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KERHOTAPAHTUMIA

Vuosikokous
Espoon automuseoon kokoontui 13. 3.
kaikenkaikkiaan 21 Rover ystävää aina
Keski-Suomea myöten. Ohjelmassahan
oli paitsi museoon tutustumista ennen-
kaikkea vuosikokous monipuolisine
päätösasioineen. Runsaan kahden ja
puolen tunnin aikana suunniteltiin ker-
hon tulevaa toimintaa, päätettiin henki-
lövalinnoista ja luonnollisesti luotiin
katsaus myös menneeseen. Kuluvalle
vuodelle päätettiin seuraavasta ohjel-
masta: Vuoden päätapahtuma on luon-
nollisesti Aurantolan vuosiajo, muita:
kevät- ja syyssauna, syysajot, maasto-
safari sekä pikkujoulu (päivämäärät
vahvistetaan myöhemmin). Merkittävä
oli päätös perustaa kerhokirjasto, jo-
hon tullaan kokoamaan mahdollisim-
man kattava Rovereita koskeva aineis-
to. Niinikään painotettiin erilaisten kir-
jojen hankkimista välitettäväksi jäsenil-
le edulliseen kerhohintaan. Henkilöky-
symysten osalta päädyttiin uudelleen
valintoihin.
Kokouksen jälkeen tutustuttiin museon
kokoelmiin.

Kevätsauna

Löytyihän sieltä Roverkin; Rover 75 Jokelassa saunottiin, uitiin, katsottiin filmejä ja juteltiin mukavia. Meitä oli vain
mallia 1950. kourallinen, mutta aina Turkua myöten.
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Rover Ystävät yhdistys on toiminut vuoden. Se ei vielä anna aihetta muis
telmien kirjoittamiseen, mutta todistaa kuitenkin asian olevan oikea. Jä
senmäärämme on jo ylittänyt sadanviidenkymmenen. Tapahtumia on ollut 
jo muutama, osanotto kaikissa runsasta. Postia ja palautettakin on alka
nut tulla - myös maailmalta olemme yhteydessä Englannin ja Saksan ker
hoihin. Lehtiä on ilmestynyt kädessä oleva kappale mukaan lukien neljä. 
Tämä lehti lähetettiin autorekisterin perusteella kaikille Roverin omistajil
le. Toivomme tällä tavoin asiallemme lisää pontta nimenomaan oman väen 
- Roverin omistajien taholta. 
Tämän kevään päätapahtuma on retki Aurantolan lomakylään. Tilaisuu
den yhtenä tavoitteena on tutustuttaa jäseniä toisiinsa. Sen on tarkoitus ol
la koko perheelle yhteistä vapaa-aikaa - olemme yrittäneet huomioida sen 
ohjelmassa. Odotamme runsasta osanottoa. 
Kevätretken lisäksi järjestetään tapaamisia lomien jälkeen ainakin kerran, 
sekä tietysti saunailta ja pikkujoulu. 
Vuosikokouksessa päätettiin kirjaston perustamisesta. Tähän on tarkoitus 
kerätä kaikkea kirjoitettua ja kuvattua materiaalia mitä aiheeseen liittyy. 
Omakohtaisilla itseotetuilla kuvilla on oma erityisarvonsa. Rovereita suo
malaisissa tilanteissa ja kotimaamme maisemisa ja eri vuosilta on kosketta
vampi aihe kuin ulkoa lainatut kuvat. Kuvia voidaan rajoitetusti kerhon 
toimesta kopioidakin, joten et joudu luopumaan ainoasta alkuperäisestä. 
Niinkuin näitä kuviakin niin lehden materiaaliksi sopivia juttuja ja lai
nauksia toivomme jatkuvasti lisää, kiitos jo saapuneesta materiaalista. 
Jotta toiminta olisi toiveitten mukaista täytyy se tuoda julki. Siksi onkin 
mieluista, että kanssakäyminen on vilkastunut ja keskustelua syntynyt. Tä
män jatkumista ja hyvää Rover-kesää kai1cille toivoen 

PS Aurantolassa tavataan 
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JOHTOKUNNAN MAASTOAUTO
Maastureiden suurimpana erona maastoajossa tuntuu olevan sen kaivamisen ja
vinssaamisen määrä, minkä ne tarvitsevat selvitäkseen pois niistä paikoista, joihin
optimistinen kuljettaja on ne ajanut. Tätä mittapuuna käyttäen on Range Rover
selvästi paras koeajamistamme maastureista. Kun muistetaan, että maastoauto
on kompromissi auton ja traktorin välillä, täytyy antaa täysi tunnustus tämän au-
ton suunnittelijoille kompromissista josta puuttuvat melkein kokonaan huonot
ominaisuudet.

Maastoauton käytön rajoittuminen eri-
koistarkoituksiin on johtunut aikaisem-
min oikeastaan vain yhdestä pikku sei-
kasta — mukavuuden melkein täydelli-
sestä puuttumisesta. Ovathan sentään
monet isoruokaiset, kalliit ja monimut-
kaiset autot menneet kaupaksi jatodel-
liset hyötyajoneuvot vain silloin, kun
muilla ei enää ole selvitty. Range'in
suunnittelijat tulivat ilmeisesti siihen tu-
lokseen, että kalliskin maasturi menee
kaupaksi, mikäli ostajan mukavuus-
vaatimuksista ei tingitä. Ja osuivat neu-
lan kantaan.

VILLAKOIRAN YDIN

Traktorin ja henkilöauton risteyttämi-
nen on monimutkaista puuhaa, mutta
Range on esimerkki onnistumisesta. Te-
hokas moottori, neliveto, maastovaih-
teet, suuri maavara ja isot pyärät ovat
maastoautojen rutiiniratkaisuja, mutta
pelkästään niihin ei Range'issa ole tyy-
dytty. Alustan mitoituksessa on oltu
erittäin huolellisia ja rakenteessa onkin
jouduttu poikkeamaan hieman tavano-
maisista maastureista. Molemmat akse-
lit ovat kyllä jäykät, mutta lehtijousien
tilalle on sijoitettu kierrejouset ja pitkit-
täiset tukivarret. Pelkästään tällä rat-
kaisulla ei maastossa saavuteta mitään
mainittavaa etua, mutta kun samalla on
pyritty mahdollisimman pitkiin jousto-
varoihin, käyvät tasauspyörästön lukot
melkein tarpeettomiksi. Pyöräkuormat
eivät nimittäin muutukaan sanottavasti
maaston epätasaisuuksissa eikä tyhjän
sutimista siten helposti esiinny.
Autosta löytyy muitakin mielenkiintoi-
sia ratkaisuja. Tavallisesti maastureissa
pidetään nelipyöräveto kytkettynä vain
tarvittaeSSa, mutta Rangeiissä etuvetoa
ei voida kytkeä tavanomaisesti pois.
Kun etu- ja takapyörien vierintäsäteissä
on aina pieni ero kuormitus- ja kulu-
missyistä, ei jatkuva nelivedon käyttö
menesty ajettaessa kestopäällysteellä —
voimansiirto rasittuisi ja renkaat kului-
sivat liikaa. Tämä ongelma on ratkaistu
etu- ja taka-akselien väliin sijoitetulla
tasauspyörästöllä, joka voidaan maas-
tossa tarvittaessa lukita. Ilman lukitse-
mista löisi keveämpi akseli tyhjää ennen
aikojaan.

Kuormituksen aiheuttama maavaran
pieneneminen on ovelasti estetty Bogen
valmistamalla hydraulisella tasausjou-
sella. Auton jousituksen liikkeet nosta-
vat lyhyen ajon jälkeen auton takapään
aina suunnilleen samalle korkeudelle
kuormituksesta riippumatta. Kiertymis-
värähtelyn hillitsemiseksi sekä etu- että
takaiskunvaimentimet on suunnattu
epäsymmetrisesti vinoon akselin eri
puolille.
Pitkistä joustovaroista seuraa maastu-
reiden pahimman haitan — heikon mu-
kavuuden — oleellinen paraneminen.
Maantiellä lyö Range tässä suhteessa
monia hyvänäkin pidettyjä henkilöau-
toja.
Maastureiden painopiste on usein maa-
varojen takia melko korkealla. Tätäkin
asiaa on ajateltu ja painopisteen alenta-
miseksi on korin peltiosien materiaalina
käytetty alumiinia. Ikävin haitta tästä
ovat suhteellisen helposti lommoutuvat
pinnat.
Meidän oloissamme ei maasturia kos-
kaan kannattaisi varustaa maastokel-
vottomilla ensiasennusrenkailla. Tätä-
kin esiintyy, mutta ei Range'in kohdal-
la, se on varustettu 205R16 vyörenkail-
la. Kun ne lisäksi ovat talvipintaiset, on
niitä pidettävä parhaina mahdollisina

Oheinen teksti on lainattu Purje ja Moottori
-lehdestä 1972, tekijöinä Matti Jansson, Tatu Hei-
no.

tähän autoon. Ensiasennusrenkaiden
merkit ovat Michelin ja Firestone -—

edellinen on parempi maantiellä, jäl-
kimmäinen maastossa etenkin märällä
kelillä.
Moottorina on 156 hevosvoimainen V8,
jonka tehoa on pidettävä riittävänä kai-
kissa olosuhteissa. Kaksi kaasutinta
saattaa tuottaa vaikeuksia pikkukorjaa-
moille, etenkin kun ne ovat
muuttuvakurkkuiset Stromberg-kaasut-
timet. Kaasupolkimen tottelemisen suh-
teen ne täyttävät korkeimmat vaati-
mukset, mikä onkin maastoajossa erit-
täin tärkeätä.
1750 kg:n painosta on tietysti seurauk-
sena, että tehokas moottori käyttää
runsaanlaisesti polttoainetta, mutta
16,5 1/ 100 km keskikulutusta on käytet-
tyihin matkanopeuksiin ja kuormiin
nähden pidettävä pikemminkin piene-
nä. Koeajetuista maastureista vain Jeep
J -100 Wagoneer on päässyt näihin luke-
miin, mutta selvästi pienemmin keski-
nopeuksin. Säästöajaja voi selvitä
maanteillä alle 13 1/100 km, mutta
15—16 1/ 100 km edustanee normaaliar-
voja. Maastoajokulutus on vähintään
riittävä, 92 oktaaninen bensiini kelpaa
hyvin, vaikka puristussuhde onkin 8,5.

—)
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HYÖTYAUTO

Ns. farmarimallinen kori on luonnolli-
nen ratkaisu tämäntyyppiseen autoon.
Maastossa kulkeminen edellyttää mat-
kustajien liikkumista ulos ja sisään ti-
heässä tahdissa ja tällöin on kaksiovi-
suudesta selvästi kiusaa. Takaluukku
on käytännöllisesti kaksiosainen, mutta
lukot hiukan takertelevat. Suhteellisen
lyhyellä ja leveällä korilla ja 2,54 m:n
akselivälillä on pyritty hyviin maasto-
ominaisuuksiin. Lisäksi korin päät on
nostettu mahdollisimman korkealle ja
ulkonemat pidetty pieninä, jotta ne ei-
vät ottaisi kiinni kuopissa. Tavaratilan
suurin pituus takaistuin eteen käännet-
tynä on 1,47 m. Jousitus riittää ilmoite-
tulle 700 kg:n kantavuudelle.
Korin varustelu ei ole millään lailla as-
keettinen. Läpivirtaustuuletus säädettä-
vin poistoaukoin, raitisilma-,
uudelleenkiertolämmitys ja tuuletus-
suuttimet, riittävät mittarit ja varoitus-
valot sekä ohjauspylvääseen sijoitetut
apulaitteiden kytkimet olisivat ylelli-
syyttä missä tahansa henkilöautossa —
tietysti ne edustavat myös käytännölli-
syyttä.
Hyötyajoneuvonakin on Range'in jou-
situksella tärkeä merkitys. Pahassakaan
maastossa tai maantien kuopissa ei auto
riko kuljetettavia tavaroita pomppimi-
sella ja jos ajatellaan esimerkiksi sai-
raankuljetusta tiettömillä taipaleilla, on
Range oikeastaan ainoa maasturi, joka
ei tapa kuljetettavaa. Lumessa kulkemi-
nen ja auraamattomat tiet talven pyryil-
lä eivät ole mitään ongelmia; auraami-
seenkin auto kelpaa.

