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RoverYstävät -

Rover Ystävät ry lähestyy nyt kolmannen kerran kaikkia Roverien omi~tajia lehdelJään. Osoitteet olemme saaneet autorekisteristä. Tällä tavoin haluamme muistuttaa
kerhostamme sinua, joka et vielä ole jäsen, sekä tutustuttaa uudet omistajat toimintaamme. Kahden olemassaolovuoden aikana onjäsenmäärämme kasvanut kolmeensataan. Rover-kanta on kolmisentuhatta rekisterissä olevaa autoa, joten noin kymmenes omistajista on mukana. Merkkikerhoihin yleensä verraten tämä osuus on
korkea, mutta toivomme ja uskomme tilanteen yhä paranevan. Kasvaneen jäsenistömme myötä on toimintamme vilkastunut ja parantunut. Tähän tähtäämme edelleenkinjäsenmäärämme kasvattamispyrkimyksillä -jospajoukkoomme löytyisi uusia todellisia aktivistejakin.
Tämä vuoden toiminnallinen kokokohta on kevätretki Maisansaloon Tampereen
Hihclle. Viimevuotisessa vastaavassa tapahtumassa tapasi toisiaan yli neljäkymmentä
jäsentä perheineen - kokonaisosallistujamäärä oli lähes sata. Tällä kerralla odotamme puolitoistakertaista määrää. Vuosiajopaikkojen valinnalla pyritään kiertämään maatamme, jotta kaikki pääsisivät mukaan.
Erityistä mielihyvää kerhon hallitukselle tuottaa Rover Ystävät vakuutus,joka mahdollistaa autojcmme (yli 5v) vakuuttamisen "tervein ehdoin". Vakuutus saatiin
aikaan Yrittäjäin Vakuutuksen kanssa kevättalven kestäneissä neuvotteluissa. Asiasta enemmän tuonnempana lehdessä.
Toiminnan laajentamisena on kokeiltu kllukausikokouksia,joiden tarkoitus on olla
ennalta ohjelmoimattomia keskustelu- ja talkootilaisuuksia. Niiden jiirjestelyissä on
tarkoitus suorittaa hiomista niin paikan kuin vahnisteiuiucnkin suhteen. Kesällä
näit~i ei ole, mutta syksyllä palaamme asiaan. Ko tilaisuudei ovat pakosta sangen
paikallisia. Tämän korjaamiseksi ja yleensäkin koko toiminnan alueelliseksi Jcvittimiseksi on haettu keinoja. Olemme etsineet paikallisia yhteysmiehiä, jotka ainakin
suurimmissa kaupungeissa pitäisivät yhteyksi'ä ja hoitelisivat Rover-asioita. Turun
suunnalla asia lienee edistymässäkin.
Jäsenten keskinäinen yhteistoiminta osien ja tiedon vaihdossa on tärkeä osa toimintaa. Sinulla on esim. edellisestä Roverista jäänyt jotain, mitä et enää tarvitse, sille
löytyy usein tarvitsija joko lehtemme välityksellä tai "happeninki"-paikalla. Lehlt:mmc ilmestyy neljästi vuodessa. Niistä 011 kolme numeroa vain jäsenille lähctettiiviä. Keskustelu mahdollisuuden tarjoajana lehtemme on saavutl.lIlut oman i1sc!llal1~a. Edelleell se Oll pMistänyt meidät tutustumaan Rover-uutuuksiin aivan l'tlllH:n~issä.
Kirjcl'llvaihtoa kcrhollcpHin on syntynyt Illukavusti ja julkaisemme lukijakirjeitä
mahdollisuuksien mukaan.
Ensimmäisen lehden alk uteksteissä totesin Roverin erilaisuuden toisaalta peloittavan
joitakuita, mutta toisaalta olevan sen viehätykscn ydin. Uskonkin siinä olevan sen
karsintatekijän, joka meille jäljellejääville muodostaa yhteyssiteen - sen, joka tekee
Rovcr-kerhosta Rover Ystävät ry:n.
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RoverYstävät

Jäsenkaavake ja
~ jäsenmaksu 1983
Hyvä Rover ystävä
T ämän lehden liittee nä o n uusitut jäsenja jäsenmak sukaavakk eet. Ensisijaisesti
ne ova t tarkoitettu niill e Ro ve rin omistajille. jotka ovat vasta liitt vmässä kerhon
ys t ä~äp iiriin . sa mo in kui~ niille vanhoille jäsenille. jo iden maksut ja jäsentiedot
ovat epähuo mi ossa unohtuneet. ON
SYYTÄ VIELÄ KERRAN PAINOTTAA SITÄ. ETTÄ JÄSENKAAVAKE
ON JÄSENYYDEN EDELLYTYS
SIINÄ MISSÄ JÄS EN MAKS U KINI
Sinä. jo ka ol et jo suorittanut mak susi ja
tiet o jen läh ettämise n. säästä to ki kaavakkeet. sillä niid en avulla voi.! myöhemmässä vaiheessa uu sia jäse nti etojas i
sekä tehdä tarrojen lisätilauk sen.
JÄSENMAKSU o n edelleen va nh oilta
jäseniltä 50 ma rkk aa ja uusilta 50 markkaa + 50 ma rkk aa liitt ymisma ksuna.
Nämä tiedot ovat esipainettuja maksulomakkeessa o missa sa ra kk eissaa n. J äsenmaksukaavakkeella voit tilata kerho n tyy likkä ltä jäse nm erk kita rraja merkit semällä ha luam as i kpl-mää rä t tyypeittäin:
1. ROVER YSTÄVÄ T.. .. ulk op uolinen tarra
2. ROVER YSTÄVÄ T. .. .. lasin sisäpuo linen kiinnitys
3. ROVER FR IENDS FINLAND ulkopuolinen tarra
4. ROVER FRIENDS FINLAND lasin sisäp uol inen kiinnit ys
Tarroje n hinta on 5 markkaa kappaleelta: post ikulu t on 2 markkaa riippumatta
mjä rä stä.
J iisc nmaksukaa va kkeessa on vksi tyhjä
sara kc. jota vo i kii vttä ii csim. vanhojen
leht ie n tilauk sessa t'ai riistimak sujen ho itoon. Uud et jiisenct saavat automaattisesti tiin ii vuonna aiemmin ilmestynee n
•• lehdcn (N :o 7 J. samo in heill c läh etetään
Y-vakuutuksc n vak uutu sta rj ouk se n hintaticdot. Van hat Ichdet n:ot 1- 6 maksava t 10 mk /k pl.
TÄYTÄJÄSENKAAVAKKEESINYT
TÄLLÄ ISTUMALLA. HETKEN PÄÄSTÄ SE VO I J O UNOHTUAI (Valmistenume ron haet rekiste ri otteesta. ku n liihd et postittamaanja auton hi sto riaa voit
kvsiiistii va ik ka lehd en vä lit vkse ll ä.
P.K -K onti o
.

,

ODOTUKSIA JA TOIVOMUKSIA
L\hvt yht ee nveto niiqii odotuk sista. j oita kerh otoiminnalle o n asetettu tiih iin
men nessä saapuneissa jäse nk aavakkeissao Ehkii alkuun on ilolla todettava. ettii
lukui sissa kaa vakk eissa ilm cn i suuri tyvtyvä is vvs kerhomme parin ensimmäi se n
vuoden toimintaan. Kun nvt yhdessä
kehitämme toimintamuotoja. ta vo ittaa
kerho vhii usea mman vs tävän entistä paremmlll.
Niistä odotuksista ja to ivomuksi sta lausun it se kk ääs ti ensimmäisenä erä än
omistani: Kerholehti on med ia. joka tavoittaa jokaisen vs täviin . mutta se ei
svnnv it~estään . Kerro. kvsv. vastaa. i1~oit~ . keskustele Rover ·Y~ tä v i ssä. sillo in se täyttää tarkoituksen sa. Sitten ne
muut to ivo mukset/odo tuk set:
- pitää olla viihteellistä
- kok oor.tumisajo t muka via. vhteishankeh o mmat asia Ilisia
- rupattelukokouk se t. kirjasto. tietopankki . kä ytännön ti etojen vaihto
tä rkeitä
'
- mahdollisimman paljon tietoa LR ja
RR autoista: kunn ossa pid osta. (Iisä -)
varusteista. ajamisesta se kä ti etoa siitä miten muuall a toimitaan nä issä
puitteissa
- uu simman ti eto ud en saam ista. huo ltoon liitt yvää ti etoa "o llak se ni mahdollisimman vii sas "
- lehtee n korjauk sia . vara os ista ja niiden saa nnista
- kerh on toiminnan hajaut ta min en
muua ll ek in Suo mea. eS lm . kokoontum isa jo Kesk i-S uo meen
- Rover vstäv ille omat paidat ja puserot
- mahdollisi mman paljon dltei siä kokoontumisia
- lehtee n: kokemuksia cn ti söin tiprojckteista. kustannuk sista. omat kikat
.-

-

-

-

-

vm. hvv iä neuvoja
mukaa vaa vhd essäo loa
mi elenkiinn o n vll äp it oaja lev ittämi stä
jokin työmuoto kansainvälisen humanitäii risen toiminn an piiristä osa ksi Rover vs täv ien toimintaa
ulkomaise t tapahtumat: ti etoa niIStäkin
va raosa liiht ee t .myös ulkomailta
kirjalli suud en viilitysja kääntäminen
to imintaa ei kannata suuresti pai suttaa. ettei repeii kä sistä ja ei tule ra skaaksi ho itaa
to imintaa myös Po hjoi s-Suomeen: 4veto miehille mahta vat maa stot
"ei muodolli suutta"
kansio Rover Ystiiville
niksinurkka jäsenlehtee n. englantilai sia autovitsejä
kanga smerkkiä odote llaan
Rov"er tyy pit: vuos imallit. uudistukset vm . kerro ntaa lehteen
kcrilOt o iminnan tunnetuksitekemistä
eri kein oin. nä yttelvt. es ittelvt ym .
nvkyisen lainen va paamuotinen to iminta tvvdvttää
vht eistoimint aa a ut o jen a jok unn on
sä iIvttä m isessä
Rover-perinteen kerääminen ja sä iIvttä minen. vhtevdet ulk omaisiin
Rover kerho ihin

Niimii to ivo m ukset ovat si is kooste
useista sa mansuuntaisista a jatuksista.
jotta toivec mm e vo isivat to teutua. tutki
li staaja mi eti. mihin sin ii voisit osa llistua
ja soi ta tai kirjoita. ni in muodostet::ta n
'mahdolliscs ti pieniä työryhmiä as ioiden
eteenpäi n viemiscks i kohtuullisissa puit teissa.
So itellaan
P.K-Konti o

R 0 V E R Y S T Ä VIE N V U 0 S I AJO 28.-29.5.1983
Yhdistyksemme perinteinen kevät retki suuntautuu
tällä kertaa Teiskossa sijaitsevaan Maiaansalon
vapaa-ajan keskukseen. Paikka on keskellä kauneinta Hämettä, noin 35km Tampereelta pohjoiseen .
Tapahtuma on kaksipäiväinen ja tarkoitettu KOKO
PERHEELLE.

.

SISUKASTA SAUNAA
Odotetumpia sauna kohteita ovat sisun
toi mipisteet. Erittäin mielenkiintoise n illa n tarjosi Karjaan tehtaat. T utu stuimme uuden S-sarjan Sisun syntysijoihin
huhtikuussa. Tilais uuden osa nottajamäärää oli pakko rajoittaa, isä nnän
toivoma 25 ylitettiin kohtuullisesti .
Kyydin SInne ja takaisin Helsinkiin
teimme upo-uudella Sisu linjurilla. Iltapa la ja sa una nautittiin Tammisaa ressa.
Kiitoksia isännille kovasti - pakkohan
se on uusia , kun ei kaikki ma htuneet.
KL
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OHJELMA

LAUANTAI 28.5 . 83

12.00

Saapuminen
12.00- 1) . 00 .a joittuminen j a autojen pyaäJctiinti
mallei ttain meille v&r& tulle ken täll e ( 3)
13.00-14 .00 Lounas (seisova p öytil)
14.00-20.00 Kes kuste l ua, tutustumista, ButOjt!!: ihailua, ul koilua, kilpailUja, käynt1 IAISAN
1II0BIILIT-lIIuae0898

SUNNUNTAI 29.5.8]

8 . ]0-9 . 30

aa.miainen

9.3().....10 . 00 aiirtyuu.oen maastoon
10 . 00-11 .00 :tIasstoajoa
11.00-13 . 00 kirpputori, yleisökilpailuja., arpa jaiset,
lasten ohjellnaa ym.
.
13.00- 14.00 lounas (seisova pöytä )
14.00-14 . .$5 u..lllistaut"-..I,I!Iinen läht 'jöO

17.00~18.01 Tytt öj en sauna

14 .4 5

kilpail utulokset, lo ppul aus e

18.18- 20.00 Poikien sauna

15 . 00-

sii r tYlllln en muodos t elmassa Vehoniemen automuseoon

20.30-21.00 Iltapala

_ 17.00 tutus tWD.l.nen lIIus eo on
17. 00kotiutuminen

21.00-

1

Kerbopaneell, elolruv i a, dio Ja ,ke sku atelua
me ille v&:-atusBB kokouatilsssB (2)
Diskoa, syvälli st ä keskustelua ym ilt arientoja alueen ,huvi psikoi sSB muitten mukana
omaan tahtl. l.n

