
Ikää—Ystävät
"





ii

RoverYstävät — 3

oy:n huippua. Eriiiim
pitkäikäisimpiä autoraken-
imiiniset muotopellit ovat
n kestäviä.
'itset auton moneen käyttöön
ipivan sekä taloudellisen
"tyttöön — olet valitsemassa
ia. Lisätietoja: 90544 611

* kautta maan.

Odotetun syksyn saapuessa tapahtuu taas jokapuolella maailmaa kaikenlaista
jännää — vänkää kesätauon jäkeen. Ei niin, että sotiminen ja riitely olisi ollut
seisahduksissa, mutta monenmoiset muut toiminnot kylläkin. Nyt on siis toi—

minnan tuoksut ilmassa ja Suomenkinkansa sai mutusteltavakseenbudjettiesi—
tyksen ensi vuodelle.
Kerholehtenäjulkaisumme— sen enempää kuin minäkään henkilökohtai-

sesti — emme ota kantaa politiikkaan, mutta tällä kertaa hallituksemmeesitys
koskettaa suurta osaa Roveristeja tavallista enemmän.
Tällä tarkoitan nimenomaan maastohenkilöautojen verollepanoa. Asia har-

mittaa kovastikin —tuntuu kuin poliittisen johdon aakkosellinen luet-
telo verotuskohteista rajoittuisi alkuun: alkoholi, autot, bensiini, dieselajoneu—
vot, dieselpolttoaine... —joten aina sattuu kohdalle.
Ikuisenaoptimistinaturvaudun lohdutukseen, että asiassa olisi voinut käydä

paljon hullumminkin.Jäihän veroetua tavalliseen henkilöautoon vielä runsaas—
ti. Ja voin yrittää ajatella esitettyä veroa meitä liialliseltahalpatuonnilta suojaa-
vana toimenpiteenä — pureehan kymppitonnin lisähinta paljon pahemmin
”sinne päin' tuotteessakun taas laatuisajamuita päätään pidempiRover-maas-
turi sietää hyvin parinkympin lisän.
Näin onkin helppo ajatella ja jutella, kun upouuden auton osto on joka

tapauksessa omalta kohdaltani ulottumattomissa. Kaiken kaikkiaan tämäkin
temppu, niin kuin muukin autovaino saa olon suruisaksi. Tunne onneksi
hälvenee istuessa punaisenyksitoistavuotiaanRangenohjaksiin syyssateen pies-
tessä tuulilasia ja tuulen tuivertaessaulkopuolellaja vanha kaveri jaksaa vaan...

Kimmo
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Sveitsin Rover—Klubi on pieni, pitkään
jäsenmäärä oli yhdeksän, ollen nyt kun-
sitoista. Klubin puheenjohtaja l—l PGab—
riel kertoi tavatessamme Sveitsissä, että
mukanaolevat aktiivit asuvat ympäri
maata. Silti he ovat koko pe heittensä
voimalla mukana järjestäm" kerhon
"happeninkeia". Klubin toiminta pyörii
vain henkilöautojen ympärillä, sillä
Sveitsissä on useita voimakkaita maas-
toaioneuvokerhnja.
Jäsenillä on keskimärin kolme Roveria
kullakin. Osia heillä on myös paljon (P4.
P5, P6 ja SDl)ja kerhon varaosavarasto
onjaettujäsentcn säilytettäväksi. Sveitsi—
läisillä tuntui olevan paljon joko uusia
tai hyviä käytettyjä osia, sellaisiakinjoita
ei helposti löydä Englannistakaan. Ga—
brielin mukaan he ovat valmiita myös
niitä myymään ja lähettämään.

Roverit ovat Sveitsissä kokeneet useita
nousu-ja laskukausia. Maahantuojiaon

Rover Club Schweiz —
Sveitsin Rover-Klubi

ollut neljä ja edellisen hiljaa lopetellessa
on markkinointi, huolto ja osien saanti
hoidettu huonosti. Tämän seurauksena
on merkin arvoitus ja hintataso käynyt
vastaavastiaallonpohjassa.Tällä hetkel-
lä SD-mallien myötä ollaan hyvissä ase-
missa. Kluhilaisille aaltoliike on tietys
mielessä ollut eduksi, miltei virheettömiä
keräilykohteita(esim. 35 Coupe tai avo
3 Litre) on ollut saatavilla nimellistä
kauppahinta-a vastaan. Näin on päästy
nauttimaan parhaista Rovcreista ja tie—

