheitä pe-
lastavat vinkit jne. Ei kai toista sataa jä-
sentä voi olla täysin mielipiteettömiä?
Omalta osaltani ja nykyisen hallituk-
sen, tiedän että jonkun lehden numeron
vielä synnytämme noin vain yötyönä,
mutta miten jatkossa? Apu toimitus-
työssä ja storit Rover Ystävien koke-
muksista olisivat paikallaan jo nyt. J ä-
senistön teksti varmaan tuottaa ajan
mittaan enemmän hyötyä ja iloa kuin
varapjzn tai muiden hallituksen jäsen-
ten suoltama teksti. Tartu kynään siis
yhteisen edun nimissä.

KTT

Lehden toimitusta Porvoossa 6.2.1982
Eija, Kimmo, Kari & Juha

***ikil

Automaattista
öljynvaihtoa
Alkutalven kovien pakkasten aikana —
samoin kuin kevään vaihtelevan sään-
kin aikana — on ilmennyt monien har-
miksi ja ihmetykseksi salaperäistä
moottoriöljyn katoamista. Ilmiö on
mahdollinen mille moottorille tahansa,
mutta yleistynyt nykyaikana, kun on
siirrytty suljettuihin huohotussys-
teemeihin.
Moottorin alakerran vapaaseen tilaan
tiivistyy kosteutta. Jouduttuaan huoho-
tusjärjestelmään se pakkasella jäätyes-
sään saattaa tukkia letkun tai suodatti-
men. Tukoksen takia moottoriin syntyy
painetta, joka saa ehjänkin koneen vuo-
tamaan. Vakavaksi asian tekee se, että
vuoto saattaa olla erittäin runsas ja al-
kaa ajon aikana.
Rovereissa jäätyvä kohta on huohotti-
men suodattimet. (Range ohjekirja
käyttää sanaa liekinsammutin flame
trap). Rangessa, 3,5 L aj 3500 P6 mal-
leissa nämä ovat kaasuttimen lähellä
olevat harmaat ”peltimöykyt” huoho-
tinletjujen välissä. 2000 — 2200 malleis-
sa samanlainen on kaasuttimen edessä.
Osa on tarkoitettu vaihdettavaksi.
(Osan no 603330). Pesemällä ja lämpi-
mässä kuivaamalla voidaan antaa aina-
kin ensiapu. Vedellä sitä ei saa huuhdel-
la. Samalla on syytä varmistua, että let-
kut ovat ehjät, kuivat ja puhtaat.
Uudemmissa Land Rovereissa, samoin
kuin uudessa 3500 mallissa on pestävä
suodatin moottorin päällä. Vanhoissa
Rovereissa, P4, 3L ja ensimmäisissä

2000 autoissa on avoin huohotin kampi-
kammiosta ulos. Näiden huoltoon kuu-
luu varmistua, että kanavat ovat auki.
Jos jäätymisvahinko on tapahtunut, on
mahdollista että jokin tiiviste on vauri-
oitunut. Vanhemmissa V
8-moottoreissa on arka kampiakselin
takapään tiiviste (ns. narutyyppi ennen
72 autoissa). 2000-Rovereissa ja Lanti-
kassa olen nähnyt etupään stefan irtoa-
van.

KL

Mutterit
Vanhempien Rovereiden mutterit ja
pultit ovat (karkea) Whitworth kiertei-
siä. Joihinkin kokoihin voi käyttää mil-
lisiä tai uudempia tuumamittaisia hylsy-
jä ja kiintoavaimia, mutta jotkut pultin
koot ovat sellaisia, että ne aukeavat (eh-
jinä) ainoastaan oikeaa avainta käyt-
täen. Oikean avaimen löytäminen on
osoittautunut olevan tosi vaikeaa, huol-
toasemat ja useat työkalukauppiaat ei-
vät tunnu edes tietävän moisen standar-
din olemassaolosta, saati sitten että
heillä olisi kysyttyjä työkaluja kaupan.
Sitkeä etsintä tuo kuitenkin tulosta ja,
jos mainos sallitaan, ainakin Als-auto
Helsingissä on pystynyt toimittamaan
Whitworth-mittaisia hylsyjä. Voi sitä
riemua, kun viimeinkin työkalu sopii ja
mutterit säilyvät ehjinä.