Tå.:rIlin Ohjelman lisäks i Maisansalo tarjoaa lIIah:1011isuuden
lDonenmo i seen toilll.l.ntaan 1IIlD. surffaus, tennls, ratSBst'ue,
lUO:1 topolku, kotie 'tai ntarha ym

I~
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Range Rover on tehty edustamaan
kun tarvitaan, ja kulkemaan kaikkialla
missä tarvitaan. Kulkua vauhdittaa
uuden korkeapuristeisen Economy
V-8 -moottorin 92,6 kW (125 hv), ja
maastossa auttaa vahva vääntö 258 Nm
2500 r/min. Ja tämä suorituskyky on
taloudellista, ECE-normin mukainen
kulutus 90 km/ h tasaisella nopeudella
on 13,0911100 km ja 120 km/ h nopeudella 16,4411100 km. Säästö aikaisempaan on jopa 15-20 prosenttia.
Ajo-ominaisuudet? Ne ovat to-

dellisen nelivetoisen maastoauton ominaisuudet, paitsi kaupungeissa ja moottoriteillä, jolloin paljastuu Range Roverin henkilöautomaisuusja höyhenenkevyt tehostettu ohjaus.
Mukavuus? Nyt vertaansa vailla
4-ovisessa mallissa, samoin tavaratilat.
Mökille mennessä ei tarvitse miettiä
mitä mukaan mahtuu.
Edustavuus? Se tekee Range Roverista erilaisen. Sisustus monine yksityiskohtineen on uusittu, on pähkinäpuuta
ja muutenkin hyvät materiaalit jopa

tavaratilassa. Ja tietysti alumiinipyörät.
Kestävyys? Siinä Range Rover on
hintaluokkansa huipulla. Erillinen
runko on pitkäikäisimpiä autorakenteitaja alumiiniset muotopellit ovat
korroosion kestäviä.
Jos tarvitset auton moneen käyttöön
- ja yhtä sopivan sekä taloudellisen
jokaiseen käyttöön - olet valitsemassa
Range Roveria. Lisätietoja: 90-544 611.
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RANGEROVER
SOCIE1Y
Mukana juhlassa ja arjessa, tieDä ja maastossa.
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RoverYstävät

,/

UZ]et ROVER 3-litre
1
KOEA.lAA

H

siltä että autotekkehitys on yleismaailmal lista, ovat muutamat tietyt merldt jatkuvasti säilyttäneet selvät kansalJiset
tunnuspUrteet, Rover on tästä säännöstä klIstatOD esimerkki. Val.kka se
on rakenteeltaan kalIdn puoUn nykyaikainen , on se tyypilllsesti kuitenkin
ennen ka1kkea englantilainen. Ainakin
me yhdistämme sen luonteen · automaattisesti käsitykseemme brittUäisestä arvokkuudesta, perinteeIUsyydestä
ja mielentyyneydestä.
Kotimaassaan Roverin maine perustuu korkeaan viimeistelytasoon, mukavuuteen, kestävyyteen ja laatuun
nähden kohtuulliseen hintaan. Vaunu
kuuluu kesldhintaluokan yläpäähän,
mutta siitä huoUmatta sitä käytetään
yleisesti edustustarkoitukslln Ituljettajan kera. Sitä luonnehtivat hyvin jalopulset ikkunal1stat ja kojelauta, lattiaa peittävä plyyshtmetto sekä nahkaverhoilu.
Aikaisempiin Rover-maUeIh1n verrattuna ''3-Utre'' ori '~usi auto", vaikka
se tyyUltään noudattelee tarkasti tehtaan perinteitä. Kori on nyt itsekantava. minkä ansiosta maavara on voitu
suuren~ ja auton korkeutta alentaa
slsäkorkeuden kärsimättä. TUaa sIaADi
on huomattavasti entlsti. enemmin,
sillä leveyttä on tullut Usäi 10 cm
ja pituutta vastaavasti.
UOLIMAT'l'A

nilkan

Ikää 3-litralsella Rover1lla on nyt
yli kaksi vuotta, mutta tyyllltHn ajat-

toman muotoilun ansiosta se on aina
yhtä uusi tai yhtä vanha. Suvun er1koistuntomerldt näkyvät sHnä vihIntäin yhtä selvästi lw1n saksala"""""
Mercedes-Benz1Bsä. Kummankin JDe!'Idn ulkonäköä hallitsee omintakeinen
jäähdyttimen säleUtk? ja kumpaankin
on onnistuttu llittämäin panoraamatuulllasi yhtä huomaamattomasti.

Suoraa perua a1ka1semmista Rovu.nianeista on moottorin ja takajouslt1,lksen ro...ltcnne seltä suuri 15 tuuman
pyöräkoko. Etujousitubessa sen sijaan on menty uusille Unjoille käyttämällä varsfuaisena jOU8eD& kahta
rungon pltUUBSUuntaan sijoitettua täysin koteloltua lehtijousipakkaa eli na.
vääntövartta. Runko on si1IyteUy
ain08Staan auton etuosaasa, misd siihen on lt11nn1tetty moottori, 1tytIdn.
vaihdelaattkko ja etujousitus. Tim1i.
~ on Idinn1tetty koriin
er1koIspuIteiII.

115 hevosvoimaa
Moottori on tuusisyUnterinen ja
entistä bDsI.-sivuventttillty}'ppli.. Sen
qIInterittlavuus on nostettu kerrassaan maht&ftksl eli kolmeen Utraan,
jobon yenattuna 115 hv. teho on suh&eeJli8en yaatlmatorL Toisaalta taas
Ylint&nomen~yrå on siinä mAärin "selnen eli veto sitkeä, että tuhtyynttä YOImme pitää hyvinä niin
paInavaan

autoon.

ErudngnUDen ja selYin

vaikutelmam-

me moottorista 011 sen h11jainen käynti,
lDfkA JlOI'IIU'IIl.... ajosaa on liheB huo-

.........toa Kuonnltettaessa ääni voimistuu, muu.. ei tule häiritseYiksi
attaa rallIlalJIae>J;tj. joten mikäin tempse ei ole.
l'InIUMiJJrwoIl kulutus on suhteessa
mooUorin kokooo, muu.. ylelaestl. 0ttaen melko suuri. paskaana keI1Ill
. . . , nopeasti ajamaDaunme maantleleDIdH se ftlhteU kesklmUri1seD 16
penlDll!DWDen

Ilå'aa/l00 km anon k'tgnmaDaJdn puolen DOin tabden Htran rajolsla. To6in
jouduimme hyvin suuren osan ajamaan ItoImosTaihteeUa tai sitten ne-

1000000teeUa huippunopeutta piltatielJA. 8,'15 puristusaubde edeUyttiä luonnoI11sesU kodreaoktaanlsen bensiinin
kAyttöiL
8uureD

polttoaineen
kulutuksen
haittoja UsU. useimmiten polttoainesIW6n pienuus. muu.. titä vikaa ei
Roverlaa oonebi esiinny, slUi sen
tanW vetU 6S litraa. TIstä määristI.
on 7 litraa varataDktssa, JDinki Ilsibi
polttoaineen vibentymInen nikyy kojelauta&n sljoitetust& mlttarlsta.
KylmillJ. siiUä. ei Roverin erikoinen
seleno1distartt1 antanut meille aivan
vakuuttavaa kuvaa, slIIi sUnJ. esiintyi
hi.iriöUä. Yleengikin tuntui moottori
vaatiYan a1uaa hyvin rikkaan aeoksen, jolloin sen vedossa samalla. 011
toivomisen varaa· parina kolmena ensfmmJUaeni 1åIometrInJ.. Ryypyn käytön beIpottamIsetsJ on kojelaudassa
varoItuSYaIo.

LaUiavaihde
HyIättyiin

vuoden

UIU

mallissa

rattivaihteen RoYeI' on pJ1Q'lJ1t ustolliseDa YlIDhaIIe hyri1Ie lattiavalhteelle.

TAatä melllä ei ole muuta lw1n hYVää

RoverYstävät sanott&YaD&, sillä valhdetabko on 1lJ'Ityisessi. patb"S".erttwn hyvin ItäsiDit
Vaihdetaava on normaali ne11valhteinen ja valhdetangon lUkevara lukuunottamatta kom 17b1tti riUi. 1-2 ja
3-4 tuon riWl& Wltevara on tavanomainen. Nuppi P'1871 kuitenkin eri
uenn0iasaaD: samalla eWsndellA
ajaJasta, sillä valbdetangoD ~tJB
kohta lattiassa on tavallista edempinA

Ja ylempiiDä.
Vaitka Y&fhdetanko on ldinnifietty
lattiaan. ei se ole "pubdasoppInen"
IaWaftibde. vaan viWnlvelellä varustettu. SIksi se ei ole aivan nUn nopea
ja tartka kuin varsinaiset IattlaYalhteet. Sen sijaan synIrronointl on eritWn hyvä. nt.ösva.ihdetta ei ole synkronoltu eikä se mielestimme oUsi ollut
tarpeeIUstakaan.
Moottorin sitke)'den ansiosta. ei
viJitJssuhteiden porraatukaella ole
koYin tir'keiA merldty&tä. J!:&ImerId.JaIl
nelosvaihcIe on Uyttöke1poInen 30150 tm/t. llaantlelli se on varslnaJneo
ajovaibde. josId.n kolmonen
alle
120 tm/t mlttarinopeuksUla obltuB- ja
kaarrevalhteena. Kakkonen Ja ytköDen
rtittAYti ftIItaaftldl • kmlt ja ~ km!
t nopeubHn asU.

U,

Paranåmeet &jo-ominaisulldd
MeIdIn me.IMmme RoYerla pldetään ylet8esU JrmIn eRqIaInw daena.
maavaraHaan pieneni objaubeltaaD
bltaaDa Ja .Jtqdtubeltaan keJmrtaDa
autona ja siis ftI'IIIn huonona nopeaan
ajooa mvtl!11rkaaDa saraUeIIA vanlnId.n ~ Vaitka "3-lItre'"
IocDteeHaan on eoUnen Roftr. cma&
tlrkebnmlt
panmnubet ~
juuri ajo-ominaJ&aubH ~...
teId.jöttI..
Suurin wakltys nIi8&A panmnuk-

•• sista 011 nlMlbemme mooUorin 81joUntaella tUblaempu t"emmaDI
.Jonka ansiosta. paInoo jabaDtumtneo
011 taaaDQumt, niin eUA enIä M"
pafnos&a 011 e&upJ&lDL TImä 011 oll1å
omiaan YabDeotamaan Boftrin alblsempu lHaIHtda ~ eli
DObn tatpumasia JDeDDi suonan ~
heIbsU objauheen ~ ToIIIn
yIeJIId.n on ftUIluDa Dmefnen pyrIdlD1B ltulba &UOnaD DOkb edeDI. ftI'slnId.n jcB kunaan ~ .oupeuUa
flIl

nznse,stJ

'l'tUaalta perIpU tuntuu JIl1IUdkbaDa aaraUeDä elAriB&, slDä se Irtoaa
Yal1IIn beJpnsH Vaunu -raatI1 slbi
niiIIA oJoevbteIaa ajaJalta ftJppaoUa
ftI'slnId.n buun kI,ytt.Mn nihdeD..
~ ohjauBpy(riIJA ............
se ei sledA.. NIIs&& rajoItqksIst.a huoIImaUa emme l*Iä altA pdnban huoDGDa maantleautoDa, sOlA bJbt1mD1sllIa nopeubilIa pUteUJä vaunun hal-

lit.1Jeft

piirre on erfnomafnen suunta-

vakavuus. tasainen kulku JOpa pyyklålautaplnnalla. tunteeUomuus tuulen
vafkutubeDe. tarkka objaua, tisUJe
b6mAtöD objauspy6rl. Ja erinomaiset

Jarrut osoittautuivat koeajossa huomattavasti ke&ld.tasoa paremmiksi. Ne
toimivat tehottaastl jo suhtee1l1sen

jarrut.

on hyvlL eikä hälpymlati ilmene jatkuvassa rasituksessa. Jarrutustehon
tasaisuus sen sijaan ei ansaitse ftrauksetonta Id1tost&. minkä sellttänee
se. että edessi on Uyfietty levJJarruja
Ja takana tavalUsia rumpuJarruja.