toisuus arvostuksen noususta vain pa-

KERHOPALSTA
Kerholehdet ja tarrat

Kesän aikana oli pitkähkö toimituskat-
ko tilattujen lehtienja tarrojen toimituk—
sessa. Toivottavasti kaikki saivat, mitä
olivat tilanneetkin. Jos toimitus oli put-
teellinen, ota yhteyttä allekirjoittanee—
seen (p. 90-8053593) niin hoidan tilauk—
sen kuntoon.
Jatkossa kun teette tilauksia, yksilöi»

kää toivee nne selkeästi: (lehden numero,
tarran tyyppitjne.)ettei tarvitsisisoitella
ympäri Suomenniemeä ja selvitellä ti-
lauksia.
Kerltolehdistäno 7. onjo loppunmyy-

ty, muita lehtiä on vielä jonkin verran.
Samoin tarroja löytyy vielä, joten reip-
paasti vain tilaamaan. Muistin virkistä-
miseksi vielä tyypit:

t. ROVER YSTÄVÄT ...ulkopuoli-
nen tarra ..2. ROVER YSTAVÄT...lasin
puolinen tarra

3. ROVER FRIENDS...ulkopuolinen
tarra

4, ROVER FRIENDS...lasinsisäpuo-
linen tarra

Tarrojen hinta on viisi markkaa kappa-
leelta ja postituskuluina peritään kaksi
markkaa. Lehtien hinta on [0markkaa.
Uudetjäsenet saavat automaattisesti tä-
nä vuonna aiemmin ilmestyneet lehdet
(no 7. sijalla lähetetään no 6.)

P.K-KONTIO

sisä-

Jäsenrekisteristä

Kerhomme siirtyy automaattistentieto-
jen käsittelyn kauteen. Nyt on vihonvii—
meinen hetki toimittaa jäsentiedot. Tee
se heti mukanaseuraavallalomakkeella.

KEULAMERKKI

Kerhomme teettää englannin kielisen
tarramme mukaisenja kokoisen metalli-
sen vaunumerkin. Valmistuskustannus-
ten minimoinnin vuoksi on erä sadan
kappaleen suuruinen. Toimitusaika on
alkuvuosi —84. Merkkejä myydään en-
nakkotilausperiaatteella100 mk/kpl.
Merkki on siis 121 tarran näköinen ja

kokoinen paitsi väri sininen muuttuu
mustaksi. Merkki varustetaan kiinnityk-
sillä. Tilaa pian, tilauksia vastaan ottaa
hallituksen jäsenet.

KL

&

rantaa tilannetta.

Josja kun Rover Ystävät liikkuvat Sveit-
sin maalla yhteyden sikäläisiin harrasta-
jiin saa (esim. postikortilla)osoitteesta
Sonnenbergstrasse 773 C
CH 5303 WURENLINGEN

KTT

ROVER YSTÄVÄT
TURUN SEUDULLA
[ia tietysti kauempaakin)
KokoontuminenCafé Nautiluksessa Kauppiaskatu
5 (TurunSanomain talo, sisäpihalla)» Turun keskus-
tassa torin laidassa torstai-iltanamarraskuun3. päi-
vänä klo 19:30 kerhoillat! merkeissä, tutustumistarv
koituksessa kahvin ja pullan parissa.
Kulsujanajayhteyshenkilönä toimii Koivulan Matti
puh. 92 l»25760.
Tervetuloa!

,/



Range Rover on tehty edustamaan
kun tarvitaan, ja kulkemaan kaikkialla
missä tarvitaan. Kulkua vauhdittaa
joko korkeapuristeisen Economy V—8

-bensiinimoottorin 92,6 kW (125 hv) tai
uuden turbodieselin 735 kW (100 hv).
Maastossa auttavat vahvat väännöt
258 Nm ja 196 Nm (2 500 r/min).
Ilmoitetut kulutukset ovat tasaisella
90 km/h nopeudella 13,09 1/100 km
(bensiini) ja 8,07 1/100 km (diesel).
Säästöä syntyy.

Ajo-ominaisuudet? Ne ovat todelli-
sen nelivetoisen maastoauton ominai—

suudet, paitsi kaupungeissa ja mootto-
riteillä, jolloin paljastuu Range Roverin
henkilöautomaisuus ja höyhenenkevyt
tehostettu ohjaus.

Mukavuus? Vertaansa vailla niin 4—

kuin 2-ovisessakin, samoin tavaratilat.
Mökille mennessä ei tarvitse miettiä
mitä mukaan mahtuu.

Edustavuus? Se tekee Range Rove-
rista erilaisen. Sisustus monine yksi-
tyiskohtineen, erinomaiset materiaalit
— myös tavaratilassa — ja runsas varus-
telu, siinä se.

Kestävyys?Siinä Range Rover on

5

maastoautojen huippua. Erillinen
runko on pitkäikäisimpiä autoraken—
teita ja alumiiniset muotopellit ovat
korroosion kestäviä.