MAASTOSSA
Tavallisesti maastureiden koeajoissa on
käynyt niin, että auto on jäänyt kiinni
).

paikkaan, josta kuljettaja on luullut sen
selviävän. Range yllätti monta kertaa
selviämällä siitä, mihin sen olisi luultu
jäävän. Maastöajo on kuitenkin senver-
ran yllättävää, että varmuuden vuoksi
mukaan otettuun 3 tonnin taljaan jou-
duttiin turvautumaan kaksi kertaa. Tie-
tysti pehmeissä kohdissa, joissa kovaa
pohjaa ei ollutkaan.
Pitkien joustovarojensa avulla Range
selviää kitkatta jyrkistä, märistä ja epä-
tasaisista rinteistä ja pehmeäpohjaisista
ojista — jälkimmäisistä vinosti ajamal-
la. matkustajia ei epätasainen kivikko-
kaan pahemmin kurita eikä tavaroita
tarvitse kiinnittää niiden ehjänä säilyt-
tämiseksi.
19 cm:n maavara akselien alla riittää,
kun kuljettaja vain muistaa matalim-
man kohdan. 32 cm alustan alla riittää
estämään pohjakosketukset kokonaan.
Arin ja ehdottomasti muistissa pidettä-
vä kohta on edestä suojaamaton raide—

tanko. Sen vääntymiseen ja pyöräkul-
mien sekoamiseen riittää esimerkiksi
heinikossa oleva kanto.
Maastovaihteisto on sopivan hidas —
maastokolmonen hieman normaaliyk-
köstä hitaampi. Maastolta normaali-
vaihteistolle voidaan vapaalla hiukan
odottaen vaihtaa hyvin vauhdissakin.

KELPAA SE
MAANTIELLÄKIN

Maasturit ovat olleet aikaisemmin
enemmän tai vähemmän kuorma-au-
toja maantiellä liikuttaessa. Toteamus
koskee niin melua kuin ajettavuuttakin.
Kahdella lehtijousitetulla jäykällä akse-
listolla on varsin vaikeata luoda mitään
häikäiseviä ajo-ominaisuuksia ja kun
jousitus muutenkin on ollut kova, on

tulos yleensä jäänyt alle keskinkertai-
sen.
Range'in erinomainen jousitus pelastaa
sen maantieominaisuudetkin. Vakavuus
suurilla nopeuksilla tuo mieleen parem-
miksi arvostetut henkilöautot eikä tuuli
pysty suurillakaan nopeuksilla huojut-
tamaan. 130 km/h matkanopeus tuntuu
täysin luonnolliselta ja sillä matka jo
joutuukin. Nopeassa kaarreajossa si-
vuttainen joustavuus antaa lievän epä-
varmuuden tunteen eikä autolla mielel-
lään aj akaan luistoa. Liukkaalla aiheut-
taa jatkuvasti päällä oleva nelipyöräve-
to tiettyjä ongelmia. Luisto oikenee siis-
tisti vain painamalla kytkin pohjaan. Il-
man nastarenkaita Range kiihtyy yhtä
hyvin kuin se hidastuukin, nastat ovat
tarpeen vain tehokasta jarrutusta var-
ten. Kallistelu vaikuttaa jonkinverran
ohjausvoimiin.
Maastureiden jarrut ovat olleet joko
raskaat tai tehottomat tai molempia.
Myös tässä suhteessa Range on positii-
vinen poikkeus. Neljän pyörän levyjar-
rut pysäyttävät 1750 kg:n murikan
kuormineen täys'tehoisesti yli 160 km/h
huippunopeudesta.
Ikäviäkin piirteitä autosta löytyy, jos si-
tä verrataan henkilöautoihin. Vaihteis-
to on raskas käyttää ja sykronointi hi-
das. Suhteellisen hyvä kääntyvyys
(kääntöympyrä 11,5 m) ja ohjauksen
keveys korjaavat osittain tämän haitan.
Melutaso on henkilöauton luokkaa ja
keskustelu käy mukavasti vielä 150
km/h nopeudella. Kuitenkin aihteiston
antama ääni on jossain määrin häiritse-
vä, vaikkei se ole likipitäenkään niin
voimakas, kuin maastureissa tavallises-
ti. Kitkatuuletin alentaa moottorin me-
lua ja säästää tehoa.
Korimallille tyypillinen takaikkunan li-
kaantuminen vie suoran takanäkyvyy-
den märällä kelillä täysin.

HINTAN SA ARVOINEN

Range Roverin hinta on 27900 mk. Se
on paljon autosta, mutta kun huomioi-
daan, että autovero puuttuu hinnasta,
voidaan sanoa, että Range Roverin os-
taja saa koko rahallaan autoa. Tai oike-
astaan kaksi autoa. Se on täysin tasavä-
kinen ominaisuuksiltaan muiden sa-
manhintaisten autojen kanssa, mutta
tarjoaa lisäksi paljon sellaista, mihin
muut eivät pysty.
Ensiesittelystään saakka on Range säi-
lynyt jokseenkin muuttumattomana.
Voidaankin sanoa, että se jo syntyes-
sään oli valmis auto, jota ei enää tarvin-
nut paikkailla. Monet yksityiskohdat
osoittavat, että suunnitteluun paneu-
duttiin todenteolla eikä vain tyydytty
panemaan vanhoja ideoita uusiin kuo-
riin kuten valitettavn usein tapahtuu.

* * *
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SAKSALAISTEN SANOMAA
Edellä esitetyn PM-testin jälkeen Range
on ollut tuotannossa yhdentoista vuo-
den ajan. Auto on säilynyt suuremmilta
muutoksilta, joka osoittaa sen olleen
valmiin konstruktion syntyessään. Ran-
ge on ollut esikuva monelle kilpailevalle
tuotteelle, joita on tullut markkinoita
valloittamaan, mutta maailmalla Ran-
gen kysyntä on säilynyt erittäin hyvin.
Luonnollisesti vuosien saatossa autoa
on parannettu, mutta vaikka tehdyt
muutokset ovat pieniä, peruskonstruk-
tioon kajoamattomia, ovat ne tehneet
viimeisistä versioista kriittisimpien ar-
vostelijoidenkin mielestä aivan omaa
luokkaansa olevan ajoneuvon. Saksa-
laiset lehdet ”das Auto Motor und
Sport” ja nelivetoisiin erikoistunut
”Off Road”, ovat molemmat testan-
neet viimeisimmän Range Roverin
4-ovisen, jossa käytetään korkeapuris-
teista (HC) versiota tutusta V 8 mootto-
rista. Auto Motor und Sport otsikoi
”Maakreivi” ja Off Road ”Kulutussen-
saatio ja paljon mukavuutta — sääste-
liäs Lordi”. Näin englantilaisiin yleensä
kriittisesti suhtautuvat saksalaiset aloit-
tivat.
”Off Road” toteaa, että 4-ovinen esitl—

tiin jo 1980 Sveitsissä, jolloin sitä val-
mistettiin siellä Monteverdin tehtailla
(2-ovisista muuntaen) rajoitetulla kapa-
siteetilla. Nyt markkinoilla on kuiten-
kin kyseessä Englannissa sarjavalmis-
tettu auto, ei tosin niin luxus-versio
kuin Baselissa tehty, mutta silti maasto-
autoksi epätavallisen runsaasti varustel-
tu ( . . . ja paljon halvempi kuin Mon-
teverdin sheikeille sopivat versiot).
Tärkeimmät muutokset löytyvät aiem-
piin malleihin nähden moottorissa ja ja-
kolaatikossa. Nämä muutokset koske-
vat myös 2-ovisia malleja. Moottorissa
on nyt toiset männät, joilla puristussuh-
de on 9,3:1 (ennen 8,1:1). Polttoaineen
on oltava nyt korkeaoktaanista.
Nokka-akseli on loivempi ja venttiilien
nosto pienempi. Huipputeho löytyy nyt
4000 krs/min nopeudella, vanhemmissa
kierroksia vaadittiin tuhat enemmän.
Teho on pudonnut hieman, se on 125 hv
(93,2 kW), ennen se oli 132 hv (97 kW).
Vääntömomentti sisävastoin nousi n. 3

prosenttia ja maksimi on, kuten ennen,
2500 krs/min nopeudella. Moottorin
käytös on rauhoittunut edelleen sillä,
että värinät ovat vähentyneet kampi-
kammion vahvistuksilla.
J akolaatikon hampaiden kulmia muut-
taen on päästy miltei äänettömään voi-
mansiirtoon, tyypilliset Rangen vaih-
teistoäänet ovat kadonneet. Myös ko-

konaisvälitys on uuttunut jakolaatikon
muutoksella, se on nyt 0,996:1 (ennen
l,17:l). Moottorin tuhannella kierrok-
sella Range kulkee 38 km/t entisen 34
km/t sijaan. Tärkeää on, että Rangen
maastovälitykset silti ovat yhä huomat-
tavasti alemmat kuin muiden valmista-
jien, jakolaatikon välitys Rangesta on
3,3l:1, kun muut uskovat selviytyvänsä
välityksellä 2,0:1 tai 2,6:1, jossa ne
erehtyvät ilmiselvästi.
Tehon lasku, pitempi kokonaisvälitys ja
38 kg noussut paino viittaa siihen, että
Rangesta olisi tullut kesy? Käytännössä
uutuus yllättää positiivisesti. Huippu-
nopeus on yhä 161,4 km/t (ennen 164,5
km/t). Kiihtyvyys 0—100 km/t vie nyt
sekunnin enemmän kuin ennen, eli 16,8
s. Vauhtiin päästyään uusi sitä vastoin
on edeltäjäänsä nopeampi, 0—140 tait—

tuu 38,7 sekunnissa, eli 2,5 s. aiempaa
vikkelämmin. Puuttuvat 7 hevosta eivät
siis ole muuttaneet Rangen luonnetta,
paitsi siinä, että se tekee kaiken paljon
äänettömämmin, eikä tarvitse enää kal-
lista ylivaihdetta.
Tähän saakka on yksinkertainen nyrk-
kisääntö pätenyt: nelipyörävetoinen 1,8
— 2,0 tonnin auto kuluttaa 18—20
ltr/ 100 km, rivakasti ajaen 25 ltr. Suu-
rella V-8:lla varustettuna sääntöön lisä-
tään vielä 3—4 litraa.
Polttoaineen säästämiseksi voidaan teh-
dä ”tyhmiä”, kuten jenkit, jotka kytke-
vät jatkuvan nelivedon etuineen pois, ja
säästetään polttoainetta 3,5 prosenttia.
Tarvittaessa neliveto ei olekaan päällä
heti ja silloin kyse on kokonaan eri filo-
sofiassa auton rakenteessa.