BiUIaul . rlstir11ta1aeoa tote&mubena
hyviin suuntavakavuuteen nAbden
pmlDmae merIdlle f alpumuben heilah&eJe9aan Wkkee-..een obJauspy6rillA
suorIteQm suuntakorjauben jälkeen.
MuttfkhaDa tIeDA · autoa 8&& slbi
"'pideDä". kun taas Jaolla tieDä se kulkee "lt-ert"n " . EdelJ;Jt:vbenA auton
moltteettAnaUe Uyttiytymjselle kuitenkin on oikea rengaspaJne. sUlA
riArA paIDe "fa1kuttaa hyvl:n hertistl

aJo-ominalsuubla huooontavastl.
Jowdtubeo ba"9a1ta1mme
varstn
onnIstuneebl Suomen oloihin. l!dIlA se
ei ole keinu-ra eikä liioin pehmcA kuten
yleensä tAmAn· luokan autoissa. 811mllnpldArinA on ~ ison raskaan
auton tuntu, mikä on omiaan HSiämUn a,Jomukavuutta. KuomUtliben
vaihtelut elrit ftikuta ajo-clm1nalsuubHn, jcB takarenkaIden paine sKdetäin kuwmituben mukaan.
Valkta yleinen käsitys Suomessa on
Yahvastl isojen renka1den kannalla.
emme voi sllhen· ftl'auksettomalltl
yhtyä. Puhtautl ~ kulkua tasoltt&vana DlUbvuuåeld.jlnä ne ovat patkaDaan, mutta to1saaltå taas suuri
joaslttamaton paino aiheuttaa pomppIm1s&a enemmAn kuin miti. ont1enpintaan paremman kosketuksen omaaftlIa plenemmäD1 py6riUlä. .Jyrltä8d
kaarteessa renkaat ulYovat huomiota
herAtti.vIatI.
OhjaUB on kevyt. kuten tämAn lu0kan autolta aopU odottaa. Sel1tykaenä
on hidas viJitys. jolloln ohjauspy6rll
on Iderrettävi vast&avastt enemmin.
Alle 50 IanIt nopeuJts1lla ohjauksen
jiykkyys lisääntyy kuitenkin huomattavaatl. Ben sijaan kytIdn vaat11 suhteelUsen suuren poljinvoiman. vaikka
sen Wtevara on tavallista. suurempi.
Toiminnaltaan se on kaikissa tilantelsS8 pehmeä.

plenIllä

polJinvo1m1lla. jarrutustunto

Mukavuus ennen kaikkea
011 sitten kysymys eoslvalJrutelmasta
tai lopullisesta ki8Itytsesti. on Rover
3-lItren hallitsevin piirre suorastaan
plklrutartka huolelJlsuuB pyritti.ead

mukavuuteen Ja arvokkuuteen. Suotta
ei vaunua ole nimitetty toisinaan
"pikku Rolls-Royceks1". TällaIs1a erikol.shlenoubla ovat mm. muovtrAystUt slvuIkkunolden ylApuolella. bar-

plkkomalnen vaahtomU9v11n upotettu
työkaluvalIkoima koJelaudan alla olevassa ulom!detti.vissA 1eYYBd. erIkoisplc:Ukkeet ka1klåa työkaluja varten.
suojapeitteellä varustettu akku. mato-

ruuvllla laskettava varapyöri matkatavarasä.U1ön alla. laajakulmainen pa-

noraamataustapei1i. pehmusteUsta kojelaudan sekä yli- että alareunassa Ja
sivulla ikkunoiden alla, suurikokoiset
karttataskut. alaslaskettava kyynärnoJa takana keskellä ja yleensä huolellisesti valmistetut "hanikat".
Edellä esitettyjä tärkeämpi joskaan
ei niin selvästi näkyvä mukavuUBteldjä
on korin väljyys, joka ei ole yksin
vaunun koon ~~ myös tarkan suunnittelun ansiota. Erikoisesti takaistui-

men matkustajia on tässä suhteessa
muistettu, mikä omalta osaltaan vahvistaa auton edustusluonnetta. Sisäkorkeus on nimittäin niin suuri, että
matkustaja voi takana hyvin pitää
hattua päässään. Oikeastaan ainoa
muistutus tilankii.yttöön nähden koskee suurta kardaanitunnelia ja vaih-

delaatikon kohoutumaa.
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ROVER YSTAVAT
Ta pahtumiamme viimea ikoina leimannut keskustelunaih e on o llut a utoj emme
va kuutu sturva . Va ihinkoja sattuu huolellisille kin ja a utolla vo i aina joutua toise n aih e uttamaan o nnetto muuten. Auto
vo i myös kin pa laa ta i sen voi voro viedä.
Nuorten (alle 15 v) autojen tä ys- ja palova kuttamisessa ei o le ongelmia . Yleisten
aut o va kuutusehtoje n mukaisen vakuutuk sen saa mistä yhtiöstä tah a nsa . T urvaa sa a kolmenta soista ja eri suuruisill a
omava stuuo suuksilla. Kun a uto saavuttaa kahd enk ymm e nenvi idenvu o d en iän ,
sen voi ka tsas taa muse oa utoksi, j o lloin
va kuutt a m inen sovittuun a rvoo n on
m a hdollista kohtuulli sin kustannuksin
(museoa uton va kuutu smak su perustuu
ko lmenk ymmenen päivän vuotuiseen
käy ttö ö n). Vä liryhmiin (15-25 v) aut oj en
va kuutt a min en o.n o nnistunut satunnaisesti joko no. rm a a le in ta i puolitoi sta kertai sin veloituk sin . Korvauk se t puo lestaa n ha r vo in ovat vas ta nneet o mi stajie n
käs it yksiä autojen a rvo ista. Ärt ymystä
va kuutu sasio issa o n he rä ttä nyt se , ett ä
aut o n a rvon putoa minen ei va ikuta vakuutu sma ksuihin , korva uk siin kyllä kin .
Viisitoista tuh atta m a ksavan Ro verin
va kuutu sma ksu o n o llut sa m a kuin
150000 rhk:n a rvo ise n. Tä tä pe ru stellaa n
sillä , että va nh a n a ut o n ko rjaami ses ta
velo ite taa n sa m o in per ustein kuin uud enkin. Pie neh köj ä - sii s yleisimpi en va hink o je n ko hd a ll a as ia o. nkin nä in ,
mut ta j o udutta essa til a nteesee n j o ll o in
ko rj a usarvio o n lä hell ä, ta i ylittä ä a uto n
arvon, kärs ii va nh a ll a ajava selväst i.
Rove r ystäv ie n ko hda lla til a nn e on nyt
pa ljo.n aie m paa pare m pi. Yh d istykse m me o n ta lven a ikana va lm istellut Yr ittäjäi n Vak uu t u ksen ka nssa a ut ovak u utus• , sop imu kse n , j o ll a o n ka ksi tavo itett a.
Va kuu t usko ht e itten eli a ut oje mm e arvo
sovitaa n etuk ä tee n, vaku utu sta teht äes sä. Tä ll ä pyritää n para nt a ma a n vak uutu st ur vaa suureh ko n va hingo n , ta i täystuh o n sat tu essa . K un arvo o n sovittu
etu kä tee n ei ko r va ustil a nt eessa o ll a sa ttum a nva ra isten " Io.nk a lta"-arvio itten a rm o illa (nä mä use in t uk e utu va t a mm a ttika uppi a it ten la us unt o ihin , j a he tunn etu sti ymmärtävät va nh o ista Rovereista
yhtä pa lj o n kuin po rsas tuuli m yll ystä ).
E rit yises ti pa lo- ta i va rka usta pa u ks issa
etuk ä teisa rvo nm ää rit ykses tä o n suunn a to n a pu. Kuk a pa vo isi hiilt ynees tä rungos ta tai paik as ta - tu os ta se viet iin mää rit ell ä o ik e ud enmuk a ise n korva ukse n.
T o ine n tavo itteemme o li taso ittaa vanhempi e n aut o jen va kuutu sm a ksuj a pa remmin niitt en arvoa vas taa vik si. T ä hän
pääs tiinj a ka malla Rove rit ko lmeen mallik o ht a isee n r yhm ää n ja nä mä arvolu o kkiin, joitten muka a n m a ksut määrä yt yvä t. Solmittu so pimus kos kee viittä
vu o tta va nh empia a ut o ja, joten ko rj a us-

"
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AUTOVA KU UTUS~OP IMUS

Sopi muspuolet

Tämän 03.05.1983 alkaen voimassa olevan autovakuutussopimuksen
sopi j apuolina ovat Rover-Ystävät ry sekä Keskin ä inen Yhtiä
Yri ttäjäin Vakuutus.

Sopimcksen alainen henkiläryhmä ja vakuutettu ryhmä
Tätä sopimusta koskevaan henkiläryhmään kuuluvat kaikki RoverYstävät ry: n jäsenet. Vakuutetun ryhmän muodostavat ne edellä
määri te 11 yn henk i 1öryhmän jäsenet, jotka ovat vakuutusyht i ön
kanssa tehneet erill isen Rover-autoaan koskevan vakuutussopimuksen .

Vakuutusturva

tai

Vakuut usma ksu

Tämän sopimuksen mukainen yksilöllinen vakuutus sisältää vaihtoehtoisesti joko
a)

vaunuvahinko-, kolar;-, hirvivahinko-, palo-,
varkaus- ja oikeusturvavakuutukset (ns. kaikenvaravakuutus , yhdistelmä I ilman autopalveluvakuutusta)

b)

hirvivahinko-, palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuut ukset (yhdistelmä III il man autopalveluvakuutusta)

Vak uutus ma ksu mää räytyy ajoneu von laadun ja arvon sekä valitun
vakuutusmuodon mukaan . Vakuutuksen piiriin kuuluvat ilman eri
1 is ämak sua autov akuutu se htojen muka; sesti ajoneuvoa" ki; nteästi
asennetut j a sen käy ttötarkoitukseen olennaisesti kuuluvat 1 i s älai tteet. Li s älaitteet on il moitet ta va vakuutushakemusta tehtäes s ä. Vaku ut usmaksuja ta rki s te t aan vuosittain Autovakuutusliiton
määräyste n mukaa n.
Vakuutusmaksuu n sovell etaa n yl e is te n au to vakuutu sehto j en mukai s ta
bonusoikeutta (yh diste lmä 1, omava stuu 500 mar kk aa ) sekä sei so nt aaja n al e nnusta . Ajoneu vo n liike ntee stä po i ss aol oai kana ovat paloja varkausvakuutusosat vo imassa ka ik iss a yhdis telm i ssä auto va kuutusehtoje n mukaisest i , mi kä l i se i sont a- a ika e i yl itä kuut t a
kuukautta . Se i sonta-aja n yl ittäessä kuude n ku ukauden r aj an voidaan pa l o- ja varkausvakuu tu sosa t saa ttaa vo imaan eri pyynn ös tä.
Mikäli vaku utusta tehtäess ä ajone uvon ensirekisterö inni s tä on
kulunut viisi vuotta ta i vähemmä n , myö nnetää n auto vakuutus normaalein Autovakuutus l iito n hyväksymi n ehdoi n ja maks ui n (y ksity ise t henk il öa utot).

Vakuutuksenottajalle suos i te ll aa n liittymi stä Yrittäjäi n Vaku utuks en perheen Turvajärjestelmää n , jo ll oin autovakuutuksesta
myönnetään alennus, joka vuonna 1983 on 8 %. Yksity i s käyttään
tarkoitettuje n ajoneuvojen l iikennevakuutukse n alen nu s on 5 %•

All ekirjo itu stila isuud essa Pertti Lumm aa. Carolu s Da hlq vist. Kai Reun a nen.
Kimm o Linna vuo ri ja Juha Liukkon en.

-
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- VAKUUTUS
Ajoneuvon arvo

Vakuutetun ajoneuvon arvon määrittämiseen käytetään tarkoitusta
varten laadittua arviointilomaketta. Yhdistyksen nimeämä arviomies tekee alustavan arvion ja hyväksyttää sen vakuutusyhtiön
vahinkotarkastajalla. Auton arvon ajan tasalla pitämiseksi
lähettää vakuutusyhtiö kerran vuodessa vakuutuksenottajalle
t iedus te 1uI omakkeen ajoneuvon arvon muutokseen va i kuttaneista
seikoista.