Jos tarvitset auton moneen käyttöön
— ja yhtä sopivan sekä taloudellisen
jokaiseen käyttöön — olet valitsemassa
Range Roveria. Lisätietoja: 90-544611
ja Rover-myyjät kautta maan.

()y Sisu»AutoAh

RANGI: HUVleSDCIEW
Mukana juhlassaja arjessa, tiellä jamaastossa. Bensiini- tai turbodieselmoottori, ovia 4 tai 2.

&)
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MAISANSALON
MUSERRUS
Kerhomme kevättapahtuma otti paikkansa Tampereen Teiskossa sijaitsevassa Maisansalon lomanviettopaikassa.Maisaa yllä-
pitää kuuluisuuttakin omaavaa Lomaliitto Ry. Paikka tarjoaa runsaan yöpym' ja anniskelukapasitcctin,Alue on valtava,
kokonaispinta-alaa noin 150 hehtaaria. Niinpä sieltä löytyy hotellia, mökkikyl a', leirintäaluetta, uimarantaa., tenniskenttää,
purutavaraa jne. Saä suosi meit; ' lleen, aivan pientä tihkuhetkcä lukuunottamatta "astyimme sateelta. Ohjelma tapahtui
pääosinulkona leikkien, lenkkeilyn |a maastoajonmerkeissä. Kcrholaistenrunsas kalusto herätti ansaittua huomiotaoman väen
kiinnostuksen ksi. Keskustelut autojenympärilla olivatkinjälleentil suuden parasta antia. Olihan meilla lauantainasaunakin
ja kuuluisa iltapala. Iltamyöhällä pidimme kerhopancelia — ja postitimme lehteä. Sunnuntain kokoknhtana oli siirtyminen
komeassa vli kolmenkymmenen auton letkassa Vchoniemen automusenon.Siella saimme nähdä vanhaan tyyliin rakennetuissa
upouusissa tiloissa hienon kokoelman autoja asuja sekä rekvisiitt a niitten ympäriltä.
Kaikcn kaikkiaan paikalla kävi yli viisikymmentä Roverystät perheineen — kokonaiskavijämääränousi näin ollen jälleen

toiselle sadalle, Kivaakin taisi olla vaikkei kaikki mennytkään ihan ”putkeen”.
KL

Ohjelmataulu tervehti tulijoita Mai—
sansalon opasteiden vieressä.
(

Pysaköintisulkeisissa oli ankara kurit
mutta tulnskin oli nä ' tavyydes ään
lähes ainutkertaista. ainakin meidän
oloissamme.

L

Isojen autojen rivi on aina ihailupis-
teiden kärjetaV

€



RoverYstävät — 7

Tuliioita pyritt n ki >aamaan taulul—
le kaikkien nähtäväksi. Tutustumi—
nen helpottui, vaan jä siitäkin listas—
ta joku puuttumaan.

Juha keräsi "koreimman kuorman” ja vei metsään pelkää— 0in road and on water taisi lukea auton kyljessä — lienevät
mään, että hui. olleet käyttöohjeet.

Maastoautonkyky kulkea mahdottomissapaikoissa yllättää Ihan rauhallisista leikeistä olkoon tämä tyylinäyte esimerk-
aina. oli kiva kokea uskomatonta ihan luonnossaja oikeesti, kinä. Kilpailua käytiin joukkueittain ja Roverioukkue kor-
Rekkärin kirjaimet TM tarkoittavat: tämä menee. Menopeli jasi kaikki pistesijat.
on vuodelta 59 tyyppiä 88. KL» kUVal JLja KTT
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ROVER 3500
(Saksalaisessa Auto Motor und Sportis—
sa 17.8.1977 julkaistua tekstiä vapaasti
käännellen)

ROVER DRIVE
Erinomainen englanti/ainen
viistoperäinen, kahdeksan
ry/irtlcriz'i ja viisi vaihdolla

Roverin päämuotoilijaDavid Bache pu-
hui suunsa puhtaaksi runsas vuosi sitten
Rover 3500' ensiesittelyssä: ”Olen Va—

kuuttunut ”. tarkoitan vuoden au-
toksi 1977 valittua autoa, ”että olemme
uudella 3500211a luoneet suuntaa näytt'
vän ratkaisun,,ioka lyö itsensä läpi myös
vaativilla markkinoillakuten Liittotasa»
vallassa”.
Väite on rohkea, huomioidenLeylan-