Rangessa ei ole tarvittu tuollaista pop-
pakonstia 3,5 prosentin säästöön, Ran-
ge on pudottanut nyrkkisäännöstä perä-
ti uskomattomat 25 prosenttia. Tämä
verrattuna edeltäneeseen Rangen versi-
oon, kilpailijoihinsa, kuten Mercedes
280 GE nähden uusi Range on suoras-
taan säästöauto! Mercesekseen nähden
Range tosin kiihtyy 140 km/t 3 s hi-
taammin, mutta yksikään Mercedes ei
vielä testeissä yltänyt yli 155 km/t no-
peuteen. Varuste- ja hintavertailussa ei
autoja voi kunnolla edes verrata, Range
ei ole nenän, vaan parin nenän verran
johdossa.
Testin aikana tutulla reitillä kahdessa
tunnissa taitetulla 210 km matkalla
Range kulutti 12,7 1/ 100 km, Mercedek-
sen viedessä 17,3 ltr. Lähimmäksi pää-
see Toyota Fi60 120 hv:n moottorilla:
14,2 ltr. Moottoritiellä 146 km/t keski-
nopeuden testimatkalla Rangen kulutus
oli 20,2 ltr, Mercedeksen vei jo 26 litraa
sadalla.
Ihmiset, jotka ostavat tämän hintaluo-
kan autoja ja puhuvat muutaman pen-
nin säästöistä kulutuksessa, ovat nau-
rettavia. Säästön on oltava huomatta-
va, että siitä kannattaa puhua, Rangen
säästö on sellainen. Säästö on kaiken li-
säksi asia, jota voidaan tehdä poppa-
konsteittakin, jopa uuden Rangen koh-
dalla. Kaupunkiliikenteessä kulutus pu-
tosi 24 prosenttia sammuttamalla moot-

——>
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tori heti, kun liikennevalot vaativat py-
sähtymään. Tällä keinolla Rangen kau-
punkikulutus putosi 18,3 litrasta/ 100
km 13,9 litraan/ 100 km!!
Neliovinen on entiselle 2,54 m akselivä-
liselle alustalle rakennettu. Ovien kah-
vat ovat nyt uudet ja uusi takaovi on 90
asteen kulmaan avautuva. Sanomatta
selvää, että takaistuimelle pääsy on nyt
helppoa 2-oviseen verraten. Etuistuin-
ten välissä on nyt suuri säilytyslaatikko.
Takaistuinten polvitilaa on kasvatettu 9
senttiä, eikä se ennenkään ollut lain-
kaan niukka.
Lisähintaan on saatavissa varustepaket-
ti, jossa tavaratila ja takaluukku ovat
matolla verhoiltuja, auto on metalli-
hohtomaalattu, siinä on 7 tuuman valu-
vanteet ja ovissa on jalopuulistoitukset.
Mutkaisilla teillä nopeassa ajossa tule-
vat ilmi uuden jousituksen edut. Range
on paljon enemmän ”käsissä” kuin en-
nen, eikä korkea painopiste vaihtuvissa
kaarteissa tunnu enää kuten ennen. Tu-
los on saatu pehmeämmillä (!) takajou-
silla ja jäykemmällä iskunvaimentimel-
la.

Varusteissa on nyt lasinpyyhkijöillä
kahden nopeuden lisäksi ohjelmoitava
taukopyyhkäisy. Sisävalaistus jää pi-
meällä päälle, kunnes autoon astuja on
pannut virta-avaimen paikalleen. Sisä-
valojen ajoitus on lisäksi säädettävissä.
Ovissa on vakiona stereoita varten ko-
vaääniset.
Ajettaessa oppii pian uuden tyylin, kau-
pungissa käytetään kolmosta jo 25
km/t alkaen. Jo 40 km/t voi käyttää ne-
losta, vähällä kaasunpolkemisella, tiet-
ty. Moottoriteilläkään poljinta ei tarvit-
se pitää pohjassa huomattavan korkei-
den keskinopeuksien saavuttamiseksi,
jos vuhti autobahnien nousuissa hieman
laskee, kelaa Range seuraavassa myötä-
eessä tarvittaessa 177 km/t, mittari
näyttää silloin jo 185 km/t.
Tuuletus ikkunat suljettuna riittää ke-
sällä vain, jos aurinko ei paista täydellä
terällä. Jos haluaa ajaa ikkunat täysin
suljettuna pahimmalla helteellä, on tar-
peen lisähintaan saatava ilmastointilai-
te.
Kangaspäällysteiset etuistuimet antavat
kaarteissa riittävän sivustatuen. Pitkäl-

lä matkalla tosin kaipaisi selkänojiin
useampia kuin nyt tarjolla olevat kolme
säätöasentoa. Mukavuusajoneuvoon
kuten Range, kuuluisivat täysin kaatu-
vat etuselkänojat.
Neliovisen Rangen ostaja halunnee tila-
vaa matka-autoa, mutta on hyvä tietää,
että Rangen maasto-ominaisuuksista ei
uudessa mallissa ole tingitty missään.
Maastovälityksen ykkösellä uusi Range
kulkee 1000 kierroksella minuutissa 7,3
km/t, kun esimerkiksi Mercedeksen no-
peus on jo 14 km/t. Rangen jakolaatik-
ko sallii lukituksen kaikissa maaston
vaihteluissa, päinvastoin kuin esim.
Mercedeksessä ja Toyotassa.
Rangen akseleissa ei ole kuitenkaan ta-
sauspyörän lukitusta, joka asettaa ra-
joituksia tosi vaikeaan maastoon. Ääri-
olosuhteita varten on Roverilla toinen
ratkaisu, Land Rover, ja se ei tarvitse
sellaista pahimmissakaan paikoissa, ku-
ten kilpailijansa.
Maastokelpoisuus on aiempiin mallei-
hin parantunut öljytulppien uudella si-
joituksella, vapaa korkeus on nyt 20,5
cm.

Loppupäätelmä:
Range neliovisena tarjoaa suuret sisäti-
lat, mukavuuden takaavan varustelun
ja jatkuvan nelipyörävedon, josta seu-
rauksena turvallisen varmat ajo-
ominaisuudet kaikilla keleillä., talvella-
kin.
Tällaisia ominaisuuksia, joihin liittyvät
vielä todella edulliset kulutuslukemat ei
ole tänään minkään muun autovalmis-
tajan ohjelmassa. Kun Rangen ulkonä-
kö on hyvä, näkyvyys suurien ikkunoi-
den ja matalan vyötärölinjan vuoksi oi-
vallinen, voidaan se kirjata vertaansa
vailla olevaksi tarjoukseksi nelipyöräve-
toisten markkinoilla.

KÄÄNNÖS KTT
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Aamukävelyllä Piccadillyllä
Keväällä 1948 Helsingin teollisuusmes-
suilla oli ollut esitteillä Iso-Britannian
lähetystön Rover.
Kun Tor Nessling ja Kurt Palmgrén py-
sähtyivät saman vuoden syksyllä suorit-
tamansa Amerikan-matkan välietapissa
Lontoossa muutamaksi päiväksi, syntyi
seuraava anekdootti.
Näiden arvokkaiden herrojen saapastel-
lessa aamukävelyllä Piccadillyllä, kuin-
ka ollakaan, he osuivat erään näyteik-
kunan eteen kasvotusten esitteillä ole-
van Rover-henkilöauton kanssa. Syntyi
lyhyt, mutta paljon merkitsevä sanan-
vaihto. Tor: ”Rovereitahan ei vielä tuo-
da Suomeen, vai mitä, Kurre? Kurt:
”Ei tietääkseni tuoda." Tor: ”Kuule,
viedään sinne niitä pari.”
Tästä eteenpäin asiat kehittyivät vauh-
dilla. Miehet ponkaisivat sisään liikkee-
seen, ottivat puhelinyhteyden The Ro-
ver Co Ltd:n pääkonttoriin, Solihulliin,
Warwickshiressa, ja suorittivat kahden
auton tilauksen. Heidän palatessaan
Yhdysvalloista Lontooseen matkalla
kotiin, tilatut autot odottivat miehiä so-
pimuksen mukaisesti. he itse ajoivat
Suomeen nämä ensimmäiset Roverim-
me.
Kuitenkin jo ennen tätä tapahtumaa yh-
tiö oli ehtinyt hankkia yhden
henkilöautoedustuksen, joka ei tosin ol-
lut johtanut siihen mennessä — eikä
merkkikohtaisena sen jälkeenkään —
toimituksiin: 1946 solmittiin näet tuon-
tisopimus Rolls-Royce Ltd:n (kotipaik-
ka: Crewe, Cheshire) kanssa. Tämän
sopimuksen juuret ulottuivat ajassa
1930-luvulle asti, jolloin jo oli Flemin-
ginkadulla huollettu maassamme olevia
ja vierailevia ”Rollseja” ja jolloin Tor
Nessling tiettävästi oli kokenut niitä
kohtaan ensirakkautensa. Ja edelleen
tämän sopimuksen vaikutuksia oli sit-
temmin muun muassa 1948 vaivatto-
masti aikaansaatu Rover-tuontisopimus
sekä Tor Nesslingin oman Bentleyn —
Rolls-Roycen pikkuveljen — osto 1952.
Ennen Rover-edustuksen hankintaa yh-
tiön toimesta oli suoritettu alustavia
tunnusteluja niin ikään englantilaisen
Singer Motors Ltd:n (kotipaikka: Co-
ventry, Warwickshire) Singer-henkilö-
auton markkinointioikeuksien saami-
seksi, mutta hankkeesta oli luovuttu
kun saatiin kuulla Singerin tuotannon
lopettamisen olleen vakavan harkinnan
alaisena.
Yhtiön tuontiosasto, joka toimi nimellä
ulkomaanosasto vuoteen 1965 asti, pe-
rustettiin 1949. Ensimmäiset tuontitoi-

Tässä eräs ensimmäisistä, Rover 75
(PS). Auto oli uutena Tor Nesslingin
käytössä ja kantoi rekisterinumeroa AL
937.