KTT

Se pysähtyi . . .
Yli kolmekymmentä astetta pakkasta,
yö ja tyhjä tie puolivälissä Kuopiosta
Ouluun. Vanha Rover 75 rykii ja lopul-
ta sammuu. Ihaile siinä revontulia, huo-
li paleltumisesta painaa päälle. Aivot ei-
vät vielä ole jäässä, joten johdonmukai-
sesti ajatellen masiina ei saa polttoainet-
ta. Bensapumpun tuttu tikutus puuttuu.
Varpaat ovat jo jäässä, mutta ajatus pe-
laa: ei pumpun säätö hetkessä muutu
näin nopeasti. Kokeilu tavaratilassa:
Vasaralla pumppua kylkeen ja seuraus
pari ”tikutusta” ja kone käy hetken.
Päätelmä: apukuljettajalle vasara kou-
raan ja istumapaikaksi tavaratila ja
työksi koputella bensapumppua tasai-
seen tahtiin. Vajaan kymmenen kilo-
metrin päästä kone käy jo ilman pum-
pun hakkaamista ja umpijäässä oleva
apukuski pääsee ohjaamoon. Jälkikä-
teen, lämpimissä tiloissa, puretusta
polttoainepumpusta löytyi selitys seik—

kailuun: vettä pumpussa, niin paljon,
että vaakasuoran pumpun kalvo oli
pakkasessa jäätynyt miltei puolivä-
liin . . . ei ihme että ei enää jaksanut
pullistella edestakaista pumppaavaa lii-
kettäkään. Joskus, edes joskus olisi ai-
heellista avata pumppu, josko olisi vet-
tä siellä mihin se ei kuulu!

EET

OO



RoverYs 'vät — 9

Uusi Rover 75
Oheinen artikkeli perustuu 28. syyskuuta 1949 jul-
kaistuun tunnetun englantilaisen The Motor autoleh-
den vastaavaan artikkeliin. Tällöin Rover tehdas ryh-
tyi julkistamaan uutta P 4 sarjaansa. Aika osoitti, että
Roverin tekemät ratkaisut osoittautuivat jo silloin
runsaasti aikaansa edellä oleviksi. P 4 Roveria valmis-
tettiin hieman yli 13 000 yksilöi vuoteen 1964 asti. Tä-
mä legendaariseksi vuoden 1950 malli sai käyttäjien
keskuudessa lempinimen ”Kyklooppi” etusäleikköön

sijoitetun valonheittimen takia. Tällaisista asemista
alkoi Rover P 4:n tarina. Lukijalle saattaa olla hyö—

dyksi kiinnittää huomiota tekstissä esiintyviin runsai-
siin teknisiin ratkaisuihin, joita nykyisin pidetään lä-
hes luonnollisena. Kuitenkin kannattaa muistaa että
eletään vuotta 1949, jolloin toisen maailmansodan
vaikutukset vielä tuntuivat konkreettisesti. Tiettävästi
Suomessa ei ole säilynyt kovin montaa ”Kyklooppia”
harrastajienkaan käsissä. Rover ystävä, kun kuljet
Suomessa ja muualla maailmassa pane tarkoin mer-
kille missä ”Kyklooppeja” on ja yritä ainakin pelas-

Vaikka uudella Rover 75:lla onkin pal-
jon yhteistä mekaanisesti sen mallin
kanssa, joka esiteltiin viime vuoden hel-
mikuussa, ne muutokset joita on tehty
vuoden 1950 malliin tunkeutuvat paljon
pintaa syvemmälle kuin pelkkä uusi,
linjoiltaan nykyaikainen kori. Autoa
voidaan itseasiassa pitää kokonaan uu-
delleen suunniteltuna, vaikkakin hinta
on pysynyt muuttumattomana.
Konetta on modifioitu mekaanisesti
niin, että siinä on lisää voimaa ja polt-
toaineen kulutus on pienempi. Vaihtei-
den välityksiä on suurennettu ja voi-
mansiirto on uudelleen järjestetty.
Alusta on kokonaan uudelleen suunni-
teltu ja sekä etu- että takajousitusta on
modifioitu niin, että ohjauksen geomet-
ria ja ajo-omainaisuudet ovat parantu-
neet. Mitä korityöhön tulee, kokole-
veyksisessä, nykyaikaiseksi suunnitel-
lussa korissa ovat sisätilojen mitat kas-
vaneet niin, että tilaa on neljälle/kuu-
delle. Useita uutuuspiirteitä on lisätty ja
kuten ennenkin viimeistelty suoritusky-
ky ja suunniteltujen yksityiskohtien
korkea laatu ovat vallitsevina piirteinä.
Vuoden 1950 Rover 75 on ainoa henki-
löauto Rover tehtaan ohjelmassa, sillä
nelisylinteristä 60:stä ei enää valmisteta.
Periaatteessa 75:n kone seuraa jo tuttua
Rover käytäntöä. Siinä on kallistettu
sylinterinpää, sivussa olevat pakovent-
tiilit ja yläpuoliset imuventtiilit, joita
molempia käyttää sivulla oleva yksi