din vaatimatonmenestys Saksassa, mut-
ta brittiläinen itsetietoisuus on ymmär-
rettävissä vuodesta 1967 Leyland-kon—
serniin kuuluvan Roverin yhteydessä,
merkin.,joka on toiminut vuodesta 1904
lähtien. Coventryn lähellä Solihullissa si-
jaitsevallafirmalla on kaikkienLeyland—
merkkienjoukosta Jaguarin kanssa toki
paras laatuvaunun image, Se on tekni-
sessä mielessä erityisen edistyksellinen ja
on Range Roverillaan osoittanut olevan-
sa kykenevä tarjoamaan vakuuttavia
konstruktioita.
Joulukuussa 1971 aloitetun kehitys-

työn tehnyttä Rover-teamia johti pää-
teknikko Spencer King. varhemman
kaasuturbiiniautonsuunnittelija. Teamil<
le oli asetettu selvä p määr ,uutuudes-
ta piti tullakorkeat vaatimuksettäyttävä
matka-auto, mutta joka samalla olisi
tekniseltä kannalta mahdollisimman yk—

sinkertainenja halpa tuottaa ja siten hal-
vempi kuin konstruktioltaan epätavalli-
sen mutkikas edeltäjänsä.
Säästäminen ei kuitenkaan näy mi-

tenkään Roverissa, ei vaikkeivat useim-
mat katselijat aavistaisikaan kohtuulli-
sen kokoiseen koriin kätkeytyvän kah-
deksansylinterista 3,5 litraista mootto-
ria. Omaperäinen korin muoto eij tä
mitään epäilyä sille, etteikö oltaisi teke-
misissä erittäin yksilöllisen ilmestyksen,
eikä minkään halvan suursarjatuotteen
kanssa.
Korin muodoissa, keulassa erittäin—

kin, on hiven Ferraria, eikä muotoilusta
vastaava Bache ole vähääkään louk—

kaantunut, kun viitataan yhdennäköi-
syyteen Ferrari GTB 4:n kanssa. Hän
myöntää tyynesti, että hän osittain on
ollut tämän italialaisen urheiluauton lin»
joilla.

Kori: Luukku perässä

Auton sisälläkään ei ole mitään, jota
täälläpäin on tapana pitää tyypillisesti

englantilaisena, Nahkaverhoilun käytt'o
rajoittuu vain ohjauspyo ään. koverat,
hy n sivupidon antavat istuimet ovat
kankaalla verhoiltuja.millä sekä kesällä
että talvella onmiellyttävämmätomina]?
suudet kuin parkitulla vuodalla.
Tilaa on, kiitos pitkän akselivälin,

runsaasti. Takapenkkiläisten polvitila
ylittää selvästi esimerkiksi ulkomitoil-
taan suuremman "pikku" Mercedeksen
vastaavat tilat eikä myöskään etupenk-
kiläisillä ole m1t n moittimista. Suures—
ta takaluukusta hclposti lastattava tava-
ratila 388 litroineen tuntui sitävastoin
hieman vaatimattomalta— puute, joka
ei tule sillä hyvitetyksi, että kaatuvan ta-
kaselkänojan avulla auto muuntuu far—

mariksi 756 litran tavaratiloineen, sillä
samalla se muuttuu kaksipaikkaiseksi.
Edellä sanottua lukuunottamatta au—

toon voi olla erittäin tyytyväinen. Näky—
vyys korista on huomattavan hyvän,
vaikkei peräluukun ulommainen reuna
näykään, ajoasento ei jätä mitää toivo-
misen varaaja sisustuksen muotoilu on
vähäisin poikkeuksin asiallinen ja käy-
tännöllinen. N 'hin poikkeuksiin kuulu-
vat esimerkiksi saädettävän ohjauspyö-
rän taakse jossain asennossa osittain
peittyvät p 'öreiden mittareiden asteikot,
istuinten säatömekanismit,joihinylettyy
vain kumartumalla sekä raskaskäyttöi-
nen rikastin, Avoimia säilytystiloja, joil-
le ylettyisi kuljettajan paikalta, ei myös-
kään ole.
Muut yksityiskohdat, kuten selkeä

lämmityslaitteen käyttö, etusivuikku-
noiden tuuletus ja turvavöiden ankku-
rointi istuinrunkoon ovat ilahduttavan
käytännöllisiäratkaisuja,Vakiona oleva
varustus on kaiken kunnioituksen ar-
voinen,jopa sähköiset ikkunannostimet,
keskuslukitusjasumuvalotsisältyvät pe-
rushintaan.