mitukset käsittivät Rovereita ja Land-
Rovereita, joita varten yhtiö sai
1949—1951 lisenssejä yhteensä noin
250. Mutta jo olympiavuonna 1952 ”rä-
jäytettiin pankki”.
Tuontiosastoa 1949—1951 johtaneen
insinööri Philip Hildénin (1923—) jäl-
keen ko. virkaan astunut Olof Moring
sytytti kokeilumielessä sytytyslangan
maan englantilaisen henkilöautokannan
vahvistamiseksi kertapaukulla — ja on-
nistui. Yhtiölle myönnettiin, anojienkin
yllätykseksi, 801 Roverien
maahantuontilisenssiä, mikä niissä
oloissa oli sekä poikkeuksellinen että
huikea määrä. Anomusajankohta oli
kuitenkin huolella harkittu: Helsinki
tarvitsi VX olympiadin kisojen asetta-
mien kuljetustehtävien täyttämiseksi ai-
van ehdottomasti taksi— ynnä muita
henkilökuljetuksia varten uutta, ajan-
mukaista ja toimivaa autokalustoa.
Tällä tapahtumalla oli heijastusvai-
kutuksia vielä vuosia eteenpäinkin. Kun
uusia lisenssejä myönnettiin suhteessa
aikaisempaan tuontiin, vuoden 1952
huippuluku takasi yhtiölle 1953—1955
vuosittain oikeudet keskimääräisesti pa-
rinsadan henkilöauton tuontiin.
Rovereiden sisäänajoa suomalaiseen lii-
kenteeseen ”Ukki" Moring muisteli
myöhemmin seuraavasti (Sisu-uutiset
numero 2/1956, sivu 14):
”Kun aikaisemmin ulkomuodoltaan
vanhoillinen Rover vuonna 1950 muu-
tettiin aistikkaan virtaviivaiseksi, tuli
Roverista pian tuttu näky kaikilla
maanteillämme. Vuosina 1951—1952

teki Rover-tehdas muita parannuksia
lähinnä korin tiiviyden sekä jousituksen
suhteen nimenomaan Suomesta tehty-
jen ehdotusten perustella.
Land-Rover — maailman monipuolisin
auto — sai odottaa vähän kauemmin
ennenkuin Suomenkin asiakkaat huo-
masivat, kuinka ihmeellinen ajoneuvo
peittyi sen kulmikkaan ulkomuodon si-
sälle. Ja onhan totta, että vuosina
1947—1951 toimitetuissa Land-Rove-
reissa, joiden konstruktio rakentui hy-
vin paljon kenttäkäytössä saatuihin ko—

kemuksiin, ei ollut huomioitu niinkin
yksinkertaista tosiasiaa, että Suomessa
on kylmä.”
Vaikka Oy Suomen Autoteollisuus Ab
on sittemmin tuonut maahan toisaalta
Rovereita kalliimpia ja kenties kauniim-
piakin henkilöautoja ja toisaalta mark-
kinoinut muita merkkejä huomattavas-
tikin Roveria enemmän, on perusteltua
sijoittaa juuri Rover yhtiön henkilöau-
tovalikoiman lippulaivan asemaan. Tä-
nään malliston kärjessä ovat Rover
3500, jolle kansainväliset moottoritoi-
mittajat antoivat ”vuoden auton” ar-
vonimen 1977, sekä vuodesta 1971 al-
kaen markkinoitu monitoimiauto Ran—

ge Rover omalla laajalla sektorillaan.
Kaiken kaikkiaan Suomeen on tuotu
erityyppisiä Rover-henkilö-, paketti-
ynnä muita vastaavia autoja noin 5700
kappaletta.

Ensimmäisiä maahamme tulleita Lanti-
koita Sisun Fleminginkadun tehtaan pi-
hassa.

Tämä artikkeli on peräisin professori
Helge Nygrenin kirjoittamasta historii-
kista ”Sisu Suomen ja maailman maan-
teillä”.
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Erään Land Roverin jälleensyntyminen

Olin kesäkuussa -80 hankkinut uudel-
leen Land Roverin. Kohde oli L-R 88
STW, runko on 31806216G, entinen
valtion auto. Tästä johtuen ulkonäkö
oli surkea. Moottori ja voimansiirto
tuntuivat olevan hyvässä kunnossa,
muuta peltipuoli kyllä kaipaisi paran-
nusta. Koska en tarvinnut autoa päivit-
täisessä käytössä, tai oikeastaan en tar-
vinnut ollenkaan, tuli mieleen että täs-
sähän on sopiva kunnostuskohde.
Purkaushommiin ryhdyin syksyllä -80,
katsastuskin oli ehtinyt mennä vanhak-
sr.
Ensimmäinen tehtävä oli saada auton
alusta puhtaaksi. Ajattelin, että tavalli-
nen huoltamon alustan pesu olisi riittä-
nyt. Näin ei kuitenkaan käynyt, sen
huomasin kun aloitin purkaustyöt. Kun
olin saanut korin osaksi ja pois rungol-
ta, suoritin uudestaan korkeapainepe-
sun. Auto keveni varmasti 20 kg kun
sain pois maastojätteet runkopalkkien
sisältä. Ihmettelin, miten entinen käyt—

täjä oli onnistunut täyttämään kyseiset
palkit.
Tässä vaiheessa vasta paljastui auton
kunto:
— runko oli ruosteen peitossa, ei kyllä-

kään mistään puhki
— jouset olivat hyvin kuluneet
— sähköjärjestelmä oli pelkkä muisto
— korin alumiiniosat, siinä missä nä-

mä olivat kiinni teräsrakenteisiin,
olivat pahasti syöpyneet. pahimmat
paikat olivat korin takaosat kuten
lattia ja sen alla olevat jäykisteet.

Näiden toteamusten jälkeen rupesin jär-
,,jestämään osat eri käsittelyryhmiin:
— kuumagalvanointi
— sähkösinkitys
— maalaus

Kriteerit olivat:
a) alkuperäinen käsittely
b) järkevä ja helppo käsittely
Itsestään selvää oli, että runko oli hiek-
kapuhallettava. Mutta sitten tuli pulma:
joko maalata tai kuumagalvanoida.
(Mistähän tämä ajatus tulikin?) Hiek-
kapuhalluksesta ja maalauksesta minul-
la oli vuosien kokemuksia omien lasteni
polkupyörien kunnostuksista. Se kestää
huonosti ellei voi käsitellä molempia
puolia.
Land Roverin runko on tyypillinen
kotelopalkkirunko, jota on mahdoton-
ta hiekkapuhaltaa sisäpuolelta.
Kuumagalvanointi oli houkutteleva

vaihtoehto ja yritin kirjallisuudesta löy-
tää jotakin tästä, mutta turhaan. Otin
yhteyttä Galvanoimis Oy:öön Tampe-
reella ja keskusteltiin asiasta rungon pii-
rustusten ympärillä. He osoittivat suur-
ta asiantuntemusta, joten päätin toimit-
taa rungon Tampereelle kuumagalva-
noitavaksi. Rungon lisäksi vein Galva-
noimis Oy:lle yhteensä 275 kg auton
osia kuten etupuskurin, vanteet, jousi-
helat, korin vahvikkeet ym. Tulos oli
erittäin tyydyttävä.
Tätä kirjoitettaessa minulla on kaikki
osat esikäsiteltyinä ja nyt se varsinainen
jälleenrakentaminen alkaa. Väliraport-
teja tulee myöhemmissä lehdissä.
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6-pyörävet0inen Land Rover

Kolme vähissä varoissa olevaa brittiä
haaveili yli kahdenkymmenentuhannen
kilometrin matkasta autolla Englannis-
ta Kairon kautta Kapkaupunkiin. Ra-
haa oli 22- puntaa ja sillä ei safarille kel-
paavia autoja saa. Valtion huutokau-
pan halvimmat romutkin maksavat
enemmän. Onni potkaisi veikkoja vii-
mein armeijan huutokaupassa: mutaan
vajonnut kytkimetön entinen kouluau-
to, 88 Land Rover kohosi viimeisellä
huudolla juuri 220 puntaan.
Kuuden kuukauden vapaa-aika kului
tuloksellisesti, auto saatiin liikentee—

seen. Ensimmäinen retki tuotti kuiten-
kin pettymyksen. Etelä Afrikan matkan
haaveilijoihin oli nyt liittynyt neljäskin
kaveri ja vaikka auto pelasi, miehet ja
tavarat eivät sopineet kaikki sisään,
koelastauksessa kun oli muutakin kuin
pyjamat, oli varavesitankkeja ja muuta
Afrikassa tarvittavaa.
Kun rahaa ei vieläkään ollut 109 tuu-
maisen Lantikan ostoon, kaverit tekivät
viidessä viikossa tempun: kori pois,
rungon perään jatkoa ja lisäpalkkeja
jäykkeeksi, koriin jatkoa romuttamosta
löytyneistä osista ja perän jatko-osan
alle ylimääräinen vetämätön taka-akseli
siten, että molempien taka-akselien leh-
tijouset olivat toisiinsa kytketyt ja kiin-
ni rungossa vain toisesta päästä. Rover
tehtaan miehet olivat kehottaneet pidät-
täytymään koko yrityksestä ja säästä-
mään rahaa oikeaan 109 mallin ostoon.
Viisi viikkoa startin jälkeen kuusipyö-
räinen ajoi Solihullin tehtaalle. Tehtaan
insinöörit olivat olleet oikeassa. Jarrut
ja ohjaus olivat tosi huonoja eikä pito
nelivetoisena ollut hyvä. Tehtaan edus-

tajat totesivat, että koko naurettava
idea tulisi haudata ja lisäsivät samaan
hengenvetoon, että jos kuitenkin kave-
rukset aikoivat jatkaa, he voisivat käyt-
tää tehtaan täydellisesti varustettua kor-
jaamoa ja saada kaiken mahdollisen tie-
topuolisen avun! . . . tarinamme san-
karit jäivät sanattomiksi.
Tiellä auto käväisi hurjassa 6-pyörälui-
sussa ja miehemme olivat kypsiä jatko-
rakentamiseen, tehtaan varoitukset
jousitus— ja jarrukonstruktioiden vaati-
vuudesta olivat tosia. Jousitus annettiin
Bramber nimisen erikoisfirman suunni-
teltavaksi ja jarrut suunnitteli Girling.
Molemmat yhtiöt lähettivät vielä mie-
hensä paikan päälle ikäänkuin kyseessä
olisi ollut suurikin asiakas. Projektin
haastavuus lienee ollut se todellinen
motiivi avustuksen runsauteen. Töiden
jälkeen jousitus oli oivallinen ja tehos-
tajalla varustetut jarrut pysäyttivät
Lantikan vaikka pennin rahalle.
Toisen taka-akselin vetäväksi muutta-
minen kävi rakentamalla olemassa ole-

existing pover chain

(Uusi ulosotto)

vaan jakolaatikkoon ylimääräinen ulo-
sotto. Rakentamalla todella, sillä osat
haalittiin uskomattomista paikoista.
Varsinainen vaikeus oli kardaanin jär-
jestely, taas turvauduttiin expertteihin.
Hardy Spicer ehdotti kolmiosaista akse-
lia liukuholkein, jossa keskimmäinen
osa on kiinnitetty runkoon. Nivelien
kulmat jousituksen liikkeiden aikana
tosin ovat suuremmat, mutta kun au-
tossa oli niin paljon muutakin ennen
kokeilematonta, mm miehistö, asia hy-
väksyttiin.
Kun auto sitten joutui tarkoitettuun
tehtäväänsä, se pelasi kuin oli ajateltu.
Kahdensadan päivän ajan veikot mat-
kasivat mantereiden poikki, 260 litran
polttoainekuormineen ja vettäkin oli
toistasataa litraa kerrallaan jousien ra—

sitteena janoisia varten, muusta ”teltta-
retkivarustuksesta” puhumattakaan.
Aina ei kotikonstruktio ole hyvä, jos
edes toimiva, mutta tämän tarinan au-
tosta voi vain sanoa, että kahden mar-
kan sepät tekivät kolmen markan auton
— ja hyvän. Auto muuten pitäisi olla
kaupan . . . kiinnostaako?

Pitkästä englantilaisesta tekstistä koot-
tu ”pakina” by KTT
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Kevätretkelle Aurantolan lomakylään

Ensimmäinen mittavampi yhteinen ret-
kemme tehdään kevään päätteeksi
helluntaiviikonloppuna 29 ja 30 päivä
toukokuuta. Kohde on kodinhenkinen
lomanviettopaikka Jaalassa, Auranto-
lan lomakylä, Lahden ja Kouvolan vä-
lissä. Siellä on mahdollisuus uimiseen,
saunomiseen, syömiseen, juomiseen,
nukkumiseen, kukkumiseen, hevosen
taputukseen ja kaikkeen muuhun mu-
kavaan.