6
Korvauksen suuruus

Vakuutuksen perusteella suoritettavan korvauksen yläraja on
ajoneuvon sovittu arvo. Lunastustapauksissa ~räytyy romun
hinta sen mukaan, mikä ajoneuvon arvoksi on sovittu. Silloin
kun vieras osapuol i on syyll inen vahinkoon, korvataan se tämän
ajoneuvon 1 i ikennevakuutuksesta. Yri ttäjäin Vakuutus pyrkii
va i kuttamaan s i i hen, että korvaus on tämän vakuutussopimuksen
mukainen. Muussa tapauksessa suoritetaan tästä vakuutuksesta
korvausten erotus. joka va i kuttaa vakuutuksessa olevan bonuksen
suuruuteen.
Tämän vakuutussopimuksen voi irtisanoa jompi kumpi sopimusosapuoli ; Sopimus päättyy tä'llöin irtisanomispäivästä kolmen
kuukauden kul uttua . Sopimuksen päättymi sen jäI keen sovelletaan
kuhunkin yksilölliseen autovakuutukseen sen seuraavasta vuosieräpäivästä lukien yleisten autovakuutusehtojen mukaisia
tariffeja ja ehtoja.
Lukuun ottamatta tässä mainittuja pOikkeukSia sovelletaan
vakuutuksiin yleisten autovakuutusehtojen mukaisia määräyksiä.
Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä ja allekirjoitettuna kappaleena, joista toinen on Rover-Ystävät ry : n ja
toinen Keskinäinen Yhtiö Yrittäjäin Vakuutuksen hallussa.
Helsingissä 03.05.1983
Keskinäinen Yhtiö

ROVER-YSTIIVIIT RY

1}E;i::'"~ -L J,1 J•. .-:

Tässä paloi monen luhanne korjauk set viikon
ilon jälkeen. Vakuutusta ei ollut'

1)

~

ta saatiin muillekin kuin edellämainitun
ongelma ryhmän omistajille . SD-mallit
jäivät toistaiseksi sopimuksen ulkopuolelle . Rover Ystävät-vakuutus myönnetään vain kerhon jäsenille. Ajoneuvon
arvon määrittämiseksi kerhon nimeämä
yhteyshenkilö , tällä hetkellä Juha ja
Kimmo , suorittaa omistajan kanssa tarkastuksen, jossa täytetään va kuutu sha kemus ja arviointilomake.
Arvon määrittämisen perusteina käyt etään auton ikää , ts. auton vuosim a llia ,
käyttökuntoa ja siisteyttä , sekä huomioidaan mallien väliset hintaerot. Edelleen otetaan huomioon tekijät , jotka tekevät autosta keskivertoyksilöstä poikkeavan esim. entisöinnin, säilymisen (alkuperäiskuntoisena vähän ajettuna) tai

runsaan lisävarustuksen ansioista. Perusteita painotetaan eri malleissa eri tavoin. Onhan vuosimalIin merkitys Rover
100-autoissa (joita on tullut vuosina 5962) olematon verrattuna esim . Rangeen.
Vakuutusmaksut määrä ytyvät seuraavien arvoluokkien mukaisesti:
Land Rover

alle 15.000 mk
15.000-25.000 mk
25 .000-35.000 mk

Range Rover

alle 20.000 mk
20.000-30.000 mk
30.000-40.000 mk
40.000-50.000 mk

P3, P4, P5 , P6 alle 15.000 mk
15.000- 25.000
25.000-40.000
40.000- 50.000
Vakuutus käsittää joko palo- ja varkausvakuutuksen tai normaalin kasko(täys) vakuutuksen (auto, palo, varkaus ,
hirvivahinko, oikeusturva edulla, muttei
autopalvelu=hinaus turvaa). Omavastuuluokkia on 2500,- ilman bonus-etua
tai 500,- bonusetuisuuksin . Jos olet viiden tai kuudenkymmenen prosentin bomlksen saavuttanut jälkimmäinen voi olla edullisempi. Vakuutusmaksutaulukko
on lähetett y jäsenille tämän lehden liitteenä ja toimitetaan uusille jäsenille liittymisen yhteydessä . Auton arvossa tapahtuvat muutokset huomioidaan joko
välittömästi muutoksesta tehdyn ilmoituksen tai vuosittain vakuutuksenottajalle lähetetyn seuranta kyselyn perusteella.
Vahingon tapahtuessa otetaan yhteyttä
Y-vakuutukseen autovahinkotarkastajaan, jonka kanssa sovitaan korvausmenettelystä. Tarvittaessa 'kerhon yhteyshenkilö auttaa . Jos vahingon aiheuttaja
(esim. kolarissa) on muun yhtiön asiakas , tarkastaa auton tämän yhtiön
edustaja. Vakuutustarkastajan tavoittaa
joko suoraan ao. yhtiöstä tai korjaamon
kautta. Tekemämme sopimus ei luonnollisestikaan velvoita muita yhtiöitä , mutta
Y-vakuutus antaa apua päästäksemme
tämän sopimuksen mukaiseen korvaukseen. Kielteisessä tapauksessa korvata a n
vieraan yhtiön ja Rover Ystävät-vakuutuksen erotus omasta tä ysvakuutuksestamme . Tämä vaikuttaa bonukseen .
Rover Ystävät-vakuutusta arvioitae~sa
on painotettava auton arvon ennaltamääräämisen merkitystä. Tärkeää on
myös harrastaja ystävällinen vakuutuste n hinnoittelu . Huomatta va on m yös ,
että perheturvajärjestelmän alennusetu
alentaa edelleen nä itä mak suja. Kerhon
kannalta tämä sopimus tarjoaa tähän
mennessä mittavimma n konkreettisen
jäsenedun. Rover Ystävät-vakuutus on
harrastajam yönteisyydessään ain utlaa tuinen ja uraauurtava etappi va kuutusyhtiön ja merkkikerhon välisessä yhteistyössä .
JL , Klo PL
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RANGE ROVER 3D STW 2400 SD TURB
Range Roverista keskustellessa joutuu
aina kuulemaan kysymyksiä polttoaineen kulutuksesta ja ihmettelYä miksei
autoa saa dieselmoottorilla \,arusteltuna. Auton tullessa markkinoille seitsemänkymmentä luvun alussa oli polttoaine halpaa. täälläkin. Alkuaikojen
Ranget ovat sitäpaitsi huomattavasti
kohtuullisempia kuin 74-80 vuosina
valmistetut autot. joissa pakokaasujen
puhtauden tähden on kaasuttimissa ja
virranjakajas sa kulutusta lisääviä kOtnmervenkkejä. Uudella HC-säästö mo o ttorilla varustetut autot puolestaan kuluttavat litroissa kokoonsa nähd en todella
vähän. Pääsyy siihen. ettei dieselmallia
o le tullut. lienee siinä . ettei Rangen tärkeimmillä markkina-alueilla polttoaineenkulutuksella ole suurtakaan merkitystä. Myöskään bensiinin ja dieselöljyn
hintaero ei ole näin suuri muualla. onpa
maita joissa ero o n toisen suuntainen.
Autoa on näin ollen myyty bensakasillakin koko kaksitoistavuotisen tuotannon
ajan erittäin hyvin. Maailma kuitenkin
muuttuu ja jo pidempään tiedetään tehtaan valmistelleen dieselvaihtoehtoja.
Yksi mahdollinen toteutus on ahdettu
V8-superdieseli. Ratkaisut ovat kuitenkin antaneet odottaa itseään ja niinpä
dieseliä halunneet ovat joutuneet itse
vaihtamaan moottoreita , tai mikä suru lIisempaa ajamaan aivan väärän
merkkisillä autoilla.
Nyt tilanne korjautuu meidän markkinoillamme sangen oleellisesti, silläenglantilaisten toimesta varustetaan Range
VM-Rover 2,4 litran ahdetulla nelosdiese lillä. Moottori on sama jota kä ytetään
henkilöautoversiossa SD 2400 Turbo
diesel. Sen tärkeimmistä ominaisuuksista mainittakoon valurautaryhmä märillä
sylinteriputkilla , ja erikseen valetut (!)
a lumiinikannet. Teho on (Din 70020)
100 hv/4200 rpm. Alkuperältään kone
o n Italiasta, tehtaalta nimeltään StabiIimenti Meccanici VM Spa. Tehdas on
erit yise n tunnettu laiva ja teollisuusmoott o rei sta a n , mutta sen autokäyttöön
so pivat moottorit ovat todella voimakkaasti Iyömä ssä itseää n läpi. M yy ntiin
tulevat autot ovat varustukseltaan normaale ita Rangen kaksiovisia malleja varustettuna ohjaustehostimillaja moottorille sopivalla välityssuhteella. Auton saa
joko kanga s- tai muovipenkein.

Maailman paras maasturi käyttökustannuk siltaan edullisimmillaan. kirjoittajakin miettii
vielä jonakin päivänä ..

telma oli niin ihastuttava jonka vain val koinen Range Rover hienostunein muotoiluin ja viimeisen version luxus-sisustuksella voi saada aikaan. Ulkoisia eroja
autossa ei ole paitsi pakoputken pää ,
kahden tilalla on yksi. Kojetaulussa on

hehkutuksen nappi lisänä , ei muuta . Ensivaikutelmaa himmentää auton käynnistys, tietenkin se lähti niinkuin pitikin
myös -ISoC ulkona, mutta dieseli on dieseli myö Roverissa. Aikansa kolkuteltuaanja vähän savutettuaan käynti ta saa n-

Ajovaikutelmia
Ensimmäinen mallikappale saapui maahamme eräänä maa liskuun perjantaina.
Seuraavan viikon loppuna oli Kimmolla
tilaisuus ajaa sillä nelisensataa kilometriä. Auto oli aivan pakkatuore ja luovutushuoltoa ei oltu vielä tehty. Ensivaiku-
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Konehuoneen siist i asetelma. huomaa eri lli set kannet ja turbo

RoverYstävät
tui ja äänitaso vaimeni taxien tasolle. En
ole oikein dieselihmisiä, joten liikkeelle
lähdettyämme en suorituskyvystä suuria
odottanut. Ja sen suhteen auto yllätti positiivisesti - ei se mikään raketti ole,
mutta suorituskyky on täysin riittävä.
Autossa on moottorin kierrosherkkyyden takia suorastaan reipas tuntu. Mitään mittauksia tai edes kokeita auto ll a
ei sen uutuuden takia voinut tehdä, mutta matkannopeutena 100-120 on täysin
vaivattoman tuntuista ja ilmoitettu
huippunopeus 144 km/h on varmasti
saavutettavissa. Kaupunkiajossa kiih·
dyttely risteyksissä ja liikennevaloissa
sujui henkilöautojen tiukemmassakin
rytmissä mitenkään yrittämättä. Äänitaso autossa oli hyväksyttävä, tässä kohdin
vertaus bensakasiin ei tunnu reilulta ,
mutta verrattaessa halvemman luokan
nelivetoisiin dieselautoihin (autoihin?)
on Range vahvoilla. Polttoaineenkulutuksesta ei koelenkillä saatu mitta ustuloksia , mutta polttoainemittari laski selvästi hitaammin kuin bensa-Rangessa.
Ilmoitetut normin mukaiset kulutuslukemat ovat yhdeksän kympin tasaisella
nopeudella 8,07 ja kaupunkiajossa 10,87
1/100 km. Dieselvero on noin 1000
mk/vuosi. Huomattava seikka yritysauto-ihmiselle on Diesel-Rangen sijoittuminen pykälää edullisempaan autoedun
veroluokkaan.
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TuJevaisuuttako: Roverin o ma VR-diesel yhteistyössä Perkinsin kanssa kantaa tviinimeii .
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Jälleen kerran parasta mitä matkalaisilta
autosta jäi mieleen oli sen verraton mukavuus, todella toimiva jousitus , vakaa
kulkuja ylellinen sisustus - kuljettajalle
taas auton erinnomainen hallittavuus
niin liukkaalla kuin sulalla tiellä - ohjaustehostin toimii erittäin loogisesti ja
mukavasti , jarrujen tehostus ja tuntuma
ovat niinkuin pitääkin. (Diesel iin on lisättyalipa inepumppu).
Auton hinta on 117900 - 119900 verhoilu sta riippuen ja sitä on saatavana
rajoitetusti varastosta. Dieseliä toimite.taan vain kak siovisena.
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Moottori

Ulk onäön a inut ero: pakoputkia Yks i kahden

sij asta.

Moottorin tyyppi
toimintatapa
sylintereitä
ruiskutus
"hengitystila"
puristustila

HR 492 HT
diesel, 4-tahti
4
epäsuora
ahdettu
etukaml,lio

sylinterin mitat
syiinterin tilavuus
puristussuhde
teho
vääntömomentti
koneen paino
(bensakone 168 kg)

92 x 90
2393 cm]
21,5: 1
100 DIN/4200 r/min
20 kgm/2400 r/min
222 kg

KL
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LAND ROVERIN ETUAKSELISTOSTA:
OLKATAPIT JA NIVELKOPAT
Land Roverin a kselistoille on tunnusomaista kestävyys ja selväpi irteinen rakenne; suunnittelussa on vältetty turhia kommervenkkeja ja hyväksi havaittu perusrakenne onkin säilytetty yli 30 vuotta lähes saman laisena. Uudessa 110:ssä on siirrytty Rangen
jousitusratkaisuihin mikä on parantanut ajo-ominaisuuksia siinä määrin, että saarivaltakunnassa autoa pidetään ajettavuudeltaan maailman parhaana maastoautona . Alla on tarkoitus perehtyä etuakseliston nivelkoppiin ja olkatappeihin liittyviin ongelmiin ja antaa kunnostusvinkkejä tee-se-itse-miehelle.
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Etuakselin rakenne käy selville oheisesta
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jotka ovat toistansa peilikuvia oikealla ja
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79
59
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nivelkopan yläpuolella, kun se myö,1
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hemmissä malleissa on alapuolella (64
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vrt. 77). II ja III-sarjan autoissa jousilaakeri-kartio-järjestelmästä on luovuttu
~
ja se on korvattu olkatapin pesällä (79,
'\
raiko bush). Vanhalla systeemillä varus75
tettuihin autoihin on saatavissa muutossarja (osa no 532268), jolla raiko bush
saadaan asennettua myös näihin malleihin, mikä on suositeltava ratkaisuja lienee myös taloudellisin. Jatkossa käsitellään railco bushilla varustettua rakennetta.
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Rakenteen ja osien kestävyydestä huolimatta eivät nämäkään ole ikuisia; käyttö ja ajan hammas kuluttavat olkatapinpesiä, joiden kulumat ilmenevät ohjauskulmien muutoksina . Lantikassa ei ohjauskulmia aurausta lukuunottamatta
voi säätääja muutokset muissa kulmissa
johtuvat kuluneisuudesta. Huom. olkatappien säätölevyjä ei ole tarkoitettu
poistettavaksi kulumisen myötä. Sehä
merkki väljyydestä pesissä on kolahtelu
kuoppiin ajettaessa. Auto "vetelee"
•• myös ajcssa ja eturenkaitten kuluminen
voi olla epätasaista . Vian voi todeta nostamalla etu pää ilmaan ja ravistamalla
pyöriä vuoroin ylhäältäja alhaalta. Näin
tekee myös katsastusmies ja yleensä
kunnostukseen ryhdytäänkin vasta kun
on pakko eli kun katsastuksesta tulee
reput. Aihetta toimenpiteisiin olisi
useinkin paljon aikaisemmin.
Sisempien nivelkoppien (= pallo, 52)
pinnat naarmuuntuvat ajan myötä, mistä seuraa toisaalta öljyvuodot kopasta
ulos ja toisaalta veden ja lian pääsy kopan sisiille. Aivan viihästii ei kannata pebstvii. sillii stefan kuuluu vuotaa sen verran, että pallo saa voitelun. Naarmuuntunut koppa kuluttaa myös stefan (83)
erittäin nopeasti. Vika voi alkaa myös
toisin piiin eli kuluneesta stefasta. seuraukset ovat kuitenkin samat, pallon
naarmuntuminen ja vuodot. Pallon pinnan kunnon voi tarkistaa silmiimiiäräisesti. stefojen viallisuus taas ilmenee sel keästi niikvviinä vuotona öljvn levitessä
pitkin akselin ulkopintoja.
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Korjaushuomioita