Roverin ei tarvitse kut ä erityisase—
mastaan 25.000 Saksan markan luokassa
vain sitä, että sen merkki Saksassa laske-
taan crityisen hienoksi. vaan

Moottori:
Kohde/esikko keulalla
että sen matalana laskeutuvan konepel-
lin alla toki touhuaa kahdeksan V—muo-
toon järjestettyä sylinteriä.
Jo edelt' ssä mallissa ja Range Ro—

verissa käytettävä kevytmetallinen voi-
manlähde, alunperin amerikkalaisen
Buickin kehittämä, koki uudessa mallis-
sa muutamia tehon ja kierrosten keston
nostamiseen tähtääviä muutoksia. Suu-
remmat venttiilit, yhdessä muutetun
imusarjan ja uusien mäntien kanssa nos-
tivat tehon 157 hevosvoimaan (DIN)
(115 kW)5250 k/min. Jäykempien vent-
tiili-jousien ansiosta kahdeksikkoa voi
nyt vedättää lyhytaikaisesti 6000 k/min
entisen 5200 k/min asemasta.
Tämä osoittautui käytännössä kui-

tenkin täysin tarpeettomaksi,sillä ensin-
näkäänmoisia kierroksiamoottori ottaa
vain vaivalla ja toisekseen ne eivät ole
millään tavoin tarpeen. Moottori käy
asiaan jo paljon mainittuja alempana:
joustavalle kahdeksikolle, joka saavut-
taa vääntömomenttin huipun 28,5
Kpmjo 2600 k/rnin, riit 'äjopa repivällä
ajotavalla2000— 4000 k/min,jolloin se
k" ' ajossa pehmeästi ja hermoja " '

n hiljaisesti. Sen vuoksi ei edes tä, dellä
kiihdytettäessä kannata vedättää kier-
roslukualueen rajalle, paras kiihtyvyys
saavutettiin vaihtamalla jo 5600 k/min.
Kiihtyvyysarvot todistavat kiistatta Ro-
verin urheilullisesta luonteesta: testiauto
kiihtyi 0 — 100 km/h 9,4 sekunissa ja
nopeus oli 26,4 sekunnin kuluttua 160
km/h.



Vain 157 hv teholla saavutetustakelpo
suorituskyvystään Rover saa kiittää
pientä painoaan. sekä lisäksi ilmiselvästi
aerodynaamisesti suotuista korin muo-
toa, Huippunopeustestiautollaoli 202,3
km/h, mutta se saavutettiin erityisen
pitkäksi välitetyn yutosvaihteen sijasta
vain nelosella. Erittäin tarkan,jos kohta
raskaskäyttöisen vaihteiston omaperäi-
set vaihteiden välityssuhteet aiheuttavat
moottoriteillä enemmän vaihtamistar—
vetta kum muissa autoissa. Viitosella on
vetoa vain niukasti. Rover 3500311a on
oikein ohituksissa vaihtaa neloselle vielä
160 km/h nopeuksilla.
"Pitkän" viitosen edut toisaalta ovat

vakuuttavat,niinpä moottori kiertäävie-
lä 180 km/h nopeudesst ille 4000k/min,
joka ei ainoastaan ole hyväksi moottorin
kestoiälle, vaan vaikuttaa myös poltto—
aineen kulutukseen.
Rover osoittautui tosiasiallisesti epä—

tavallisen saästeliäaksi autoksi. Testissä
se imi kahden SU-kaasuttajansa läpi vain
12,7 litraa superia sadalle ja huomioiden
sen suuren suorituskyvyn ja moottorin
koon. kyseessä on huippusaavutus.Tä-
män taloudellisemmin voi tuskin käh-
deksansylinterisellä toivoa ajettavan.
Pieni kokonaiskulutusei ole yksin pitkän
välityksen ansiota, osansa siihen vaikut-
tavat pieni paino ja ilmanvastus sekä
seikka, että moottori on säädetty toimi-
maan laihalla seoksella.
Viimemainitulla on taasen myös vä-

hemmän ilahduttava sivuvaikutus: kyl—

mäkäyntiominaisuudetovat vähemmän
miellyttävät, moottori vastaa lämpiä—
misvaiheessa huonosti kaasuun ja nykii
kahdeksikolle vähemmän ominaisella
tavalla. Huonosti säädeltävissä oleva ri»
kastin tekee sitten lopun työn, että kul-
jettajan hy 'ä tuuli tärveltyy aamuisin.
Hyvin toimiva äutomaattirikästin kuu-
luisi paremmin 25000 DMzn arvoisen au-
ton kuvaan.
Rover—teknikoiden ponnistelut mah-

dollisimman yksinkertaisten konstruk-
atiivisten ratkaisuidenlöytämiseksi näky—
vät selvimmin 3500:n alustassa. he sa—
noivat hyvästit edeltävän mallin epäta—
valliselle etujousitukselle, sen De-Dion

taka—akselille kuten myös silmissa väik—
kyneelle ajatukselle etupyörävedosta.He
suunnittelivat autoon McPhersson etu-
jousituksen, jäykän taka-akselin ja py-
syivät takave—