Ohjelma
Lauantaina 29.05.
12.00 saapuminen
12.00—13.00 ruokailu
14.00 iltapäiväkahvi
14.30 naistensauna, miehille

sillä aikaa asiaa auton
katsastuksesta)

16.30 miesten sauna
18.00—19.00 iltapala
19.30 muotinäytös, yksilöllistä

Piikko-paita muotia.
20.30 tanssit ja seurustelua

Sunnuntaina 30.05.
08.30—09.30 aamupala
10.00 ”perheralli”, leppoisaa

ajelua Verlan tehdasmu-
seoon

13.00 ruokailu
14.30 slaavilainen konsertti

(Carita Holmström-Il-
ves, Eeva Poutanen,
Jaakko Ilves, Risto Pou—

tanen)
15.30 päätöskahvit

HELSINKI

Yllämainitun järjestetyn, joskin vapaan
ohjelman lisäksi on tarjolla elokuvaesi-
tyksiä, autojen "hönnistelyä", sekä
KIRPPUTORI: Kansainvälisen mallin
mukaan (”Autojumble”) järjestetään
osien ym. tilpehöörin myynti-, vaihto-,
ja ostomahdollisuus. Ottakaa mukaan
Rover-sälää, pientä taikka vähän isom-
paa!
Yöpyminen:
päärakennuksessa, 2—4 hengen huo-
neissa, joissa suihkut
aitoissa ja mökeisä
teltoissa ja asuntovaunuissa (omissa)
ILMOITTAUTUMISET OHEISELLA
LOMAKKEELLA, JOSTA MYÖS
HINNAT KÄYVÄT ILMI, TOUKO-

KUOFlo

MIKKELI

vaÄsuvti

AU RANTOLA

LAO-n»
RANTA

Ponoe

KUUN 21 PÄIVÄÄN MENNESSÄ
OSOITTEELLA: ROVER-YSTÄVÄT,
PL 32 00421 HELSINKI 42

Lisätietoja antavat:
Aurantolassa vastaa puhelimeen Raili
ja Taisto Nikkinen 951-36 164, sihtee-
rimme Juha on iltaisin numerossa
90-489 028 ja Kimmolle voi soittaa
90-845 617 klo 9—18

TERVETULOA KOKO PERHEEN
VOIMALLA!

Aurantolassa tavataan
VUOSIAJOTOIMIKUNTA

ROVER-YSTÄVÄT, PL 32, 00421 Helsinki 42
Osallistumisilmoitus Aurantolaan 29.—30.05.
Aikuisia D
Lapsia D iältään

Yöpyminen: päärakennus D
aitta/ mökki D

Ruokailut, kahvit:
La 29.05

Su 30.05

tarvitaan hoitoapua D

aikuiset 70,00, lapset 35,00
aikuiset 40,00, lapset 35,00

ruokailu D aikuiset 25,00, lapset 12,50
kahvi D (sis. edelliseen, erikseen 5,00)
iltapala D aikuiset 12,50, lapset 6,25
aamupala D aikuiset12,50, lapset 6,25
ruokailu D aikuiset 25,00, lapset 12,50
päätöskahvi D (sis. edelliseen, erikseen 5,00)

Hinnat sisältävät liinavaatteet. Perheen ihan pienimmille kaikki on ilmaista. Koko paketin hinnaksi muodostuu:
aikuinen 115,00 —— 145,00, lapsi 72,50.
Maksu tapahtuu paikan päällä.

Nimi Puh.



Rover 3500 Vanden Plas
yksilölllsen ajajan auto
Aristokraatti Englannista antaa täydellisen ajonautinnon.
Persoonallinen yhdistelmä urheiluauton mainioista ajo- to,

ominaisuuksista, edustusauton tyylikkäästä mukavuudesta ja
monikäyttöauton järkevyydestä. Ei ole toista moista. Rover
3500 Vanden Plas on arvoisesi auto, ja aidon aristokraatin

tavoin hienostunut sekä edustava.

'&'Rover
Myynti ja leasing

Oy Sisu-Auto Ab
Ruosilankuja 3 Helsinki

Puh. 90-544 611
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Range Rover
ehostettuna . . .
Autojen koristeleminen ja muuttami-
nen on aihe joka puhuttaa jatkuvasti.
Alkuperäisyys on aina tietty tae ——

muutokset eivät aina onnistu. Rangea ei
kuitenkaan vielä sido mobilismin anka-
rat lait. Näitä autoja säilyy varmasti jäl-
kipolviemmekin hämmästeltäviksi alku-
peräiskuntoisina, vaikka muutamaa
hieman koristeltaisiinkin.
Erinomainen peruskonstruktio on in-
noittanut rakentelijoita jokapuolella
maailmaa. Lisävarusteita ja muutossar-
joja saa niin englantilaista- kuin man-
nermaistakin alkuperää olevia. Myös-
kin tarjotaan valmiiksi muunneltuja au-
toja kalliiseenkin makuun.
Oheisissa kuvissa on englantilaisten —
lähinnä öljymaihin — tehtyjä unelmia
ja pari kotimaassa 'customoitua'. Tun-
netuimpia tekijöitä ovat Rapport,
Wood & Pickett ja Alan Smith. Heidän
periaatteenaan on, että kaikkea saa —
hintataso on tosin uskomattoman kor-
kea.
Paljon voi kyllä tehdä itsekin ja esimer—

kiksi hyvän autoverhoomon parantama
sisustus ei maksa omaisuuksia. Monilla
suomalaisilla Rangen omistajilla on hy-
viä omia sovellutuksia autoissaan pa-
rantamaan niin mukavuutta kuin käy-
tännöllisyyttäkin. Näistä olisi kiva
kuulla, joten pane ideaa eteenpäin, suo-
malainen design on arvostettua!

KL

1, 2
Rapportin valikoimaan kuuluu mm
kaksi avoautoa, kaksi pidennettyä neli-
ovista ja todella pitkä kuusiakselinen li-
musiini. Autojen varustetaso on mieli-
kuvituksellinen. Sheikki Ähläm äs läh-
lämin autotelkussa on tietysti myös tv-
peli, takaistuin nousee hydraulisesti
niin, että tiluksia voi tarkastella pää ul-
kona, turbaani hulmuten sähkötoimi-
sesta kattoluukusta.

3
Recaron istuinten välistä pilkottaa au-
tomaattivaihteiston valitsin. Suomalai—
sella automaatti-Rangella kerätään
par'aikaa kokemuksia. Laatikko on
BW 65 ja jakovaihteisto Rangen oma.
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Alan Smith tarjoaa järkevän näköistä
takaoviratkaisua myös jälkiasennussar—
jana (340 puntaa). Hyvin samannäköi-
sen oven on meilläkin toteuttanut hope-
anharmaalla Rangella ajava ystävä.

asu» fm /

Kuvien auto rakennettiin 'uudelleen' kolme vuotta Sitten. Varustukseen lisättiin
mm vaalea plyyshi verhous mustin vinyyliosin, ohjaustehostin, värilasit, sähköik-
kunat ja peilit, puhelin, vinyylikatto, Wolfrace pyörät ym normaaleja piristeitä.
Väri vaihdettiin Roverin Burgundy-punaiseen.

Wood & Pickett
valmistaa mm tällaista
hillityn tyylikästä autoa
nimellä Sheer Rover.
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Ilmastoinnin vaatima kompressori on tehostimen pumpun päällä. Sytytystulpat
voi vaihtaa purkamatta mitään.

Viritysosia tarjoaa useimpikin valmista-
ja. Erittäin hienolta näyttää itävaltalai-
sen Albert virityspajan turbosarja. Suo-
mesta ei taida moista vielä löytyä, mut-
ta nelikurkkuisia kaasuttimia imusar-
joineen murisee ainakin parissa kone-
huoneessa.

Penkkien välissä olevassa kotelossa on
ilmastointilaitteen kenno. Toteutus on
helppo ja tarvittavat muutokset sisällä
vähäisiä. Kennon voi myös rakentaa
kojetaulun sisään kuten tehdasasennuk-
sessakin on tehty.

Range Rover ja
dieselit
Range Roverin käyttötaloutta on moni
pyrkinyt parantamaan vaihtamalla au-
toon dieselmoottorin. Tehdastekoisena-
han autoa ei vieläkään nakuna saa. Ke-
säksi 82 lupailtiin sellaista, mutta hiljat-
tain saamamme tiedon mukaan projekti
on tehtaalla jäädytetty. Ilmeisesti auton
pääasialliset markkina-alueet halvan
bensan maissa voittavat meidät ostovoi—
mallaan.
Kotiasennuksissa on käytetty pääasias-
sa Peugeotin, Fiatin ja Mercedeksen
moottoreita. Valmiita muutossarjoja
saa ainakin viimemainitulle. Ongelmat-
tomia eivät kaikki asennukset ole olleet.
Teknisesti vaativa kohta on välilevy
vaihteiston ja moottorin väliin. Kampi-
akselin ja kytkinakselin samankeskei-

syydessä ei saa olla suurta poikkeamaa.
Epäonnistunut välilevy kostautuu vaih-
teiston pääakselin vaurioitumisena
ajanmittaan.
Valitun moottorin luonne ei välttämättä
sovi auton vakiovälityksiin. Vahva,
mutta hidaskierroksinen Fiat kaipaisi
harvempaa kokonaisvälistystä. Tähän
on tulossa apu, sillä pian on saatavana
jakovaihteistoon "nopeampi” ham-
maspyöräpari. Tehtaan tarjoama yli-
vaihde ei sovi Suomen määräyksiin —
se tulisi voimanulosoton sijalle, jota ei
saa auton verottomuuden vuoksi pois-
taa. Peugeotin ja Mercedeksen koneit-
ten kierrosluvut sopivat paremmin Ran-
geen, mutta voimasta on pulaa. Tähän
auttaa hitaammat välitykset, jotka saa
käyttämällä Roverin vetopyörästöjä
esim. 3,9:1 tai 4,3:1. Kokeilemamme
Mercedeksen 240 D koneella varustettu
Range, johon vaihdettiin 3,9 perät,
muuttui huomattavasti pirteämmäksi,
Jarrut vaativat hyvän alipaineen, joten

riittävä alipainepumppu on välttämätön
koneen varusteena. Valitun moottorin
painosta riippuen vaatii katsastaja mah-
dollisesti vahvemmat etujouset. Niitä
saa Rover
NRC 2119.
Äänieristystä on syytä parantaa tuntu-
vasti. Se on paras tehdä silloin kun ko-
nehuone on tyhjä. Lyijykumimatto on
raaka-aineitten parhaasta päästä sinne.
Autoverhoomosta saatava matonalus-
huopa on hyvää rintapellin ja vaihteis-
totunnelin sisäpuolelle. Pakoputkistos—
sa ei saa säästää.
Dieselmuutoksen kannattavuus on täy-
sin riippuvainen auton käyttötarpeesta.
Hyvin tehtynä muutos on kallis, sum-
malla ostaa paljon bensiiniä, mutta pal-
jon ajavalle ja asiaan vihkiytyneelle se
tuottaa säästöä ja mielihyvää.
Rangen dieselvero on noin 1000 mk
vuodessa, joten olkaa hyvä ja hehkutta-
kaa.