Purkamisen jälkeen osat tulee puhdistaa
huolellisesti. Polttonesteet ja liuottimet
vaurioittavat railco bushia , joten mikäli
niitä ei tarvitse uusia , on ne puhdistettava varovasti. Purettaessa tulee huomioida kääntymisen rajoittimien asento (kuva 1). Osia tarkistettaessa on hyvä varmistaa samalla myös laakereiden ja Vetoakselin ristinivelen kunto .
Kasaus
Railco hush voidellaan vaihteistoöljyllä.
Alemman olkatapin O-rengasta ei saa
unohtaa (jos kuuluu olla) ja olkatapin
sekä kotelon väliin tulee laitt aa tiivistysainetta. Mutterit paikalleen. alas ei yhtään säätölevyä. Varmistu, että Railco
bushin pohjassa on aluslevy (jos kuuluu
olla). Kiinnitetään yläolkatappi, alkuperäinen määrä säätölevyjä (mutterit jätetään vielä lukitsematta. Olkatappien kireys tarkistetaan es im. kuvan 2 tavalla
jousivaaalla. Huom ' Oikealla puolella
mitataan raidetangon pään reiästä, ei
ulommaisesta. Jos jousivaakaa ei ole
käytettävissä, käy mittaus esim. vesiämpärin avulla, ämpäriii riiputetaan narulla
ohjausvarren reiästä ja vettä va lutetaan
oikea määrä ämpäriin. Vetotiukkuuden
tul~e olla I-sarjan autoissa 6,25-7,25 kg ,
Ilja IIA-sarjaisissa 5,4-6.3 kgja III-sarjassa ),6-4,5 kg. Siiätölevvjä poistetaan
tai lisätään, kunnes saavutetaan oikea
tiukkuus . Lukitaan mutterit.

"
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Pallon stefa voidellaan paksulla vaseliinilla. Kun akselisto on kasattu ja pyörät
paikoillaan on vielä tarkistettava, etteivät pyörät osu jousipakkoihin, tarvittaessa on säädettävä rajoitinpulttia. Tarkemmat ohjeet löytyy eri korjau so hjekirjoista,jotka tosin ovat englanninkielisiä,
mutta neuvoja voi kysYä vaikkapa kerhon Land Rover-yhteysmieheltä.
JL
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OFF ROAD CENTER
on vastikään toimintansa aloittanut Land Rover-harrastajien erikoisliike. Harrastajan näkökulma ja ongelmat ovat meille tuttuja, olemmehan itse pitkäaikaisia Land Rover ja Rover "entusiasteja". Asiantuntemus ja hyvä palvelu ovat
meille kunnia-asioita. Vara-osien, tarvikkeiden ja lisävarusteidenmielekkäällä
hintatasolla pyrimme kannustamaan käyttöautojen kunnossapitoa ja tekemän
mahdolliseksi harrasteauton edullisen ylläpidon. Viikko- ja kuukausitilauksilla
suoraan Englannista kykenemme varmoihin ja luotettaviin toimituksiin. Varastomme käsittää sekä uusia että käytettyjä osia ja valikoimamme lisävarusteiden
osalta ja 50-luvun malleihin on ainutlaatuinen.

ESIMERKKEJÄ
VALlKOIMASTAMME:

LR-LlSÄ VARUSTEITA

SARJA 11-111 (II: 1958-61,
IIA: 1961-72, 111: 1972-)
Voimansiirto
T akaveto akseli II , IIA , 11188
T akavetoakseli 111109
Navanlaake ri ,sisem pi
Navanlaakeri , ulompi
Navan stefa
Pall o n stefa
Etua kselin huopatii viste
Vetoa kse li en päid e n suojakuppi
Rai lco bush (olkatapinpesä)
O lk ata ppi, y lä
" Pallo"
Pape ritii vistee t et uakselisto

354 ,00
552 ,00
100,00
79,35
21 ,50
42,90
3,80
17,90
148,00
142,90
770 ,00
0,75

Alusta
Rung on ta kapalkki
Jo usipusl a
Raid eta ngonpää
Jousipa kat

682,50
20 ,10
97 ,50
400 ,- 700 ,- kpl

Ylivaihde
Sopii kaikkiin ma~leihin , välityssuhteen muutos 27 ,8%, polttoaineen säästö jopa 15%,
lisää matkustusmukavuutta (alempi melutaso) , helppo ja nopea asennus , toimii kaikilla
vaihteilla. Hinta 3.950,-

Etuvedonvapauttajat (Napal ukot)
Normaal isti vetoaksel it, etu perä ja etukardaan i pyörivät tu rhaan mukana vaikkei neliveto ole kytkettynä. Etuvedonvapauttajilla nämä saadaan vaivattomasti kytkettyä lepoon .
Vähentää ko osien (yli 100 osaa) kulumista , polttoainetta ja keventää menoa . Hinta
540,- , automaattisesti lukkiutuvat 840,-.

Weber-kaasutin
Zenithin korvaava malli 775,-Solexin korvaava m alli 875 ,Erikoistilauksesta mm. Turbo-sarjat , vinssit, Rangen V8-moottorin asennussarjat, erikoisvanteet , kangaskatot. Karja-aurat ja turvakaaret tulossa.

RANGE ROVERIIN:
ARK:n hyväksymät
Karja-aurat* 1040,- 1190,- (kuvan malli 1190,-) , kiin n it ys p uskurin pultteihin
Lampun & vilkunsuojukset * eteen 285 ,- , taakse 240,- , koko sarja 500 ,Avajaistarjouksena karja-aura (1190,-)

+ suojukset

(500,-): 1500,-

Moottori
Ves ipu mppu IIA-III BI O
Pakosarja IIA-III Be ns.
Suu ttimen kark i, Oies.
Kyt kin ase te lm a III
Pakove ntti ili Osl.
Imuve nttiil i Osl.
Jakopää n ke tju
Kytk in työsy linterin korj . srj
Laa keri sa rj at
Ven ttii Iik o neisto -o sat
ym . y m .

23 1,00
484 ,00
100,00
423 ,75
55 ,00
34,50
93 ,50
23 ,10

Vaihteisto-osat
Markk inoide n har ra sta jaystäväll isi mp ii n
hin to ih in

..

SARJA I (1948-58)
Olkatapp ien m uu t ossa rj a
358,40
Jo usipaka t
387,50- 600,00/ kpl
Olj ysuo datin (1948-54)
65, 00

Ylivaihde: 22% muutos välit yssuhteessa ,po lttoaineen sää stö & moottorin
kulumisen vähentyminen , yksinkertainen asennus . Hinta : 4900 ,Tilauksesta mm. Turbo-sarjat, ohjaustehostajat , vinssit ym .

Moottori: männät, laakerit , tiivisteet , venttiilit , vesipumput , tuul.hihnat , öljynsuodattimet (HUOM! Myös 1948-54 malleihin) ym.
Peltiosat: Runsaasti uusia ja käytett yjä , lokasuojat , konepellit jne.
Vaihteisto-osat , voimansii rron osat , alu stan osat , verhoilumateriaal eja .

ra ide tangonpäät
takapa lkki
taka luukun korj auspeltisrj
V8 no k ka - akse li
hydr. nosta jat
kei nu vi puakse li

97.50
485 .00
395 ,00
1140,'
55 .00/ kpl
385 .00/ kpl

VHT-aerosolituotteet esim . pakosarjamaalit , konelohkomaalit ym -20%
KÄYTETTYJÄ osia mm. perät , vaihteisto-osat, peltiosat , moottorin osat esim . sylinterikansia kaikkiin malleihin .
Osilla on takuu (uudet) ja saa niitä vaihtaakin , jos ei satu sopimaan. Varaosapalvelu pelaa myös lisävarusteisiin.
Lähetämme postitse , linja-autolla , junalla, jne.
OSTAMME LANO ROVEREITA KUNNOSTETTAVAKSI JA PURKUUN.

OFF ROAD CENTER OY
PL 172, 00201 HKl 20
Luoteisväylä 18-20, HKl 20
B. LlTONIUS 90-692 4597
J . LIUKKONEN 90-893049

Toimintamme tapahtuu toistaiseksi muun työn ohella , joten
o lemme parhaiten tavoitettavissa iltaisin ja viikonloppui sn.
Käynnistä on varminta sopia etukäteen , mutta kesäkuun alusta lähtien olemme lauantaisin aina paikalla klo 10.00-15.00
Kesäaikana pyrimme päivystämään myöskin arkipäivisin .
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ROVER HISTORIAA:
••
••
KAHDELLA JA VAHAN
KOLMELLAKIN PYÖRÄLLÄ
H e rrojen T o r Nessling in ja Kurt Palmg re nin aamukävel ys tä Piccadill yllä on
kulunut j o lä he s 35 vu o tt a . Nä iden vuosie n aik a na Ro ver o n tehn yt hi storia a
Suo men m aa nt eillä , mutta Rover autojen vellus synn yinseutujensa te illä on
kestän yt liki 80 vuott a. Kunniak as ta hi sto ri a a. saav utuk sia , pett ym yksiä. täy ttä
elä mää sisä lt yy noihin vuos iin.
On aika hi e man syve nt yä ja tutu stu a tarkemmin niihin henkil ö ihin j a ta pa htumiin , joi sta ka ikki sa i a lkunsa . Muistin
virki stä mi se ksi on ehk ä hyvä' hi eman
vilk a ista Me rkkivu osia Rover ys tä villea rtikkeli a lehdest ä 1/8 1. Tark o itu s on ,
ett ä et enemm e pikkuhilja a ta rin assa siinä o ik eassa hengessä.

MRS PENN'IN OMPELUKONE
o n tässä tar inassa va rsin merkitt ävässä
ase massa , sill ä se toi es iin oikeall a hetkellä J a me s Sta rl ey n tekni se t ta id o t. Juuri
J a m es j a hä nen ve ljen poikan sa John
Sta rle y lo iva t peru sta n Ro ver Co mpa nyn
sy nt ymälI e . James Sta rle y sYT't yi 1830
Su ssexissa eteläi sessä E nglanni ssaja hän
a lo itti elä mä nsä t yösa ra n puuta rhurin
o ppipo ik a na. Vah ve mpaa po hj aa Ro ve r-h engelle tuskin vo isi vaati a , e ik ö tot ta . Hi sto ri a llisesti tä rk eä elä m ä nmuuto s
o li kuit e nkin siirt ymine n o ppi po ja ksi Mr
Penn ' in t yö pa ja lI e Lo nt oosee n . T ää ll ä
hä n sai kä siin sä t yön a ntajansa puolison
la ko n tehn ee n ompeluk o nee n. j o nka hän
o iva lli ses ti ko rja si mihin Mr Pe nn a nsa itu sti kiinnitti h LlOmi o ta . Mr Pe nn'in suositukses ta .Ta me s siirt yi ompeluk o ne en
va lmi st a ja n Mr J osia h Turne rin palve•• luk see n. Tä m ä li enee ta pa htunut j os ku s
I 850-lu vull a. Pa lve ltu a an j o nkin a ik aa
uutta t yö na nta jaan sa j a om a ksuttuaan
a la n ti ed o t j a taid o t ke hitti J a m es o man
o mpe lu ko nee n ja pate nt o i se n . Ko nee n
o minai suud et sai va t sill o ise n työ na nt a ja n muuttumaan
yhtiökumppanik si
1861.

THE COVENTRY SEWING
MACHINE COMPANY
o li sy nt ynyt. T e ht aa n peru sta minen
m erkit si la man kesk ell ä pa ini va ll e kell o j:l kutom o teo llisuu skes kuk se ll e Co ventrylle uud en elämän alkua. J a James
Starley o li sill o in mi es parh aassa iä ssä ,
31 vuo tia s. Josia h Turn erilla o li tu o hon
aikaan ve lje npoika. j o nka piti harrastaa
jonkin sortin opinto ja Pariisi ssa, mutta
j o ka olij o utunut ran ska laisten p yö räil yhullutu ste n pauloihin. Rowle v Turner.
tuo velj enp o ika . oli j o paikallise n Michaux pyöri en valmistajan edu staja. kun
hänestä tuli mvös Co ve ntrvn ompelukonevhtiön Pariisin edustaja . Juuri Rowle y

.'