Alusta: Jäykkä taka-akseli
toisuudessa, On selvää, että näillä edelly—
tyksillä täytyy tehdä myönnytyksiä ajo-
mukavuudessa ja -ominaisuuksissa,
mutta huolellisella säätelyllä on silti saa-
tu tulokseksi erittain käyttökelpoinen
kompromissi.
Niinpä Rover ei tarjoa tavallista pa-

rempaa jousitusmukavuutta,mutta kui-
tenkin hyvän sellaisen. Py" änripustus
sie pitkät heitot vaivatta, ilman yli-
määräistä ja epämiellyttävää heijausta.
Pienet kuopat ja erityisesi tiepäällysteen
poikkisaumat sitävastoin aiheuttavat
selvästi tunnettavaa tärähtelyä etuakse-
listossa.
Koloisilla teillä kuuluva vierintämelu

häiritsee myös sitä muutoin kokonai-
suudessaan positiivistä kuvaa, jonka
Rover antaa ajo-ominaisuuksistäan.
Kaarteissase on vaivaton: nopeaksiVäli-
tetyssä tehostetussa ohjauksessa tuskin
tuntuu jyrkissä kaarteissa hallitseva ali-
ohjautuminen ja nopeista kaarteista se
selviytyy mallikkaasti. Tässä ilmenee
Roverin miltei täysin neutraali käyttäy-
tyminen, josta seuraä erinomainen tur-
vallisuuden tunne.

Se seikka, että näin nopea auto on va-
rustettu edessä tuulettamattomin levy-
jarruin ja takana kapeilla rummuillavoi

: 355334;as: 3%%%:

selittyä vain Englannissavallitsivilla an-
karilla nopeusrajoituksilla. Saksalaisiin
oloihin olisivat pitävämmät jarrut joka
tapauksessa toivottavat. Kova jarrutus
suurista nopeuksista saattaa hidastus-
laitteet nopeastikykyjensä rajalle— jar—

rutustcho putoaa selvästi ja sitäpaitsi
jarrut tärist vät koko auton etuosaa sekä
ohjauspyoraä voimakkaasti, Kovassa
jarrutuksessa taka-akselikinkäy rauhat-
tomaksi.
Heikotjarrut on luettavavarsinaiseksi

perushaitaksi Roverissa, joka muutoin
todistaaselvästi, että Englannin autoteol-
lisuus ei miss än nimessä ole vanhoillis-
ta, kuten yleisesti väitetään. Todetut
puutteet eivät muuta lainkaan uuden
mallin vakuuttavaa kokonaiskuvaa:Ro-
ver on varmasti modernein nykyään
Isossa-Britanniassa rakennettava auto,
Tämä edistyksellisyys on sen vanhoilli-
sessa kotimaassa jo kannattanut. Ensi-
esiintymisensäjälkeenon Englannissajo
myyty yli 10000 Roveria alle Vuodessa.

KTT
Joitakin testin mittaustuloksia:
Kiihtyvyys
0 — 80 km/h 6,6 s

0 —— 100 " 9,4 s

0 — 120 ” 13,4 s
0 — 140 ” 18,3 s
0 — 160 " 26,4 s
0 — 180 " 40,4 s

0 — 400 m 16,7 s
0 — 1000 m 30,7 s

Huippunopeus
202, 3 km/h

Nopeusalueet
I vaihde — 65 km/h
Il vaihde 12 — 103 "
111 vaihde 19 — 154 ”
IV vaihde 30 — 215 ”)

teoreettiset
V vaihde 40 — 256 ”)

huippunopeudet

Kulutus
moottoritie, n. 120 km/h11,1 1/100 km
maantie, n. 75 km/h 12,8 1/100 km
kaupunkiajo 11,5 — 13,5

1/100 km
12,7 1/100 km
12,2 1/100 km

testin kulutus
DIN normi
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ENGLANNIN UUTISIA
HONDA ROVER
Austin Roverin yhteistyönä kehitellään
uutta edustusluokanautoa tyyppinimel-
tä XXl jonka on arveltu korvaavan Ro-
verin SDl—sarjan autot. Tämän yhteis-
työn ensimmäinen hedelmähän oli
Triumph Acclaim. Honda Acclaimin si-
sarauto, joka alunperin oli tarkoitettu
vain täyttämään lyhytaikaisesti mallis-
tossa ollut aukko. Sittemmin hyvän
mvvntimenestyksen
elaxm on otettu pysyvästi mallistoon.