osana varaosanumerolla

KL
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Uskollinen palvelija Land-Rover
Tämän kirjoittaja toimii maatalousneu-
vojana eteläisessä Hämeessä, ja 'virka-
vuosia' on takana hyvän joukon kah-
deksatta vuotta. Lähes koko tämän
ajan on kanssani eteläisen Hämeen teitä
kolunnut Land-Rover 109' Pick-Up
Diesel. Ja näin jälkeenpäin voin todeta,
että suhteeseen voin olla täysin tyytyväi-
nen niin kuin uskolliseen palvelijaan
vain voi olla.
'Syntymiseni” roveristiksi on oikeastaan
sattumuksien summa. Joskus opiskelu-
aikoinani — vailla vielä ensimmäistä-
kään autoani — satuin lukemaan
Yhteishyvä-lehdestä maastoautoja käsi-
telleen jutun, ja totesin; siinäpä auto,
joka todella sopii minun käyttötarkoi-
tuksiini maaseudulle. Olosuhtaisiin, jol-
loin tiet eivät ole aina parhaassa mah—
dollisessa kunnossa, joskus jopa täysin
kinosten tukkimat. Ja kuten tunnettua,
runsas kymmenen vuotta sitten maasto-
auto oli suunnilleen sama kuin Lans-
Rover. Maastoautojen aikakausi oli vie-
lä kaukana edessäpäin.
Eikä kantani vuosien myötä muuttunut
tippaakaan. Kun ensimmäisen autoni
hankinta alkoi tulla ajankohtaiseksi ot-
taessani vastaan nykyisen toimeni,
kääntyi katseeni ilman muuta haeskele-
maan sopivaa Lantikkaa. Pahaksi on-
neksi sorruin halpaan käytettyyn. Niin
kuin tämän lehden alkunumeroissa jo-
ku kauniisti totesi, ei Rover päästä
omistajaansa aina helpolla. (Lieneekö
kirjoittajallakin sattunut olemaan käy-
tettynä hankittu Land-Rover ?!). Niin
kävi minunkin. Kun yhden paikan sai
kuntoon, toinen ripesi. Ei kovin suuria
vikoja, mutta vikoja ne ovat pikkuviat-
kin, joten auton sai monta kertaa jättää
kotiin.
Sitten sain kevään korvalla tarpeekseni.
Vanha lantikka vaihtui kevään korvalla
-75 aivan upo uuteen, samaan, joka
tuossa kuvassakin on tehtäväänsä suo-
rittamassa.
Tuskinpa kukaan meistä ihmisistä on
täydellinen. Samaa voi sanoa myös au-
toista. En moiti lantikan hieman hidas-
ta kiihtyvyyttä enkä hienoista heikkout-
ta nousta nelosella pitkähköjä ylämä-
kiä. Huollettavien kohteiden hankaluus
panee kyllä miettimään, että englanti-
laisilla on hieman omituinen käsitys ih-
misen anatomiasta. Öljynsuodattimen
vaihto on kyllä tarpeettoman hankalan
ja suttuisen tuntuista hommaa. Miten
sen teet tahrimatta joko itseäsi tai etu-
kardaaniakselia?
Sitten on sanottava, että joko Nesteen
nafta tai Lantikka ei ole luotu kestä-
mään 30 asteen pakkasia. Jos pääseekin

Uudenmaan ja Hämeen läänin maatalouskeskuksen, sekä piirimetsälautakunnan
toimihenkilöitä lähdössä tutustumaan loppilaisen maatilan metsätalouteen. Oli
muuten tarkoitukseen paras mahdollinen kulkuneuvo!

lohkolämmitintä yön yli päällä pidetty-
ään taipaleelle, nafta kerta kaikkiaan
jähmettyy putkiin kulkiessaan lähes ko-
ko autonmitan avoimessa viimassa au-
ton alla. Nyt olen putket ympäröinyt
vaahtomuovilla. Tiedä sitten, auttaako.
Pari kertaa olen 35 asteen pakkasessa
jäänyt tielle, eikä se ollut yhtään kivaa.
Onneksi en päässyt kovin kauas kotoa.
Kylmäkäynnistysominaisuudet ovat
suomalaisiin oloihin heikohkot käsityk-
seni mukaan, 8 tuntia ja -20”C ovat ko-
kemukseni mukaan ne kriittiset rajat,
jotka Lantikkakuskin kannattaa ottaa
huomioon. Noiden lukemien tuolla
puolen on vaikea lähteä omin avuin liik-
keelle. On parasta hoitaa sijaintinsa
niin, että pistorasia on johdon kanta-
man päässä. Mutta kun nämä asiat tie-
tää, selsiääkin jo kohtalaisen hyvin.
Kai sentään kiittelenkin?
Kyllä. Lantikassa on jotakin sellaista
äärimmilleen vietyä tarkoituksenmu—
kaisuutta ja käytännöllisyyttä, joka te-
kee siitä Käsitteen, isolla koolla. Aika-
naan hain maastoautoa, jossa on vain
kohtuullisen kokoinen, vähäruokainen
dieselmoottori. Land-Rover oli silloin
ainoa. Kiitän myös erityisesti Lantikan
alumiinipeltejä, jotka tekevät autosta
kohtalaisen huolettoman. Lantikan no-

kan voi huoletta kääntää huonollekin
tielle — ja ajaa perille saakka. Ja niitä
peltoteitä on tälle Lantikalle toki riittä-
nyt.
Ostaessani Lantikan tiesin hankkivani
kestävän auton. Ei mitään isompia har-
meja ole ilmennytkään. Kerran on käy-
ty pumppuremontissa — erehdyin näet
käyttämään pikkulirauksen Esson jää-
nestoa naftan seassa parin kuukauden
ajan. Sitten on uusittu vesipumppu ja
kannen tiiviste. Lieneekä päässyt jossa-
kin vaiheessa vesi hieman vähiin. Niin,
ja nopeus/matkamittarin vaijereita on
muutama mennyt. Vaihdelaatikon kul-
ma (?) hankaa näet vaijerin kuoren hel-
posti rikki, jolloin itse vaijeri on äkkiä
mennyttä. Kun ympäröin vaijerin kumi-
letkulla, ei vaijereita ole enää tarvinnut
uusia. Siinä muuten tekee vaijeri koko
lailla ihmeellisiä mutkia!
Vaan toistapa kierrosta tekee matka-
mittari jo pitkälti. Ja totta on, että lan—

tikkaan todella kiintyy. Ihan niin kuin
luotettavaan työtoveriin — toveriin, jo-
hon voi luottaa myös silloin, kun päivä
ei paista.

Aulis Ansalehto, kasvinviljelyagronomi
Hämeen läänin maatalouskeskus,

Hämeenlinna
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Rover P 6 — 2000 — 2200 — 3500
— Hyvä ostos käytettynä?

Roveria edullisimmillaan käyttöautoksi
edustaa tällä hetkellä P 6 mallisarja.
Ikänsä takia ne ovat hintaluokassa, jos-
sa pääomakustannukset ovat kohtuulli-
set. Todella vähänajettujakin yksilöitä
on, mutta ne eivät juuri vaihda omista-
jaa.
Autoja on siis rakennussarjasta lähes
uudenveroiseen (esim. 2200 -75 ajettu
20000 km tai 3500 -69 ajettu 50000 km).
Keski-iän ollessa näin korkea, onkin au-
ton kunto hintaa määräävänä tekijänä
erittäin tärkeä. Hintahaitari on 2000 —
40000 mk, kummankaan rajan olematta
ylikäymätön. Eikä se rakennussarja ole
välttämättä hassumpi ajatus — pienellä
rahalla pääsee autoon käsiksi ja jos ver-
taa nykypäivän pikkuauton pahasten
hintatasoa, niin varaa rakennella toki
on.
Tärkein valintaperuste tämänikäisen
auton valinnassa on ruostevaurioitten
määrä. Paikat, joista Roveri ruostuu
ensimmäisenä ovat lokasuojat. Kuvassa
l näkyvän tuen alta lähtee ruosterotta
syömään etulokasuojaa. Niinpä loka-
suojaa uusittaessa tai sitä irtonaisena
käsiteltäessä suosittelen tuen poistamis—
ta. Takalokasuojien etureuna ja ovien
alaosat ovat tarkattavaa seutua. Ensim-
mäiset vauriot takalokasuojissa näky-
vät etureunan pullisteluna, kuvamme
siivissä jo selvemmin!
Kantavista rakenteista arimmat paikat
ovat helmakoteloiden päät. Myöhem-
min menee takasisälokasuojan keskisa-
suma ympäristöstään ja konehuoneessa
lokasuojan reunaa vasten oleva ”kant-
ti”, jossa on pistehitsaussauma.
Jos kaikissa mainituissa kohteissa on vi-
kaa, kannattaa hetki miettiä mihin on
ryhtymässä. Mutta kunnostuksen kan-
nalta korin hyvästä rakenteesta johtuen

— helposti irroitettavat lokasuojat ja
pintapellit — on onnistunut korjaus lä-
hes aina mahdollista. Kantavien osien
korjausta helpottaa kynnyskoteloiden
suorakulmainen muoto ja rakenteen
selkeys. Hankalia paikkoja edustaa
takasisälokasuojan kaari oven alla.
Hyvän auton edellytys on ehjä siisti ko-
ri, joten ruostekorjaukset kannattaa
tehdä hyvin, ”fusku” tulee aina esiin.
Lokasuojien paikkauksessa tulee
kannattavuusraja aika pian vastaan.
Etusiiven hinta 710 ja takasiipi on 760
markkaa. Käytetyjä osia ei juurikaan
ole saatavana.
Korjaaminen on aina mahdollista ja
usein kannattavaakin, mutta mitä pa-
remman auton löytää se on aina kotiin-
päin. Palaamme aiheeseen ruostumisen
ehkäisemisestä ja mallin teknisistä on-
gelmista.

KL
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Roverin mallistosta -82
Tällä hetkellä Roverin henkilöautosarja
käsittää kuusi mallia. Kaikki perustuvat
samaan -77 esiteltyyn työnimellä SD 1

tunnettuun viisioviseen perusmalliin.
Moottorin koko ja varustetaso ovat
mallien jakoperusteet. Kaikkia vaih-
toehtoja ei Suomeen varastomalleiksi
tuoda, tällä hetkellä ovat ohjelmassa
2600 ja Vanden Plas. Pienin malli,
2000, toivottavasti liittyy seuraan pika-
puoliin. Erot edellisten vuosien mallei-
hin ovat ulkonöässä ja sisustuksessa se-
kä pienissä teknisissä yksityiskohdissa.
Mittaristo on muuttunut, automaattiri-
kastin on otettu käyttöön ja huoltosuo-
rituksia on muutettu.
Puskurit ovat muuttuneet, edessä on li-
sämaski, merkit ja VDP:n listat ovat
muuttuneet. Takaikkuna on suurentu-
nut.
Oheisessa taulukossa ovat tehtaan suo-
ritusarvot ja mallierittely.