Turnerin ehdotu s oli , että Coventryn
tehtailla ryhdyttäisiin va lmistamaa n Mich a u x p yöriä. Setä J osia h sam o in kuin
J a m es Sta rl ey oliva t va rsin pi a n va kuuttuneit a aj a tuk se n käy ttö kelp o isuudest a,
mutta kos ka 'yhtiöj ä rj est ys ei sallinut
p yörien va lmistusta, yhtiö purettiin ja
pe ru stettiin uusi yhti ö Cove ntr y M a chini sts Co Ltd vuonna 1869. Va rsin pia n
J a mes Sta rley oli jälleen tuotek ehittelyn
parissa ja saavutti miel estään va rteeno tettavia pa rannuk sia pyörän suunnittelussa. Mutta yhtiökumppania a n hän ei
sa anut
vakuuttunee ksi, m eniväthän
ka ikki va lmistetut tu o tteet sell a isenaankin kaupa ksi. Jo v . 1870 J a m es sai tarpeek see n ja e rosi yhti ö kumppa ni staa nj a
o tti muk aa nsa teht aa n työnj o ht a ja n Willia m Hillma nin , j o ka kuusi vuo tt a m yöhemmin tu o tti o m a n po lkup yö rän j a v .
1907 ensimmäi se n Hillma n a ut o nsa.

tuk sen he rro ille H ay nes ja J efferies . Sa ma lla siirt yi m yös J o hn Kemp Starley
työnjohtajaksi emo herroj en tehtaall e,
j o ka o li en simmäinen pelkästää n polkupyö rien va lmi stuk seen keskitt ynyt tehdas Cove ntrys sa . Mutta John Sta rle y oli
setänsä ka ltainen j a jo nelj äs vuoden
pääs tä , 23 vuo ti aa na , hän o li va lmis
tu o ttam aa n o mi a po lkup yö ri ä . Kumppa nik see n hän va lit si ka uppa mieh en
William Suttonin j a tuotett a a lettiin
ka up at a Sta rle y a nd Sutton yhti ö nim ellä
V . 1877.

ST A RL EYN ENSIM MÄ INE N M OOTTORIK ÄYTTÖ I NEN KUL K UNEUVO :
SÄ HK ÖM OOTTORILLA VAR USTETTU KO L M IPYÖ RÄ

Yhd essä Hillm a nin ka nssa J a mes St a rl ey
a lkoi n yt tuottaa Ariel po lkup yöri ä.
Sta rl ey Sa lvo oli hi sto ri a llisesti merkittävä p yö rä, kos ka tässä kahd en he nge n
rinnakk a in polj ett avassa k o lmip yörä ssään Sta rl ey esitteli tasau sp yö rästön.
Royal Sa lvo puo les taa n teh os ti po lkupyö rä n saa m a a yht eiskunnalli sta a rvos tu sta , kun kuninga ta r Vict o ri a tila si
Starleystä ka ksi ka ppa letta tät ä m a llia .
J o va rh a isessa vaihe essa Jam es Starley
o li kut sunut veljenp o ik a n sa J o hn Kemp
Starl ey n yhtiökumpp a nik seen. Nuori
J o hn oli viettänyt lapsuuten sa I1fordissa
ja 18 vu o tiaana hän oso itti sedäll ee n olevan sa teknilli sesti hänkin. J o hnin ja häne n setän sä Jam es in yhtiökumppanuus
tässä muodossa ei kuitenkaan kestänyt
kovin kau a n , sillä James Starl ey ja Hillman lu o vuttivat Ari e l pyöri ensä valmis-

METEOR WORKS,
vas ta pe ru stetun teht aa n nimi , kuuluuj o
suo raa n Ro ver Co mpa nyn hi sto ri aa n ,
sillä sittemmin a ut o tu o tant oa ja tkui likipitä en sa moill a Queen Vi ct o ri a Road
in nurkill a lä he s to isee n m aailm a nso taa n
as ti . M a rras kuun 14. pä ivä nä 1940
Luftwa ffe po mmitti kulmakunn a n m a antasalle, tosin Rover o li jo V. 1932. muutami a vuosia ennen po mmitu sta ehtin yt
m yydä tehda srak e nnuk set.
John St a rl ey ja Willi a m Sutto n vauras tuivat, sillä heidän kolmipyörän sä menivä t kalli sta hinna staa n hu o lima tta ka upaksi. Ko lmipyö rä o li he lpompi kä sitell ä
kuin ko rkeat ja k ö mpelöt ka ksip yöräiset. Mutta John kehitteli mi elessään jo
helpommin hallitta vaa kak sipy ö räi stä.
E nnen kuin tuo n ykyaikaisen po lkup yö-

RoverYstävät
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tonp yo ran ja to dennäköises ti nht yi
suunni tt e le maan Ro ve r p vö riin \'aru stami sta moo tt a rilla. Rupeama , johon
niin ik ään Coventrvssii va ikutta va
Triumph o li ruhtynyt jo vuonna I R95,
vaikkakin e nsimmäinen Triumph m oo ttorip vö rä tuli markkinoille vasta vuonna
1902. Vuoden 190 I lopulla kohta si Covent nn johtavaa palkup vö rätehda sta
menetvs, J oh n Starlev. ku o li vll iittii e n
va in 46 vuode n ikäisenä. Hän e n seuraaJaks i yh ti ö n jo ht oo n nousi Harr v Smith
ja sama lla nuori Jack Starley nimitettiin
a pula ist uota ntopääll ik öks i.

LOKAKUUN 10. 1902

rän protot yy ppi tuli markkinoill e, sy nt yi
e nsimmäine n Rover v. 1884. T ä mä oli
kolmipyörä,jonka lisänimeksi tuo arvokas nimi o li valittu. Varsinaisesti julkisee n tietoi suuteen nimi tuli v. 1885, kun
se annettiin John Starley n ensimmäiselle
turvalli s uu s pyörälle , tuolle polkupyörän
protot yy pille . Pyörän runko oli lähes
nykyisenkaltainen putkirunko, siitä
puuttui kuitenkin nykyisin käytettävä
sa tulaputkija putket olivat käyri ä. P yö rä ssä oli it ~ ekeskit y ksen vuoksi ka llistettu etuhaar~kka,jonka varret to sin o livat
suorat. Turvallisuusp yö rästä tuli kaupallinen menestys ja Rover oli ens immäinen maailmanlaajuisen menestyksen
saavuttanut polkupyörä ..
John Starley tahtoi hyöd yntää pyöräilyn
suosion tuomat mahdollisuudet laajentamalla tehdasta. William Sutton ei kuitenkaan ollut läheskään yhtä varma ruusuisesta tulevaisuudesta, joten yhti ökumppanuus purettiin su lassa sovussa
vuonna 1888, ja Starley ryhtyi yrittämään yksin nimellä J.K. Starley and Co
Ltd. Jo tässä va iheessa toistak ymmentä
vuotta ennnen ensimmä isen polttomoot•• torilla varustetun Roverin ilmestymi stä
maanteille , Starley teki kokeita sähkökäyttöisellä kolmipyörällä. Voimanlähteenä laitteessa oliva kahdenistuttavan
istuimen taakse taka-akselin yläpuo lelle
sijoitettuun koriin upotetut akut. Vempaimen käyttösäde ei ollut kovin mairitteleva. Ja kun akuista oli puhti poissa
niin ol i myös matkustajista pyörän painon takia puhti pian poissa.
Kolmipyörästä ei tullut kaupallista menes tystä, sen sijaan turva llisuuspyörän
mene stys vain kasvoi ja kys ynnän o llessa
korkeimmillaan vuonna 1896 J. Starley
laajensi jälleen yritystään .

jo ka suurella tal o udelli se lla tu ella va lmi sti Daimler a ut o ja ja hav itte li koko
si ll oista brittiläi s tä moo tt o ritu o tantoa
huomaan sa. M yös John Starley oli Lawso nio li stoilla , mutt a Starley ei kauppoihin ryht ynyt kiinn os tui pahan entisestään.kin konei sta ja niid e n tuomi sta
mahdallisuuksista. Me teo r Works tehtaiden laajentuessa tala a n astu i työpöydän ääreen Harry Smith, joka palvelu
y hti ötä seuraavan mi es polven ajan.
Aiemmin yhtiön leipiin o li tullut uusin
Starley- suvun jä se n J ahn Starley n poika
John , kutsuma nimeltä ä n Jack. Jack
Starley a stui palve luk see n suoraan koulunpenkiltä vuonna 1892 ja o li viime isenä Starley-suvun edustajana yhtiö ssä
mukana aina vuoteen 1929. Ens immäisen vuode t' aikana Rover Cyc le Co Ltd
tuotti 11000 pyörää, mikä takasi varsin
mukavan taloudellisen a lun. Ilmeisesti
polttamoottorin mahdollis uudet mielessään John Starley hankk i Ranskasta
vuonna 1899 muutaman Peugeot moot-

te ki The Rover Cyc le Co Ltd:n j o ht o kunt a päätöksen Rover moottorip yö ri e n
tu o mi sesta markkinoille. P vö riiä a li
suunnit e ltu todenteolla todennäköisesti
ja vuades ta 1900 lähtien, sillä run saan
kuuk a ud e n kuluttua markkinaintipäätök ses ta. 24 marra s kuuta oli 2 314 hevasvo imai se n Rover pyö rän e nsi es itte ly.
Tu o na ajankohtana ei Brittein saa rill a
vie lii va lmi ste ttu ainoatakaan tod ella
mcn es tyk se kiis tä moottoripyörää , jot e n
markkinoit a toki o li . Itse asiassa Ro ver
moottori pyörä o li vain polkupyörä n
mo o tt oro itu muulinelma eikii sui nk aan
tä vs in uu si tuote.
Tu sk in e nsi mmäi se t moottoripvörät ol iva t e htineet kunnolla markkinoill e kun
jo kunnianhimoiset laaje nnussuunnitelmat kuhi s ivat Smithinja hän e nj ohtokuntansa mi elessä . Harrv Laws<y1 ja häe n Daiml e rin sa menest yivät ja tuottivat
se lvä ä rahaa. Tiimä ei jiiiinyt hu omaamatta Queee n Victoria Roadin varre lla
liitt yväii tekniikkaa ja tietiimystii sieltii
puuttui . Siiti.i huolimatta. joulukuun·16.
päivänä 1903, johtokunta päiitti aloittaa
ensimmäisen Rover auton suun nitt elun .

THE ROVER CYCLE
COMPANY LTD
o li laajennetun, avoimeksi osakeyhtiöksi
muuttuneen yhtiön uu si nimi. John Starky ol i Queen Victoria Roadin valtias,
mutta Coventryn valtiaaksi o li noussut
polkupyörä ketju/hammaspyörä-välityksen kehittäjä, muuan Harry Lawson ,

Beaulieun museon Rover-moottoripyörä

Pekka K-Kontia

LÄHTEET:
GRAHAM ROBSON: THE ROVER STORY
AUTOCAR NO 27 NOVEMBER 1969: CATALOQUE OF THE HERITA GE
COLLECTION

RoverYstävät
POSTILAATIKKO
Range Roverin petroloinnista
ym kysymyksiä
Toimiakseen kunnolla petrolilla Range:kin tarvitsee eräitä muutoksia, kuten puristussuhteen alentaminen, polttoaineen
ja imuilman esilämmitys ja toinen polttoainejärjestelmä.
Puristussuhde: Itse toteutin sen avartamalla palotiloja kannessa seuraavasti:
Työstetään pohja venttiilin istukoiden
tasalle josta noin 17 mm säteellä sylinterin halkaisijamittaan.
Edut: ei muutoksia venttiilikoneistossa,
ei kaksia kannentiivisteitä.
Voidaan työstää melko alkeellisin välinein, koska pienet erot eivät haittaa
(vert. mäntien koneistus).
Haitat: Lisätilavuus ei täysin riittävä,
joskus jälkikäyntiä ja nakutusta kovalla
kuormituksella. (Huom . hyötysuhde
huononee tilavuuden suurentuessa.)
Vesitilat voi tulla vastaan jos kansissa on
eroavuuksia. (Kokemuksia vain kahdesta kannesta , jotka toimivat hyvin.)
Polttoaine on esilämmitetty 60-80 asteeseen noin 2 metrin kuparikierukka jäähdytysnesteeseen sijoitettuna.
Imuilma on esilämmitetty 60-80 asteeseen vesikennostolla.
Polttojärjestelmät:
Petroli: 'alkuperäinen tankki, sähköpumppu. Bensiini: lisäta nkki, mekaaninen pumppu. Lisäksi kolmitieventtiili.
(Huom. vanhemmissa malleissa mekaaninen pumppu uusissa sähköpumppu.)
Katso moottoriajoneuvoasetuksen l2§:n
7 momentti.
Peruutusvaihteen akseli tipahtaa vaihdelaatikkoon, ellei sen lukitusta paranneta.
Esim. lukitusruuvi molempiin päihin.
Isot stefat edessä palloni ve lessä, painuvat sisään lumen ja jään pakkautuessa
akselin ja stefan väliin. Parannus: pala
" muoviputkea tai muuta liukasta akselin
ympä rille.
Vesipumpun korjaus: (uusi maksaa noin
600 - 700 mk)
Jos siipipyörä lähtee irti lämmittämällä
(laajenee) tiivsteosat voidaan vaihtaa
esim. Volvo kuorma-auton vastaaviin
(hinta alle 100 mk) .
Myös Volvon männänrenkaat sopivat
Rangeen.
Taka-akselin kolmiotukivarren pallonivel on säädettävä. Se voidaan kiristääjos
väljyyttä ei ole kovin paljon , katso Rover
Ystävät numero 4 1982 sivu 25.
Ford Transit jarru palat sopivat taakse.
Mitä haluaisin tietää?
Mistä korjaamokäsikirja Rangeen? (Ei
AUTO BOOKS) Mikä on oikea sytytysennakko petrolilIe tai miten se haetaan
(korvakuulollako)? Mistä pohjamaali
alumiinipeltiin? Mikä nimi? Muita säätämiskikkoja?
Terveisin
Pekka Rytikoski
66370 Närvijoki
Puh. 961/636145