markkinoidaanRoveria mallimerkiltä'an
Quintet, joka on tarkoitettu uudeksx
säästöluokan Roveriksi. Auto on merk—

kejä lukuunottamatta péallepäin täysin
identtinenHonda Quintetinkanssa,jos-
kin esitteessä sanotaan, että se on valmis—

tettu Japanissa "Roverin vaatimukset
täytté'ivaksi”. Täytynee vain toivoa, ettei
moinen tarroilla tapahtuva nimenvaih-
to-operointi tule tavakst myös Austin
Roverilla Englannin , mikä merkitsisi
mielestäni Roverin identiteetin hävi-
ämistä.
On hultuiltu, että XX pohjautuisi pit-

kälti Hondan tekniikkaanmm. Hondan
Vö moottoriin sen eri variaatioissa
2.0:sta 2.5 litraiseenja turbo malliin asti.
EEC:n tullimuurit japanilaisia tuotteita
vastaan ltillinevät japanilaisten kompo-
nenttien käyttöa, nostihan mm, Ranska
aikamoisen äläkän Triumph Aeclaimia
vastaan, kun sitä yritettiin viedä Rans-
kan markkinoille esittäen auton olevan

s vittämänä Acf

AustraliassaJaguar Roverin toimesta

pääosaltaan japanilaisen eikä englantia
laisen.
Tulevaisuuden ennustaminen on vai-

keaa, mutta toivo ainakin pitää, että
myös tulevaisuuden Roverit edustaisivat
sitä aristokraattista, kuitenkin samalla
myös suunnittelultaan edistyksellistä ja
toteutukseltaan korkealuokkaista auto-
kultuuria,mitä siltä merkkinäon totuttu
odottamaan. Aikaa on seurattava. mut-
tei se kuitenkaan edellytä Rover-merkin
muuttumista pelkäksi leimasimeksi.

Voitosta voittoon tuntuu käyvän Rover
Vitessen tie RACZn Englannin mesta—
ruussarjassa luokassa A. Menestyksek-
käimmin Rovereita ovat luotsanneet Pea
ter Lovett, Jeff Allarn sekä Steve Sopcr.
Samaiset herrat ovat menestyneet erin—

ROVER AUTOKILPAILUAREENOILLA
omaisesti myösmannermaalla äydyissä
kestävyysajoissa. Kuvassa Tom Wal—
kinshaw Racingin preppaama Vitesse.
jonka moottorista pitäisi löytymän noin
300 bhp-hepoa.

UUSIA RANGE ROVEREITA
EDULLISESTI
on tarjottu Englannissainnostuneille os»
tajille eikä ihmettelyllä ole ollut rajoja,
kun hinta on ollut 6500 puntaa normaa-
lia 17000 punnan listahinnan sijasta.
Sunday Times valotti mitalin toista puol-
ta elokuisessa etusivun artikkelissaan,
jonka laatinut toimittaja oli itse esiinty-
nyt ostajana.
Kaupan tekoon liittyi monia ihmeelli-

syyksiä, mm kauppaa käytiin pelkästään
puhelimitse, autoa ei nähnyt puhumat-
takaan koeajosta ennenkuin kauppa oli
selvä eli 6500 puntaa 10 'a 20 punnan
seteleinä oli maksettu. iä ei voinut
valita, ei liioin sitä oliko auto varustettu
normaali— vai automaattivaihteistolla;
”kukapa siltä välittää minkälaisen saa
kun hinta on noin edullinen”, vakuutti
myyjä. No kyllähäntällainenhaiskahtaa
palaneelta jo suomalaisenkin mielesta,
mutta hyvin on moneen ostajaan purrut
myyjän tarina siitä kuinka kyseiset hal—

vemmat Ranget ovat sellaisia, joita tcha
taalla kootaan 'nkottaisensadan kap a»
leen tuotantokiintiön lisäksi eikä nii
näy minkäänlaisilla tietokonelistoilla,
niitä ei siis ole olemassakaan.
Tosiasiassa kyseiset autot ovat tai ai-

nakin niiden oletetaan olevan niitä,joita
englantilaisilta BL-myyjiltä on varustet—
tu yhä kasvavassa määrin pitkin kuluvaa
vuotta. Si ylläty, jos joku tulee tar—

joamaan sinulle uutta Rangea itäauton
hinnalla, varsinkaan jos kyseessä on
automaatti. Kaiketikin ”hämärätuotan—
toyksilöitä” riittää silloinjo vientimark-
kinoillekin. >
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ENGLANNIN MATKA
Monen Rover Ystävän mielessä elänyt
ajatusyhteisestä kerhomatkastaEngla n-
tiin on toteutumassa! Maisansalossa
tuulta purjeisiinsa saanutta hanketta on
kehitelty tyoryhmänvoiminja asian tii-
moilta kä) 'in myös paneelikeskustelu
Porvoon syysajoissa. Innostus matkaa
kohtaan on näissä tilaisuuksissa ollut
verratonta,molemmissa yli 20 jäsentäon
ilmaissut mielenkiintonsa. Alla on tehty
yhteenvetoa mahdollisesta ohjelmasta,
matkustusmuodoista,ajankohdasta jne.
Lehden liitteenä olevan iäsenkaavak-
keen taustapuolcllaon matkakysely,jol-
la asiasta kiinnostuneet voivat esittaä
mielipiteensä ja ehdotuksensa. Kyselyn
pohjalta laaditaan matkasuunnitelma,
joka esitellään seuraavassa lehdessä ja
samalla pyydetään myös sitovat ilmoit-
tautumiset.