nokka-akseli. Tämä Roverin perintei-
nen käytäntö on käytössä myös Rolls-
Roycen eräissä malleissa. Vuoden 1950
mallin sylinterinkanteen on lisätty imu-
sarjan sisäpuolisia muutoksia kahdelle
SU kaasuttimelle. Itse kansi on valettu
alumiinista. Nämä uudistukset ovat
saaneet aikaan kaksinkertaisen hyödyn.
Uusi imusarja ja kaasutinjärjestelyt pa-
rantavat huomattavasti koneen täytös-
tä, ja siten vähentävät polttoaineen ku-
lutusta. Toiseksi alumiinin käyttö kan-
nessa valuraudan sijaan säästää koneen
painossa keskimäärin 30 paunaa. Mitä
polttoaineen kulutukseen tulee, kehitys-
työ on tässä suhteessa keskitetty siihen,
että saataisiin aikaan lisääntynyt kulu-
tuksen säästö kurkun suurilla avautu-
milla. Kokeet osoittavat, että uusi malli
ei ole ainoastaan ylivoimainen vanhem-
paan nähden kevyellä kuormituksella,
vaan säästö on huomattavasti suurempi
kovaa ajettaessa.
Rikastuksen järjestelyt itse asiassa anta-
vat hyvän esimerkin Roverin yksityis-
kohtien läpikotaisuudesta. Kojetaulus-
sa oleva vipu säätää pääsuutinta SU:n
tavalliseen tapaan. Lisäksi vipu voidaan
jättää osittain auki asentoon, joka saa
aikaan nopean tyhjäkäynnin (noin 800
rpm) ilman seoksen rikastusta. Kojetau-

taa se mitä pelastettavissa on Ystävien piiriin.

luun on myös asennettu riittävän kirkas
varoitusvalo ja sen johdot on vedetty
kahden kytkimen kautta, joista toinen
on kiinnitetty itse vipuun ja toinen ter-
mostaattiin. Rikastimen ollessa päällä
toinen kytkin sulkeutuu, mutta jättää
silti varoitusvalopiirin auki. Piiri sul-
keutuu vasta silloin kun kone on käynyt
lämpimäksi aiheuttaen näin varotusva-
lon syttymisen.
Suodatinjärjestelyt ovat erityisen perin-
pohjaisia. Voiteluöljyn Wieo—Pacy ohi-
virtaussuodatin on asennettu sylinterin-
kanteen'helposti käsillä olevaan paik-
kaan. Koska tämä suodatin on hyvin
helposti vaihdettava elementti, ei min-
käänlaista syytä ole sen vaihtamisen lai-
minlyömiseen. Koneen huohotus on
järjestetty niin, että imuilrna tulee si-
sään konepeiton alla olevan paineen
vaikutuksesta sylinterin kanteen kiinni-
tetyn pienen suodattimen kautta ja
poistuu koneen sivulla olevasta erityik-
sestä poistoputkistosta. Kaasuttimen
imuilman suodatus on jälleen epätaval-
lisen täydellinen. Imuilma tulee sisään
suuren öljykylvyssä olevan puhdistimen
kautta ja kulkee sitten vaimentimen lä-
pi. —>
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Eräs koneen yksityiskohta on paineis-
tettu jäähdytysjärjestelmä. Virranjaka-
ja on Lucaksen viimeistä mallia. Siinä
on sekä tyhjiö että keskipakossäätöjen
lisäksi oktaaniluvun hienosäätö.
Kytkin ja vaihdelaatikko (varustettu va—