"

Rangen Roverin petrolointi puhuttaa
yhäkin, vaikkakin varsinainen sesonki
on jo ohi laissa olleen porsaanreijän tultua valppaiten viranomaistemme toimesta tukittua. Puristussuhdetta voi
muuttaa kolmella tavalla : välilevyllä
ryhmän ja kannen väliin, männistä poistamalla tai kannessa olevaa palotilaa
suurentamalla. Mäntien sorvausta on
ainakin kokeiltu hyvin tuloksin ja oheisessa lukijakirjeessämme saamme ohjeita kannen avartamisesta . Niistä samoinkuin hänen antamistaan muista säästövihjeistä kiittelemme. Peruutusvaihteen
akselin irtoamista yleisenä ilmiönä en
ole havainnut, eiköhän se liity pakkipyörän leikkaantumiseen akseliIle, joka rikkoo alkuperäisen lukituksen . Taka-akselin keskip<;llon säätämisessä pitää muistaa kohtuus - liian kuluneen pallon kiristyksellä voi aiheutua tapin murtuminen. Osa ei ole tarkoitettu korjattavaksi
ja akseliston samoin kuin jarrujen osien
korjauksesta on laissa omat ohjeensa.
Korjaamokäsikirjaa voi tilata Rover-edustajan kautta varaosana, hinta noin
250 mk. Oikea sytytysennakko petrolilIe
riippuu muokatusta puristus. Oikea sytytysennakko petrolilIe riippuu muutetusta puristussuhteesta, esilämmitysten
tehokkuudesta tai kenties muutetuista
virranjakajan arvoista. Oikea hetki löytynee parhaiten kokeillen korva kuulolla.
Aluminipohjaväriä löytyy suurimmilta
automaalitehtailta ja tietysti suosittelemme Pintaväri Oy:n tuomaa maalia.
Muina säästökikkoina puolestaan suositte lemme keskustelua tässä lehdessä.
KL
A

Range Roverin takaluukku
Kokkolassa on esitelty uusi Range Rover, jossa takaluukku on yhtenäisenä
yläreunalta kiinnitettynä. Myyjän mukaan maahantuoja on teettänyt muutostyön tavallisesta kaksiosaisesta luukusta.
Kysymykset:
Onko piirustukset olemassa/vap. saatavissa? Voiko paikallinen paja selvitä
työstä piirustusten avulla? Maksaako
piirustukset ja paljonko? Paljonko ammattimies saa pyytää muutostyöstä?
Bo Ingo
Pieta rsaa ri
Ko Auto lienee ollut se Sisun vaaleansininen esittelyauto, joka on viimeaikoina
kiertänyt maatamme. Ko luukku on lisävarustetehtaan tekemä ja sitä saa Englannista ainakin parilta valmistajalta.
Samanlaisesta on kuvakin Rover Ystävät
2/82 lehdessä. Piirustuksia ei ole saatavilla, mutta idea on vapaasti kopioitavissa. Ammattimies pyytää muutoksesta
yks'inkappalein tehtynä varmasti aika
paljon - valmiita sarjoja voi kysyä alan
liikkeistä.
KL

Autossa on useita paikkoja, joiden rasvaus on sangen vaikeaa. Rasvakannu on
suhteellisen kömpelö vanhasta ketsuppipurkista puhumattakaan. Mutta jos
tarvitsette pari tippaa rasvaa johonkin
saranaan, kaasuvivuston osaan tai muuhun vastaavaan paikkaan, tehkääpä
näin: Ottakaa yhteys lähimpään lääkärituttavaan/kipusiskoon tai käykää apteekissa ja hankkikaa kertakäyttöinjektioruisku. Sillä kun annostelee, niin viimeinen tippa tulee sinne minne pitääkin
eikä mihinkään muualle.
Romulus
P6-mallin hansikaslokerot ovat joskus
itseaukeavaa tyyppiä, mikä on kuitenkin
helposti korjattavissa. Alapäässä on
kiinnityspultit, yläpäässä lukkojen vastakappaleet. Säädä ensin ala pään pultit
niin , että hansikaslokero on linjassa kojelaudan kanssa. Säädä sitten lukkojen
vasta kappaleet niin, että lukon painikkeen ollessa viittä vaille pohjassa kansia
aukeaa. Simppeliä, eikö totta? Tarvitset
vain ristinpäämeisselin ja 7/l6-avaimen.
Romulus
Roverin SD-l malleja huollettaessa on
tullut esiin pari toistuvaa vakavaakin vikaa. Polttoainesäiliön täyttöputki on
alunpitäen muovitettu ulkopinnaltaan .
Se kulkee vasemman takapyörän editse
lokasuojatilassa. Ankarissa oloissamme
muovitus saattaa irrota, jolloin rautainen täyttöputki syöpyy erittäin nopeasti
puhki. Ensimmäisen vauriQn havaittuamme tutkimme autoja ja viidestä kahdessa oli vikaa. Puhkinainen putki antaa
voimakkaan hajuhaitan sekä aiheuttaa
palovaaran. Myöskin kuran ja veden
pääsy tankkiin on mahdollista, jolloin
matka voi katketa. Putkea on saatavana
varaosanumerolla CRC 1458.
Automaattivaihteisissa SD-l malleissa
on 83 malleihin asti Borg Warner 65-laatikko. Yleisesti se on osoittautunut luotettavaksi ja kauniisti toimi vaksi. Jostakin syystä laatikon kehällä olevilla pulteilla,jotka kiinnittävät " limpun" johon
räikkäkytkin tarttuu , on taipumus aueta
itsestään. Jos ne irtoavat, niin "limppu"
pyörähtääja matka katkeaa . Aukinaisia
pultteja on löytynyt ainakin viidestä autosta, joten ne on syytä tarkistaa.
KL

Rengastettu ruuvi, niitä on kaksi , pyrkii aukeamaan.
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on
"Never belore has so much uone inlo so linle:'
"Ei koskaan aikaisemmin ole saatu niin paljon mahtumaan niin
pieneen", sanoivat englantilaiset tutustuessaan Metroon ensimmäistä
kertaa.
Sillä tilava Metro todella on. Sen huomaat korkeudessa, jalkatilassa, tavaratilassa. Kahdessa osassa kääntyvän takapenkin ansiosta se
muuttuu viiden, neljän, kolmen tai kahden ajettavaksi, tavaratilan
vastaavasti kasvaessa.
Eikä ajomukavuus tähän lopu. Metrossa H ydragas-jousitus
takaa pehmeän ajon ja erinomaiset ajo-ominaisuudet kuormituksesta
riippumatta. Toki Metrossa on myös etuveto ja hammastankoohjaus.
Entäs suorituskyky? Metron 1,3 litran moottori antaa yli 150
km:n tuntinopeuden, mutta tärkeämpää on hyvä kiihtyvyys. Nollasta
sataan 13,5 seKunnissa varmistaa turvat!iset ohitukset.
Entä edullisuus? Metro vain varovasti maistelee bensaa, 5,4 litraa
sadalla ECE 90 km/h. Huoltoväli sillä on kärsivälliset 20.000 km
tai 12 kk. Ja hinta tuontisatamassa ruostesuojattuna ja neljällä lokarilla
vain 44.900!
Vaaditpa mitä tahansa hyvältä perheautolta, koeajo
Metrolla tulee silti olemaan
sinulle iloinen yllätys.

AUSTIN~

METRO

lontoon Metro lähtee täältä. lule koeaioIle!
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Auto-Savo Oy p. 977-25 678,JOENSUU Autoluke V. Salmll1en Oy p. 973-24 451, JY\ ASKYlA Oy Sisu-Auto Ab p. ')41-274 H22,JARVENPAA Järvenpiiiin Aut.oluke KYI). ')(I-2HI)H77, KAIAi\0;1
Raja-Kainuu Ky p. 986-25911, KARJAA Oy Sisu-Auto Ab p. 9l1-30744, KEU!l.lW Oy Sisu-Auto Ab 1). ')4.i-!() .\ 11 , KOKKOLA Oy Sisu-Auto Ab p. ')(,8-2, .,26, KO 1VOlA AlIto-Kymi Oy
p. 951-15 741, KUHMO Raja-Kainuu Oy p. 986-51171, KUOPfO Kinnusen Auto Oy p. (J71-122 544, LAHT Starckjohann-Telko Oy p. ~18-515 515, lAUTrOSAi\RI Kemin i\lItotarvi ke p. ')XO-5')2I,
LIEKSA Auto-Laine Ky p. 975-21012, LOHJA LohJ"n Autokeskus Oy p. 912-86 5IKI, MAARIANHAMINA AlanJs Mann & Car Kb p. 928-12 80S, MIKKI:LI Ok Suur-Savo p. ')))-,11,2110. (Jl U
Oy Sisu-Auto Ab p 981-348 555,.PORI Vaunu ja Varaosa Oy p. 93~-1~ IlI , ROVANIEMI Vanl1<LSen Autoliike Ky p. (NI-20 SIl, SALO Oy Sisu-Auto Ah p. ()2;'-7751. SAVO",U1\:\ A AlItoliike
Huopainen p. 957-21890, SEINAJOKI Oy Sisu-Auto Ab p. 964-142811, TAMPERE Pyynikin Autovaruste
. 931-30533, TURKU Oy Sisu-Auto Ab - 921-383133, VAASA Oy Karjan Ab p. %1-110 333, VARKAUS
i
Varkauden Auto Oy p. 972-248!l4, YLlVII!sKA AutotaIo Anttl-RolKo Oy p_ 983-20052.
Maahantuoja: [
1Oy SIsu-Auto Ab. Suun suomaLum:n autott!o .

ti bi J .

"

..
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RoverYstävät
Alennuksia Ystäville
Rover Ystäville myöntää seuraavat liikkeet:
Pintaväri Oy 20 - 38 %, Helsinki 90715125, Lahti 918-510 112, Tampere
931-29112.
Kaapelikellari Tmi, Östersundom 908777732. Akut erikoishintaan.

MYYDÄÄN
Hieno, entisöity ROVER 100-61. Täyden
kone remontin jälkeen ajettu 6500 km .
Myydään tai vaihdetaan bensa Rangeen.
Hinta tied. Anssi Ahonen, p. 918333122.

*

*

*

Uudesta lähtien hellästi hoidett" ,,'t.
hyvä ROVER 2000 T('~\ä~ä\\e _v'O
km , 2 renk. lpo·-RO~et ~".'tlaSsuojat ,
nisbt>· t~
"~tlK aa n kiinnitys tak "~~~"a ym. Paavo Eestilä , puh . ilt.
9", 1-124924.

\0
*

*

*

" Ei köyhille vaan kipeille" P5B .
Vakavat vas t. lehden postilokeroon (kyse ACB-7:stä ) KTT

*

*

P5 Coupen etuoven tnvlste olisi yhä
myynnissä p. 915-148555.

*

*

- P4 (-55 - ) takavalojen kehykset
- Rover 3500/3500S 1968- 76 kor·
jausohjekirja, uusi (Autobooks)
- Rover 3500/3500S 1968-76 vara·
osakilja, uusi
- sekalainen valikoima P4/5/6·osia
Juha 90·893049

OSTETAAN

Tuuletus- ja lämmityslaite toimi
moitteettomasti ja tuntui teholtaan
riittivältä myös SUomen ilmastoon.
Siihen kuuluu neljä säidintä. joista
JtaJtsi on ajajan ja JtaJtsi bAnen viere&'Iään istuvan käytettävissä. Puutteena pidämme läbinnä sitä. että takana ei ole mlnkäilnJa.lsta poistoaukkoa. täyden tehon saamIseen kuluu
paljon aikaa ja lämmlnUmapuhallus
on järjestetty ainoastaan auton etu0IIa&D.

- Rover-esitteitä, käyttöohje-, varaosa- ym . kirjoja, myös vaihdan.
Rover P3 (1948-49) sekä Land Rover,
kunnolla ei väliä , erityisesti Bulldogmalli kiinnostaisi. Juha 90-893 049.