PERFORMANCE

Rover Model Capacity Power PS 0—60 mph/sec 30-50 mph in 4th Standing %. mile Max Speed
(0-100 kph) (40-60 kph) (km) sec mph/kph

2000 (man) 1994cc 101 12.5 (13.3) 10.1 (6.5) 19.0 (35.1) 104/167

ZCDO (auto) — - 13.9 (15.0) 8.3 (4.2) 19.7 (36.3) 101/163

ZSCD/ZSOO S (man) 2350cc 120 11.4 (12.2) 10.4 (6.5) 18.6 (33.9) 112/180

2300/2300 S (auto) - - 12.9 (13.8) 8.4 (4.4) 19.4 (35.2) 109/175

2600 S (man) 2597cc 132 10.3 (11.0) 8.5 (5.3) 17.9 (32.7) 116/187

2600 S (auto) - - 11.8 (12.6) 7.0 (3.7) 18.7 (34.1) 113/182

3500 SE/VDP (nan) 3528 157 8.6 ( 9.2) 7.4 (-) 16.9 (30.8) 126/203

.35(D SE/VDP (auto) - - 9.0 ( 9.7) 6.9 (-) 16.9 (30.7) 123/198

NB: 30-50 mph (40-60 kph) figures for automatic cars taken in 3rd gear, kickdown disconnected.
40-60 kph figures not available for V8 cars. 45-75 kph for manual is 6.4 secs. automatic 5.9 secs.

Range on esitelty lehdessämme ”off
road” testin muodossa, mutta Land Ro-
verista sen verran, että varastomalleina
on lyhyt (88) ja pitkä (109) farmariauto,
sekä pitkä avolava. Dieseleinä bensa-
mallit on tilaustavaraa, Oheisissa kuvis-
sa uutuudet: pitkä V8-koneella, lyhyt
County-versiona sekä Countyn uudet
istuimet. %
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Lasten
piirustukset!
Viime numerossamme julistimme jul-
kaisevamme lasten näkemyksiä Rove-
rista. Kuvia ei ole juuri tullut, joten ky-
nä pienimpien ja vähän isompienkin kä-
teen. Ohessa vakinaisen avustajamme
Antin töitä.

Aku-rf K U

Kerhomerkki
Asiaa on puitu ja pohdittu, mietitty ja
tutkittu, mutta . . . lopullisessa muo-
dossa hallitus ei katsonut vielä löytä-
neensä tunnustamme, vaan valitsi ehdo-
tuksista yhden alan asiantuntijoiden vii-
meisteltäväksi. Merkin viimeistelyjen
jälkeen sen on oltava sitten paino-,
mässäys-, valu- ym. kelpoinen kaikkiin
tarpeisiin. Viimeisteltäväksi valittu
merkki on oheisena, muut ehdotukset
ovat nähtävinä Aurantolassa. Kaikki-
aan merkkiehdotuksia saapui ilahdutta-
van paljon, 40 kpl, kiitos ahkerille. Au-
rantolassa helluntaina viimeistelty tulos
on sitten ihmeteltävänä, arvosteltavana,
mutta esillä ennenkaikka siksi, että
omisimme sen käyttöömme oitis.
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Asiaa Öljynvaihdosta
Roverini seisoo talvet lämpimässä tallis-
sa. Eräänä vuonna olin valmistelemassa
autoani katsastuskuntoon. Meneillä oli
öljynvaihto. Kuten tunnettua P4zssa
on: koneöljy, vaihdelaatikonöljy, pe—

räöljy, SU:n öljy, olkatappien öljyt ja
ilmansuodattimen öljy ja lisäksi tippa-
kannulle riittää ”tipottamista”. Kun
siinä sitten kaiken kiireen keskellä vielä
ei muista, mikä öljy sopii, paljonko mi-
hinkin reikään laitetaan, saattaa syntyä
seuraavanlainen tilanne. Maanantai-
aamupäivälle sitten oli tilattu katsastus
ja onnellisena menin talliin, käänsin vir-
ran päälle ja annoin hieman ”cold star-
tia". Hetkisen odotus kunnes bensa-
pumppu oli rauhoittunut ja hipaisu
starttinapista ja Roverini aina luotetta-
vat viikinkihevoset heräsivät välittö-
mästi (kuinkas muuten). Olin jo vuosia
sitten asentanut keskilokeron sisään
öljynpainemittarin ja vilkaisu sinne . . .

ja kauhukseni huomasin, ettei mittari
nousekaan. Vihreä varoitusvalo paloi
intensiivisen kirkkaasti. Silloin väläh-
ti . . . ja äkkiä virta pois, kone SEIS!
Kone ei ehtinyt käydä montaakaan se-
kuntia.
Siispä mitä voimme oppia tästä. Muista
aina, että suoritat yhden (1) ja vain yh-
den (1) toimenpiteen kerralla loppuun
asti. Parasta olisi jos hankkisit ensiksi
paikalle uudet oikeat öljyt. Vaihda en-
siksi koneöljy, tarkista ja mahdollisesti
täytä vaihdelaatikkoöljy, tarkista ja
mahdollisesti täytä peräöljy. Tarkista ja

mahdollisesti lisää olkatappien öljyt ja
lisää SU:n öljy. Vaihda ilmansuodatti-
men öljy ja pese suodatin esim bensalla.

Korjaamokäsikirjan huoltokaavioista
kannattaa ottaa työkopio käytettäväksi
tallissa. Lisäksi öljyjen vaihto olisi syy-
tä suorittaa syksyllä, sillä käytetyn öl-
jyn koostumus vaikuttaa hitaan tuhoa-
vasti myöskin meidän koneittemme ai-
na luotettaviin viikinkihevosiin.
Vaihdelaatikon ja perän öljyt on tosi-
aankin suunniteltu vaihdettaviksi. Kan-
nattaa seurata mitä poislaskettavien öl-
jyjen mukana tulee. Seuraa tarkasti mi-
tä poistotulpan sakkakupissa on. Tar-
kista, että peräakselin huohotin on aina
auki. Olkatapeissa on syytä yleensä olla
öljyä. Uutena 30 W öljy käy, mutta iän
lisääntyessä heloitukset kuluvat ja öljyt
valitettavasti valuvat ulos. siirtymällä
yhä jäykempiin öljyihin, mutta ei vase-
liiniin, helpottaa tilannetta, mutta jos-
kus on olkatappien helat uusittava, ol-
katapit korjattava ja ohjauskulmat sää-
dettävä.
Lisäksi on syytä mainita, että ns. Murp-
hyn laki vaanii aina nurkan takana ja se
onkin syytä pitää pois mielestä kun täl-
laisia juttuja puuhailee.
Lykkyä öljynvaihtoon ja muistakaa ai-
na: elämme voitelukalvon varassa,
käyttäkää hyvänlaatuisia öljyjä, niillä
saatte aina luotettavat viikinkihevoset
viihtymään.

PK

Epämääräisyyttä
ohjauksessa?
P 4 ja P 5 B malleissa ohjaus joskus
saattaa tuntua varsin vetelältä, eritoten
niissä syvissä kulumisurissa, joita tiem-
me ovat nykyään täynnä; TVHzlla ei rii-
tä rahaa edes välttävään teittemme kun-
nossapitoon.
Syy saataa tietenkin olla väärissä oh-
jauskulmissa, kuluneissa olkatappien
holkeissa, raidetangon nivelissä tahi
säätämättömässä simpukan kireydessä.
Jos vika ei ole edellämainituissa, on
syytä vilkaista apusimpukkaa.
P 4-mallin apusimpukassa saattaa olla
väljyyttä pystysuunnassa, joka aiheut-
taa sen, että raidetanko apusimpukkaan
liittyvän nivelen osalta liikkuu
ylös/alas, toisin kuin Solihull'in tehdas
ajatteli. Seuraus on tietenkin, että etu-
pyörien auraus on mitä on, vuoroin ha-
rituksella, vuoroin aurauksella. Suunta-
vakavuus on sen seurauksena sitten il-
man muuta sellainen, että auto ohjailee
itse minne haluaa (tai sinne minne kul-
jettaja ei halua).
Apusimpukan välys pystysuunnassa on
P 4 malleissa säädettävissä oheisen ku-
van pystyliikettä rajoittavalla lukitus-
mutterilla varustetulla säätöpultilla, jo-
ka on sijoitettu apusimpukan ”kansip-
roppuun”. Vanhemmissa P 4:ssa ei täl-
laista säätömahdollisuutta ollut, tehdas
tarjosi ”kansiproppua” jälkikäteen tar-
vikkeena. Säätömahdollisuus on helppo
tehdä kotitöinäkin, piirustus on oheise-
na.
P 5 B malleissa sama asia, pystyliikkeen
ylimääräinen välys, on poistettavissa
vähentämällä apusimpukassa olevista

—" säätölevyistä terpeettomiksi käyneet.
KTT

Fig 9: 5 Sreering relay adjusler.

Data for Fig 9:5 A 2, m 83? B 0.812 ln dia, C 0 437 in. 0 0125 in radius. E 0.968'in. F 0687311. G 0187113
H 0040 in radius. J 3, In SSF K Taper thread 1 in 16 on dia. L 0600 in. M 0.437 in. N 0 062 in. SGWKJLII. P 0 062 m
0 0,190 in—-»0.010. R 16 m 81.25in, T 0030 in chumfer at 45 deg, U 30 deg, W 0030 in :adius X ), m BSF

€
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Rover-ystävien ROVCI'it Viimeisimmän jäsentilaston mukaan jakautuu
Rover-ystävien ajoneuvokanta seuraavasti:

P4 75 17 kpl Rekisterissä 31.12.80 SD 1 4 Rekisterissä 31.12.80
80 2 kpl
90 1 kpl yht 4 1 12
100 7 kpl

yht 27 ,, Range Rover 22

yht 22 1318
P 5 3 litre 14 kpl

3»5 lltra 8 kpl Land Rover 14

yht 22 49 yht 14 1199

P6 2000 9 yht.kaikki 140 (jäsenkaa-
33% 33 12 vaketietojen mukaan)

3500 25
3500S 2

&, yht 5 1 340

Kerhoon liittyminen edellyttää jäsen- ja liittymismaksujen suorittamisen

Kuinka tulen sekä alla olevan jäsenkaavakkeen lähettämisen yhdistyksen osoitteeseen.
Suoritus käy mukavasti oheisella pankkisiirtolomakkeella (huom! muista
merkitä nimesi ja osoitteesi kaikkiin osiin). Mikäli et halua leikellä lehteä-ROVGY-YStäVäkSi? si, ota jäsenkaavakkeesta vaikkapa valokopio.

ROVER YSTÄVÄ: JÄSENKAAVAKE

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)



Range Roverilla varmasti maastossa
ja tyylikkäästi

aatelisessa ympäristössä
On autoja, jotka ovat maas-
tossa kuin kotonaan. Ja on
autoja, jotka vaativat ympä-
ristökseen aatelislinnan. Mut-
ta on auto, joka on kotonaan
kaikkialla. Range Rover, jon-
ka ajo—ominaisuudet ja voima
riittävät maastoon, mutta jon-
ka tyylikkyys ja mukavuus so-
pivat aatelislinnan pihalle.

Siksi voit ajaa Range Roverin
minne haluat. Varmasti ja
mukavasti. Ja nyt uusi
Economy-moottori huolehtii
siitä, että teet sen taloudelli-
sesti.

'&'Rover
Myynti ja leasing

Oy Sisu-Auto Ab
Ruosilankuja 3 Helsinki

Puh. 90-544 611
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Range Roverin akselistoista . . .