paakytkimellä : petrol saving device)
ovat periaatteessa samoja kuin ennen-
kin. Vain vaihdevivustoa on muutettu
niin, että vaihdevipu sijaitsee ohjaus-
pyörän lähellä ja välitysjärjestelmä on
rakennettu ilman vaijereita. Vaihdevi-
vun asennot ovat samanlaiset kuin ame-
rikkalaisissa autoissa, kolmas ja ylin
vaihde ovat kauempana ohjauspyöräs-
tä.
Nivelakseli on jaettu kahteen osaan ja
molemmissa on pituussuuntaan jousta-
vat liitokset. Ristikkonivelissä sijaitse-
vat ne ainoat neljä rasvanippaa jotka
ovat koko alustassa.
Kun tarkastellaan etujousitusta, se
näyttää muuttuneen vähän, mutta itsea-
siassa sitä on modifioitu huomattavasti.
Kuten ennenkin vain yhtä ylempää tuki-
vartta on käytetty. Tämä tukee olkata-
pin pystysuunnassa. Tämä varsi on nyt
pellistä puristettu ja heilahduksen vai-
mentimet ovat Monroen teleskooppista
mallia. Alatukivarret ovat huomatta-
vasti pidemmät kuin ennen ja ne muo-
dostavat kolmion, joka välittää mm.
jarruvoimat. Alatukivarsi on tuettu li-
säksi pitkillä reaktiotangoilla, jotka
ulottuvat vaihdelaatikon alle. Runsas
kumipuslien käyttö varmistaa mm. me-
luttomuuden. Kierrejouset on asennettu
nyt lähemmäksi auton keskilinjaa, ja
tällä saadaan aikaan jäykempi ja va-
kaampi jousto. Joustovara on lisätty
4Vz tuumasta 6l/z tuumaan. Koko etu-
jousitusta täydentää lisäksi kallistuk-
senvaimennin. Kun kierrejousia asenne-
taan tehtaalla, jokaisen jousen jäykkyy-
den täytyy olla vähintään 1700 paunaa
neliötuumalle. Lisäksi jouset paritetaan
siten, että kuljettajan puolelle tuleva
jousi on hieman jäykempi. Esimerkiksi
1730 paunaa neliötuumalle ja matkusta-
jan puolelle 1720 paunaa neliötuumalle.
Samaa menetelmää sovelletaan taka-
jousiin. Niihin maalataan koodimerkin-
tä, jotta voitaisiin olla varma oikeasta
asennuksesta.
Takajousituksena on vanhan tapaan
käytetty puolielliptisiä lehtijousia, joi-
hin on lisätty yksi progressiivinen lisä-
jousi, joka vaikuttaa vasta kun kuormi-
tus on lisääntynyt. Jousien päihin on
asennettu tavallista lyhyemmät suojat.
Ne säilyttävät rasvan ja suojaavat jousi—
lehtien päitä. Eräs mielenkiintoinen yk—

sityiskohta on panhard-tangon käyttö.
Myös takana käytetään Monroen teles-
kooppimallisia heilahduksenvaimenti-
mia.
Korin suunnittelussa huomataan lukui-
sia esimerkkejä huolellisesta viimeiste-
lystä ja yksityiskohtien pikkutarkasta
huolehtimisesta. Neliovinen kori tarjo-
aa riittävän tilan kolmelle matkustajalle
rinnakkain sekä edessä että takana.
Kookkaita sisäänkääntyviä kyynärpää-
tukia on käytetty istuimien keskellä se-
kä edessä että takana. Kaikissa ovissa
on lisäksi säädettävät kyynärpäätuet.
Ovet sinänsä sulkeutuvat keskipilariin
päin ja ovenkahvat ovat nykyaikaisen
painonappimallisia. Niissä on tavano-
maisten lukkojen lisäksi erilliset lukot
takaovissa. Tämä on pieni esimerkki
Roverin läpikotaisuudesta, sillä näin
voidaan kuljettaa turvallisemmin mm.
lapsia takapenkillä. Eräs hyödyllinen
yksityiskohta on rajoitinvipujen asen-
nus ovien saranoiden läheisyyteen. Niil-
lä estetään ovien avautuminen yli rajo-
jensa ja samalla ne pidättävät ovia auki.