*

Eijan diverssikauppa tarjoaa taasen
vanhempien Rovereiden ajan henkeen
asusteita mobilistikokouksissahan sellaisilla saa "Ioppupinaalit". Puh .
915-1411446

*

JATKOA SIVULTA ..,

*

*

*

Alkuperäistä kirjallisuutta Land-Rover
sarja I :stä. Omistajan käsikirjat, korjaus, oppaat, esitteet ym . Puh.
6924597.

Perheen

Lopputulos

Turvajärjestelmällä
säästät8%
vakuutusmaksuistasi.
Ja liikennevakuutusmaksuistakin 5%.
Kysy lisää.

Yrittäjäin ei Vakuutus
Asemamiehenkatu 3, 00520 Helsinki 52, puh.

Mlttaristo on koottu yhteen tauluun
ohjauspyörän aJrseUn päälle. misSi
se on erittäin hyvin ajajan näJtyvisd.
Siihen on yhdistetty myös eri laitteiden katUJsimet sekä varoitusvalot.
Ratkaisu on Jtaikin puolin järkevä,
käytännöllinen ja ruma. ·
Mlttarivaru&tus vastaa laadultaan ja
m.äärältään auton yleistä tasoa. Erikoisuutena siinä on kampikammion
öljynpinnan korkeutta osoittava mittari. Jty1mä1täynnistimen varoituavalo.
amperimittari. 08. trippimittari ja
kello.

(~O)

15031

Rover 3-litre kuuluu hintaluokkaan.
joka yleensä on varsin hankalasti
arvosteltavissa. Siksi meitä erikoisesti
ilahduttavat vaunun voimakkaasti
persoonalliset ominaisuudet. jotka tekevät .s en arvostelemisen eri puolilta
selväksi ja yksinJtertaiseksi. Nlinpä
vakaa käsityksemme on. että Rover 3l1tre on kansanpainos loistoautosta. Se
on ennen kaikkea tyypil1lsesti englantilalnen ja kosti lähinnä vanhempaa
ja varakasta miespuolista ostajakuntaa. jolle auto merkitsee suurelta osalta edustusvälinettä. Sen sijaan nuorille
urheiluhenldsille . miehille tai naishenkilöllie ei vaunulla ole paljoakaan annettavana huolimatta kaikesta mukavuudestaan. sana.Da sanoen Rover 3litre on nykJ'pälvin aatel1smiehen
auto.
M. K. dr E. P.

Teknil kan Maailma 2/1161

RoverYstävät
ROMULUS: METSÄNHOITOA
Viime aikoina ovat kaupunkilais- ja
maajussimetsänomistajat alkaneet suosia männiköitten pystykarsintaa saadakseen parempaa sahatavaraa. Oksia katkotaan ja vahva runko jätetään kurkottamaan taivasta kohti. Kitukasvuiset
rönsymänniköt ovat joutuAeet huonoon
maineeseen, kun taas uusissa männiköissä on elämä saanut voiton.1<.atkomalla
ja istuttamaUa on saavutettu tuloksia.
Miten edellä oleva liittyy minun, Romuluksen, toimialaan? - Ei oikeastaan mitenkään, ellei oteta huomioon sitä että
olen erikoistunut 1tseni sahaamise~n ja
muuhun tohelointiin metsässä. Tulipa
mieleeni, .että noin vertauskuvallisesti
voidaan puhua aivan samoista ilmiöistä
British·Leylandin kohdalla: Sukupuu on
karsittu ja vahvimmat oksat jätetty tuottamaan kultaa ja kunniaa.
En muuten ollut aivan var.maa siitä, onko kyseisen yrityksen nimi Britisl1 Leyland vai jokin muu. Kaikkiensaneerausoperaatioiden myötä on ainakin minun
pääni ehtinyt mennä pahemman kerran
pyörälle, ja on ollut todella vaikea.a pysyä mukana kaikissa nimenmuutosope,raatioissa. Ensin oli BMC, Jonka tulkitsin British Motor Corporation'iksi. Sitten nimeen lykättiin L-kirjain väliin, ja
niin meillä' oli British Leyland Motor
Corporation. Taas kävi joku viisas konsultti asialla ja totesi, että hyvät veljet,
eihän moinen käy. Otetaan kaksi vii- .
meistä kirjainta pois, niin saadaan myy-,
vä, iskevä nimi: BL eli British Leyland.
Konsulentit istuivat ja tekivät ohjelmia ,
- huonosti meni, kunnes saatiin neronleimaus: Otettiin merkit mukaan eli BL
Cars Ltd Austin Rover Group, Land,
Rover Ltd ja Jaguar Cars Ltd. Kun yritysrakenneteoreetikot päästetään valloilleen, niin ainakin uusia nimiä syntyy
- se Eskon puumerkki kun on niin tärkeä.
~BL hankki aikanaan Roveriri, joka ympättiin yritysrunkoon. Tarkoituksena oli
vahvistaa pientä yritystä, jonka kehitysbudjetti oli rajallinen, mutta mitä nyt
onkaan tapahtumassa; BL ratsastaa Roverin imagolla. Joka tapauksessa Roveria BL:iin liitettäessä olivat otteet kovat.
Uusi PlO-malli haudattiin, koska sen pelättiin olevan kova pala samaan ryhmään kuuluvalle Jaguarille. Samoin kävi
keskimoottoriselle P6B-urheiluautolle.
Rover Vitesse on yksi tämän hetekn mielenkiintoisimpia autoja. Niinpä Rover
on pantu vetämään BL-imagoaja yhtiön
nousua. Moni roveristi on pahoitellut
Austin Rover-nimeä, mutta mielestäni se
ei Roveria heikennä. Päinvastoin, kysymyksessä on tunnustus, että ilman Roveria ei mistään tule mitään. On pahoiteltu,
että Sherpasta tuli Freight-Rover, mutta
ei sekään autoa huononna vaan pikemminkin noblesse oblige eli aateluus velvoittaa. Tervetuloa siis työautoperheeseen, - Rover onkin tunnettu työautona
jo vuodesta 1947.

BL:n metsänhoitosuunnitclmat ovat hyvässä mallissa. Oksat on katkottu ja latvat pantu järjestykseen, ja uudet oksat
vetävät nyt kehitystä. Esimerkkinä tästä
on Metro,joka airiakin-Romu1uksen kokemusten mukaan on hyvä auto ja ihan
kiva ajettava. Myös Maestr.ö.on mielen- '
'kiintoinen uutuus; toivottavasti sek'in tu-"
lee Suomeen.
.
Näin metsäRhoidollisesti ajateJ.len- cin .'
myös todettava, että aukkojakin vieiä J
löytyy. 'Voisi nim4ttäi~ o1ettaa, että
"f'ikku-Rover" olisi tulossa . .En tieten- ;
kään ole tietoinen siitä, mitä piirustuslaudoilla on, ja ennustaminen'kin, var- .
sinkin tulevaisuuden, on sangen vaikeaa. '
Tuskin olen kui-tenkaan kovin · väärissä
oieftaessani, että la udoilla ·00 jökin '1<u1kunen, joka sekä tekniikaltaan e.t tä
muodoiltaan tulee jälleen asettamaan ,:
kilpailijansa toiseen valoon. Tämä tuntuisi loogiselta ajate1taessa BL:n iinagoa .
ja vetonaulQjen tarvetta. Yläpäässä ()(l '.
RoverVitesse ja veikkaan, ett-ä mallistorung.on keskivaiheille tulee Rover Altes~
se.

LÄÄKÄRIN PALSTA

Kesä on jälleen tulossa nopea~ vauhtia ja
Rover-ystävät ovat laittaneet .autonsa
kesäkuntoon. Mutta onko muistettu
syksyllä huolehtia kesällä tarvittaVista
p'uutarha- ja huvilatyökaluista.Joka kesäisen kokem uksen perusteella rohkenen
epäillä, että työkalut ovat ~esäterässä ..
Maaseudulla päivystäessä on terveys- '
keskusessa lähes joka viikonvaihde as'iakkaana m 3kkiläinen, joka on telonut
itsensä hue,limattomuultaan. Harvoin
on vastaavasta syystä asiakkaana maanviljelijä. Kesäpuutarhan hoitajan on syytä huolehtia jäykkäkouristusrokotteestaan, varsinkin näin biodynaamisen
kauden aikana. Lisäksi kumi- tai'muovihansikkaita on hyvä käyttää maata myllertäessään. Lääkekaapissa on syytä olla
eri kokoisia laastareita, sillä kaikkien
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pienten haavojen vuoksi ei ·aina pidä lähteä lääkäriin . jos haava vaatii lääkärin
hoitoa ei ole syytä nukkuaY6n yli ja tulla
aamulla .
Palatakseni uudestaan ta,paturmiin, .j1jin
ilmeise~1 yleisimpiä haavereita tapa11lUH
kalareissui4a. kouklmjoudut\ua naapurin pää-häntai selkään. Kalastaessa on
aina huomioitava · mu~t. ' Seuraavaksi
. yleisin onp,u ukko,jolla aiheutetaan run- :P
, ,
saasti haavoja, jotk~ josi<us tarvjtseval .
omepuakin. tIaavojen ;l1~euttajaRa on .' ' .
lääkärille Varsina1nerr'moottprisaha, jo- .i ; < ·~ .:\ ,. ,' .
ka- aiheutta-a lähes ajna 1öaella pahaa
jälkeä replessääri raajc)ja>Nuoriso)le tu,~lee ajoittain haavereitJa :nfyos tavallisella
halkosahala, mikäai41euttaarunsaasti
haavoja yleensäkuitenkih pinnallisia.
Niinhän Valdekin sarlOi..::että o.li ollut
kovassa tappel.llssa kun~äitettiin oikein
viiltokonetta-kin, jolloin tuli 100 haavaa
sekunnissa. Oli 'käyteffyjusteeria .
Taidokkaimpia vammoja oli eräälläk~r
vesmiehellä viime'kesänä,'kun:hänoiha
kätisenä crli lyön nyt Kirveellä itseään 01- >
kean peo.kalon ja etusonnen vä.liin.Selitys löytyi siitä, että kirveen .terä oli irron- "
mit ja lentänyt ilmassa pyörien ko sormien v.äliin . Onneksi ei mennyt jänteitä.
Huviloiila sattuy ' usein ,myöspalovam-moja varsinkin saunom~sen yht<:ydessä,
jolloin alkoholilla on osuutta asiaan.
Eräs kivulias palovamma sattui viime '
kesänä keski-ikäiselle naiselle, joka oli
maalla saunassa k·uumentanut 'padassa vettäja laittanut sitä hiukan .kuuppaan.
ViHillättän kävi möklillä ja tuli saunaan
tukanpesuun eikä muist;nut, että kuu-passa oli tuli kuumaa vettä vaan kaatoi
sen päähänsä. Seurauksena oli ' varsin
. laajat palovammaJ ylävartaloIla ja päässä. Varsinkin lapsia on suojeltava kuumilta vesiltä, koska he usein' tyrkkivät käsiään vesiastioihin ja seuraukset voivat
olla kivuliaita, Toivottavasti esitetvt
esimerkit antavat ajattelemisen aihetta .Ia
vähetäisivät kesävammoja.
'~. '

Kesäterveisin n:o 13.

••
•••
pln~ava'IOY
ALEKSANTERINKATU 37 33100 TAMPERE 10 PUH. 931-29 112
ALEKSIS KIVEN KATU 32 00510 HELSINKI 51 PUH. 90-715 125
KARJALANKATU 21
15140 LAHTI 14
PUH. 918-510 112

Permanal-Permacron automaalit
VHT -autokemikaalit
Metalflake ja Candy-värit
Gila-ikkunakalvot

ROVfRjaJAGUAR
·ansaitsevat aina merkkikorjaamomme
asiantuntemuksen ja erikoishuolion.
KARAASI on erikoistunut huoltamaan ja korjaa- ~
maan ROVER- ja JAGUAR-autoja. Tule käymään
Espooseen, Juvanmalmin teollisuusalueella toimivaan
erikoiskorjaamoomme. Voit samalla tutustua myös
seuraaviin palveluihimme:
o Määräaikaishuollot
o Kolari- ja ruostevaurioitten korjaukset
o Moottori- ja voimansiirtolaitteiden korjaukset
erikoistyökaluilla
o Lisävarusteiden asennukset, kuten kattoluukut,
ilmastointilaitteet jne.
o Täydelliset kunnostukset - jopa auton uudelleen
rakentaminen erikoistoivomusten mukaisesti
Edustamme myös uutta AUSTIN METROA. Lisäksi
saat meiltä RANGE ROVERIN, LAND
ROVERIN, VANDEN PLAS'in tai
vaikkapa JAGUARIN.

"

Puramme mm.
ROVER 75, 100, 3L, 2000 SC, TC,
3500-P6, 2600 SD-I, RANGE ROVER -malleja.
Vara osa palvelu
Varastostamme jatkuvasti uusia ja käytettyjä ROVER- ja JAGUAR-osia. Runsaasti erikoisuuksia
myös vanhemmista malleista.

KABAASIKY

Juvan teollisuuskatu 10
02920 Espoo 92
Katso Helsingin puh. luettelon karttasivu 33, ruutu 84-42