”Jousitus on tämän teknisiä hienouksia
täynnä olevan auton kenties hienoin yk-
sityiskohta. Molemmat akselistot on
jousitettu kierrejousin, joilla on erittäin
pitkä liikerata. Iskunvaimentajat on te-
leskooppimalliset. Akselistot on lisäksi
tuettu runkoon erittäin vankoin reakti-
otangoin parhaaseen urheiluvaunutyy-
liin.”
Tämän suoran lainauksen vanhasta
Rangen esitteestä on moni valmis vah-
vistamaan. Akselistot toimivat todella
hyvin kaikissa käytännön tilanteissa.

— Kilometrien karttuessa tapahtuu kuiten-
kin luonnollista kulumista ja hyviin
ominaisuuksiin tulee säröjä. Ensimmäi-
siä oireita on, että ohjaus alkaa täristää
70—90 km/h nopeudella voimakkaasti,
varsinkin saatuaan alun esim. kuopas-
ta. Toinen vanhemmiten esiintyvä vika
on suuntavakavuuden oleellinen huo-
nontuminen — auto alkaa soutaa.
Akselistojen tukivarsien kiinnitykset on
tehty kumiheloja käyttäen. Nämä ovat
muutoin täysin huoltovapaita, mutta
vaativat kuntonsa seuraamista silloin
tällöin. Etuakseliston seurattavia kohtia
on poikittaistuen päissä oleva pienet he-
lat (osa no 575580). Niitten pitävyyden
voi todeta avustajan käännellessä oh-
jausta edestakaisin. Hela ei saa joustaa
juuri lainkaan, eikä siitä saa kuulua
ääntä. Samalla on hyvä tarkastaa vaih-
detankojen päätkin. Ohjauksen voima-
kas tärinä johtuu viimekädessä siitä, et-
tei ohjausiskunvaimennin enää hoida
tehtäväänsä (poisluemme nyt viallisten

ja epätasapainoisten pyörien vaikutuk-
sen). Sen vaihtamisella saadaan tilanne
yleensä rauhoittumaan, mutta vian al-
kulähde on usein pitkittäisvarsien etum-
maisissa holkeissa (kuva no 1) rengas-
tettu osa, (varaosa no 575582). Ao
holkkien kunnon arvioimiseksi voi tuki-
vartta sopivalla vivulla heilutella kiinni-
tyksissään. Se ei saa liikkua helposti.
Näitten kiinnitysten viallisuus vaikuttaa
oleellisesti
kestävyyteen. Tärinään vaikuttavia ja
tietysti seurattavia asioita ovat pyörän
laakerien välys ja varsinaisten iskunvai-
mentimien kunto.
Taka-akseliston toiminnan täsmällisyys
vaikuttaa suuntavakavuuteen ratkaise-
vasti. Pitkittäisvarsien molemmissa
päissä on helat, joiden kunto on heilut-
tamalla helppo tarkastaa. Sivuttaistuen-
ta on järjestetty akselin yläpuolella ole-
valla kolmiotuella. Sen yläpäät ovat
kiinnitetyt runkoon heloilla. Niitä vään-
nellään edellisten tapaan, mutta vikoja
niissä on harvemmin. Tuen alapää on
kiinnitetty pallonivelellä akselistoon.
(kuva 2, rengastettu osa, osa no 575337)

&

Tämä nivel on usein syypää ajamisen
vaikeutumiseen. Kovin kulumisarka se

,,

ei ole, mutta vikaa ei paikallisteta hel-
posti. Väljyyden toteaminen on vaike-
aa, koska auton paino pitää sen tiukka-
na alta heilutettaessa. Ja tässä kohdin
rakenne eroaa muista autoista. Yleis-
korjaamon asentaja tai esim. katsastus-
mies ei sitä useinkaan osaa hakea. Väljä
keskipallo kolahtelee kuopissa vaihdet-
taessa ja jarrutettaessa, sekä aiheuttaa
takapään selvää nuljahtelua. Edelleen
tarkattavaa takapäässä ovat keskipum-
pun päissä olevat pallot, jotka väljistyt-
tyään aiheuttavat ääntä sekä iskunvai-
mentimien kiinnitykset. Iskunvaimenti-
mien yläpään kiinnitykseen kuuluu olla
melko löysä. Uusien kumien lisäksi ei
ole syytä laittaa täyteprikkoja, sillä ne
voivat rikkoa vaimentimen. Kohde on
monen katsastajan silmätikku. Väsyviä
osia ovat luonnollisesti myös jouset ja
iskunvaimentimet, joita seurataan niin
kuin tavallisissakin autoissa. Yleisesti
ottaen akseliremontit kannattaa ottaa
kokonaisuuksina, ei yhtä helaa sinne ja
toista tänne, vaan kohde kerralla kun-
toon. Kun akselistot on tarkastettu ja
viat korjattu voi jatkaa esitteen lainaa-
mista: ”Range Roverin jousitus nielee
aivan uskomattomalta tuntuvia esteitä
maastossa, auton silti paljoa kallistele-
matta ja tarjoaa hyvillä nopeilla teillä
parhaan mahdollisen ajomukavuuden
ja hallittavuuden.”

ohj ausiskunvaimentimen

KL
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Ostetaan, myydään tai vaihdetaan
ROVER-autoja, osia' ja tarvikkeita.
(Osia, jota et ehkä Sinä enää tarvitse,
saattaa olla tuikitarpeellinen jollekin
toiselle — myy se!)

MYYDÄÄN

P4:n osia, kaikki käyttämättömän uu-
sia, l.73 mm:n mäntiä, tappi halk. 16,6
mm,? 020 ylikokoa, 4 kpl ilman renkai-
ta, 1 kpl rengastettu. 2. Päävalojenkat-
kaisin sis. kangasjohdot. 3. 2-nopeuksi-
nen Lucas tuulilasinpyyhkijäin mootto-
ri. Pekka Kastemaa puh. 90-480 981.

— Rover P6 /3500: etujarrusatulat, jar-
rutehostaja, jarrupääsylinteri, puskurin
”kävyt” ja takavalot (käytettyjä, mutta
hyviä)
— 100/80 / 3 l/3,5 ]: etujarrusatulat
mäntineen (uudet).
— 3 1/3,51: etuparkkilasit, takalamppu-
jen kromikehykset (hyviä käytettyjä).
Juha Liukkonen 90-489 028.

Land-Rover 86, 88 Heavy Duty etu is-
karit, 250,— / pari. Puh. 692 4597

Michelin 205 x 16 Renkaita kulutuspin-
taa 2 mm — 4 mm, myydään tai vaihde-
taan Land-Rover osiin. Puh. 692 4597

Rover 3500 -70, valkoinen, siisti, kat-
sastettu. Juha Pekkola 486 937

Asuntovaunu ACE Viceroy -78 hyvin
varustettu, 1010 kg kok.paino. Puh.
535 l33/Mäkeläinen tai 845 617/Kim-
mo.

Rover
,

MARKKINAT

Tämän palstan ilmoitukset ovat jäsenil-
le maksuttomia — lähetä ilmoitustekstit
ajoissa kerhon osoitteeseen. Ei-jäsenille
hinta 50,—.

Myydään siisti Rover 80 -62 tai vaihd.
100:een. P. 90-482 872

Rover 3500 -80, 5-vaiht. manual, ajettu
48000 km, väri midas gold, hinta
90.000,—.
Tarveaine Oy, Tinasepänt. 17 Hki 62
90-790 911 R. Holopainen.

Rover 3,5 litre Coupe 1968, oikeanpuol.
ohjaus. Puh. 964-388 185.

Rover 75 1953, alkuperäinen kunto, ei
ajettu talvisin, n. 125 000 km, musta al-
kuperäinen väri. Pentti Latva, Pori
puh. 939-37 620.

OSTETAAN
Alkuperäistä kirjallisuutta Land-Rover
sarja I:stä. Omistajan käsikirjat, kor-
jaus, oppaat, esitteet ym. Puh.
692 4597 .

— Rover 100:een alkuperäinen ruuvi—
meisseli sekä 2 kpl paikkavärituubeja
työkalukoteloon, värit: slate grey ja
burgundy.
— Rover-esitteitä, käyttöohje-, vara-
osa- ym. kirjoja, myös vaihdan.
— Rover P3 1948—49, 50-luvun alun
P4 tai Lantikka kunnostusprojektiksi.
Olen kiitollinen vihjeestäkin. Juha
Liukkonen 90-489 028.

Kansikuva
Kansikuvassa poseeraa Sir Winston
Churchill Chartwellissä 1954 muutama
päivä -80-vuotissyntymäpäivänsä jäl-
keen (huomaa rekisterinumerol). Ajo-
neuvo on ykkössarjan Land Rover.

Rover-ystävät —
kerhoshoppi
* Vanhoja Roverystävät -lehden nume-
roita on saatavissa hintaan a 10 mk.
Aikaisemmin ilmestynyt 1/81, 2/81
ja 1/ 82

* James Taylorin kirjaa ”The Postwar
Rover P4 and P5” tilataan uusi erä
toukokuun lopussa. Tehkää varauk-
senne nyt (ensimmäinen erä, 12 kpl,
vietiin käsistä!) Hinta 60,—. 136 si-
vua.

* Rover 75:en öljynpuhdistajan sovite-
kappaleet valmistuvat kesään men-
nessä. Ennakkovarauksia on kertynyt
7 kpl ja mikäli vielä haluat mukaan
projektiin, pidä kiirettä. ”Seiskavito-
sesi” moottori kaipaa puhdasta
öljyä!
Tilaukset ja varaukset postikortilla
yhdistyksen osoitteeseen tai puheli-
mitse sihteerille.

Korjauksia aikaisempiin numeroihin:

2/ 1981 Rover 3,5: Auton paino on
luonnollisesti 1500 kg, eikä
3500 kg. Testi on peräisin
Moottori-lehdestä.

3 1/ 1982 Uusi Rover 75: P4 Roverei-
den valmistusmäärä on kai-
kenkaikkiaan 130 000 kpl, ei-
kä 13 000.

— ilmestyy 4 kertaa vuodessa
—- sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja
Rover-ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tkevät aina
parhaansa. mutta sokerina pohjalla on jäsenten
oma posti — oma juttu, tosi tai vähemmän tosi,
mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus yms asia,
jossa Rover on merkittävänä aiheena.

ROVER YSTÄVÄT-LEHTI
Rover Ystävät-yhdistyksen jäsenlehti
ja korkeamman ajokulttuurin
äänenkannattaja

Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jä-
senten välisenä tiedonvälittäjänä — tehkäämme sii-
tä mielenkiintoinen yhdessä. Postia lehden toimi-
tukseen voi osoittaa: Rover Ystävät, PL 32, 00421
HELSINKI 42.
- Lehdessä julkaistaan jäsenmatrikkeli osoittei-
neen, puhelinnumeroineen, sekä tiedot Rover-
autoista. ilmoita muutokset, lisäykset yms asiat
kerhon osoitteeseen vaikkapa postikortilla.



ROVER YSTÄVÄT r.y:n SÄÄNNÖT
1 &

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

2 &

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.

3 5

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 5

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 edistämitä henkilöitä.
Hallitus on YhdL ll ässä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.
läseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 &

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista sekä yksi (1) 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 €

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.

95
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 (l4) päivän kuluessa vaatimuk-
sen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Aänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjoh-
tajan mielipide.

1 0 5

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 tllivelvollisllle:

. vahvistetaaan toimintasuunnitelma ja jäsen- ja liittymismaksun suuruus:

. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet:

. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä:
lO. 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.

samaan-Awu—

ll!
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.