Tavaratila on epätavallisen suuri, joka
johtuu takaistuimen sijoituksesta. Va-
rarengas on tavaratilan pohjalla vaaka-
suorassa, mutta matkatavaroiden naar-
muuntuminen on estetty sillä, että ren-
kaan päälle on sijoitettu pehmeä pääl-
lyslevy. Polttoaineen täyttöaukko on
asennettu vasempaan takakulmaan ja se
on salvattu tavaratilan sisältä.
Koko kojetaulu on suunniteltu uudel-
leen. Lukittava hansikaslokero sijaitsee
matkustajan puolella ja mittarit ovat
kuljettajan näkökentässä selvästi näky-
vissä. Kojetaulun keskellä on tilaa joko
lisälokerolle tai radiolle ja sen alaosaan
on sijoitettu vakiovarusteena asennetun
hyvin tehokkaan lämmitys- ja tuuletus-
laitteiston monipuoliset säätövivut. Ku-
ten aikaisemminkin polttoainemittari
toimii erillisen kytkimen avulla myös öl-
jynmääränmittarina. Kun polttoaine al-
kaa loppua, kojetaulussa alkaa vilkkua
varoitusvalo ja se jää [Opulta palamaan
varoittaen näin pikaisesta polttoainesäi-
liön täytöstä.
Istuimet on tavalliseen tapaan verhoiltu
Connollyn nahkalla ja sekä kojetaulua
että sivuikkunoita reunustaa Länsi-
Afrikkalaisesta pähkinäpuusta valmis-
tetut panelit. Tehtaalla valitaan jopa
ennen lakkausta ja asennusta jalopuun
kuviot niin että ne sopivat toisiinsa.
Täydellä syyllä voidaan sanoa että vuo-
den 1950 Rover 75:ssa jalopuun käyttö
on sivistynyttä.

Lattialla on paksut ja hyvin muotoillut
plyyshimatot ja samanlaista plyyshiä on
käytetty myös muualla sisustuksessa.
Rover 75:n valaistusjärjestelyt ovat eri-
nomaiset. Mittarit sinänsä on valaistu
kokonaan sisäpuolelta ja ne osoittavat
pimeässä selvästi tarvittavat rajat ilman
ulkopuolista valaistusta. Mittarivaloi-
hin on asennettu reostaatti, jolla valais-
tusta voidaan säätää tarvittaessa. Eräs
tervehdittävä valaistuksen yksityiskohta
on etuosaan asennettu sisävalo, joka si-
jaitsee kojetaulussa niin, että se ovia
avattaessa ei häikäise. Tätä valoa voi-
daan käyttää lisäksi kartanlukuvalona.
Samantapaiset järjestelyt on asennettu
myös takapenkillä istuvien lukuvaloi-
hin. Päävaloheittimet ovat todella te-
hokkaat ja suunnattu niin että kuljetta-
jan puoleinen tien osuus tulee valaistuk-
si pitemmältä matkalta.
Hieno yksityiskohta on kolmannen va-
lonheittimen asentaminen etusäleik-
köön. Tätähän vaatii jo korin nykyai-
kainen muotoilukin.
Lämmitys ja tuuletusjärjestelmät ovat
erinomaisia. Raitis ilma tulee sisään
etusäleikön välistä, valoheittimen alta
ja konepellin alle on asennettu kuulu-
mattomiin puhallin. Tällä järjestelmällä
voidaan sekä kuumaa että kylmää ilmaa
käyttää sekä huurteenpoistoon tuulila-
sista että ohjata sitä muualle sisätiloi-
hin. Lämpimän ilman suuntaaminen
tuulilasiin on tärkeä piirre sellaisissa
oloissa, joissa ”kuiva” lumi aiheuttaa
tuulilasin jäätymistä.
Tällaisissa seikoissa, kuten myös kaut-
taaltaan näkyvän järkevän suunnittelun
ja korkeatasoisen työn laadun puolesta,
uusi Rover 75 lukeutuu vuoden 1950
huomattavimpiin autoihin.
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Kerhomerkk'

Kerhomerkkikilpailun tiimoilta olemme
jo vastaanottaneet useita toinentoistaan
uljaampia ehdotuksia. Kun kyse on ker-
homme tulevaisuuteen voimakkaasti
vaikuttavasta tunnuksesta, on tärkeätä,
että löydämme parhaimman mahdolli-
sen, yksilöllisimmän vaihtoehdon. Sii-
vittääksemme monipuolisten ehdotel-
mien syntyä, oheistamme alla ROVER-
heraldiikan perusvaihtoehtoja elikä
merkkejä, jotka ovat koristaneet Rove-
reidemme ylväitä olemuksia vuosikym-
menten vieriessä. On kysymys MEI-
DÄN tunnuksestamme. Ideoita YSTÄ-
VÄT!
Merkille asetettavia vaatimuksia ovat
seuraavat: Yksilöllisyys, tunnistetta-
vuus, se että tunnusta voidaan käyttää
kerhoasusteissamme, se voidaan val-
mistaa vaunumerkkinä, ja yhtä kaikki,

Roverin tunnuskilpiä 30-luvulta nyky-
päivään. Merkit ovat sijainneet joko
maskissa, Ohjauspyörässä tai pölykap-
seleiden keskiöissä

että se edustaa ylvästä joukkoamme
korkeamman ajoneuvokulttuurin edus-
tajina.
Huomioikaa suunnittelussa myös sisar-
kerhojen tunnukset sivulla 4.
Lähettäkää ehdotelmanne aprillipäi-
vään mennessä yhdistyksen osoittee-
seen.
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Rover uudistuu

Rover sarja kasvaa alaspäin. Uutuutena
esitellään RoVer 2000. Auto on varus-
tettu neloskoneella. Moottoriteho on
noin satahevosvoimaa. Suoritusarvo os-
viittaa antaa tehtaan esite seuraavasti:
huippunopeus noin 166 km/h, kiihty-
vyys 0—96 km/h n. 12.5 sek.
Varustetasoa on pudotettu lähemmäksi
tavallisia autoja. Erikoisen mielenkiin-
toiseksi uutuuden tekee sen sijoittumi-
nen veroluokkaan 2 työsuhdeautona.
Sisustusta on kehitetty kautta mallis-
ton. Mallisto on uusiutunut. Jalopuu
on palannut malliston yläpäähän. Ta-
kaikkunaa on kasvatettu ja siihen on il-
mestynyt pyyhin.
Uudistuksesta enemmän saatuamme li-
sätietoja.

ee
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LASTEN
PII RUSTUKSET
On ilmiselvää, että Rover ystävien per-
heissä lapsilla on yhtä sympaattinen
suhde perheen lemmikkiin kuin van-
hemmillaan. Vanhemmat käyttävät ky-
nää piirtämiseen vain joskus, lapset si-
tävastoin piirtelevät jok'ikinen. Ohessa
pari muksujen piirrosta lukijoiden ilok-
si. Lasten piirustuksia tullaan lehdessä
julkaisemaan jatkossakin. Kynät ja pik-
kukätöset vain töihin ja tulokset kerhon
postilokeroon.

Matthias 13 v

JÄSENKAAVAKEROVER YSTÄVÄ:

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)
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&) Arvokkuutensaivuekm ylimpien halhntov1rkarniesten suosima 3,5 ltr 'SalQQn, tässä kuvattuna Margaret Tatcherijn v'irka- '

ja-vašemiman' puelei nn' thaukšiin, Val-.

r-a'puhe njphtaja kojki' yllätyksen
195 ma lisen autonsa Qsalta, jön'ka
alustan me'ro 'on' 243 31496. Kirjan-

tyisajokkinaa'n, kuinkas: muuten. Ku,- luettelon mukaan kllk —i vasemman
ni kaallispllšaiper'checlla (in-makua, - pue'léis ' 'j'LI, ella- ölévat alustat al-

kavat numeroilla 2,46. . . Mustassa
Roverissa'o Ahsak51 'beig siSuTSt' 556113:

Raver 75
Oi allinen uusi Rover kirja,- Taylorin
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SUUTTA
James L-. Taylar” ”The postwar Raver

'aas—Tri'pl'eax”
.

hijn lasikawn

tanu-,jakavia, n
enkklen kohdalta

van hemmista malleista P4'n ösia, kalkkx kayttamattöman u1'1-.

jäin moottcn
9914189981,-

Äl'l-šrjig'lit'slzšéie'rl' &?

'ker.on osomeeseen' 'yaikkapa po'sn om la.