Ohjelma

Matkaohjelma voisi pitää sisällään mm.
seuraavia kohtia:
l. Paikalliset kerhotapahtumat, esim.
Rover Sports Registerin, P4 Drivers
Guildin ja eri Land Rover-kerhojen
kokoontumiset

2.Tehdaskäynti AustinRover
Land Rover-tehtailla.

3. Museot, mm, National Motor Mu-
seum Beaulieussa, BL Heritage ja
Science Museum Lontoossa,

4. Autokilpailu; Rover on menestynyt
erinomaisesti rata<ajokilpailuissa, jol-
lainen saattaisi sopia matka-aikatau-
luunkin.

Nämä lähinnä ”aiheeseen” liittyvinä oh-
jelmanumeroina,tietysti aikaa tulee olla
myös muuhun.Ohjelma muotoutuu pit-
kälti matkan ajankohdasta riippuen.

ja/tai

5 VAIHTEINEN
VAIHTEISTO

on suurinmuutos heinäkuussa esitellyis-
sä uusissa Rangeissa, Uudistuksella on
pyritty paitsi taloudellisuuteen myös
käyttömukavuuteen, onhän viidennen
vaihteen lisäksi myös uudistettu vaih—
teenvalitsin mekanismia siten, että se
toimii henkilöautomaisemmin. Muita
uutuuksia ovat mm keskuslukitusja uu-
delleen muotoiltu keskikonsooli.

P4 Drivers Guldin Thames Valleyn paikalliskerhonpicknik Stonor Parkiin 14.8,83

Ajankohta

Matka tullaan todennaköisestijärjestä—
mään ensi kesänä (1984) ellei kysely sit—

ten anna aihetta toisenlaiseen ratkai—
suun. Tarkempi ajankohta pyritään va—

litsemaan siten, että ohjelma tuolloinoli-
si mahdollisimman mielenkiintoinen.

Matkustustapa
Vaihtoehdot ovat seuraavat:
1. Pakettimatka lentokoneella sisältäen
hotellit 'm, jolloin liikkuminen pai-
kan p' lä tapahtuisi linja-autolla.
Vaihtoehtona tämä tapa lienee mut-
kattomin ja huolettomin. mm. Por—

voossa suurin osa kiinnostuneistaoli
tämän vaihtoehdon kannalla. Pake—
tin kustannukset olisivat noin
2.500mk/hlö.

2, Oma auto. Matka tapahtuisi reittiä:
laivalla Ruotsiin — ajo Ruotsin halki
Göteborgiin(490km)——laivalla Eng-
lantiin (Harwich tai Newcastle). Au-
tolla matkustaminen suo omat va-
pautensa reitin valinnassa ja aikatau-
lussa, samoinkuinasumisen suhteen.
Tässä muodossa aiheutuu tiettyjä
hankaluuksia mm. asumisjärjeste-
lyissä (hotelli, camping ym), Lähtö-
kohtana olisi se, että kerhon taholta
järjestettäisiinohjelma tietyiksi ajan-
kohdiksi, muutoin liikkuminen ja
asuinjärjestelyt olisivat vapaat. Kus—
tannusten lähtökohtana olisi Viking
Linen pakctti laivamatkoilta,jokaon
hinnaltaan n. 1.000 mk/auto + 2
henkilöä yhteen suuntaan,Lisäksi tu-
lee huomioida polttoainekulut esim,
2500 km:ltä sekä asuminen.

3. Linja-auto. Muutoin kuten l.-vaih-
toehto.mutta lentokoneensijasta lin-
ja-auto. Hinta avoin.
Jos valitaan l,-vaihtoehto, on

myös mahdollista, että omalla autol-
la lähtevät tulisivat omia teitään ja
osallistuisivat järjestettävään ohjel-
maan,

Matkan kesto

Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuntuisi
viikko sopivalta ajalta, kun taas 2- ja
3-vaihtoeltdoissa on huomioitava Eng-
lantiin siirtymiseen kuluvat matkapäi-
vät, mitkä pidentävät ajan [ 1/2—2 viik-
koon.

Toivottavasti tältä pohjalta hahmottuu
jonkinlainen mielikuva tulevasta Rover
Ystävä-matkasta.Odotammemielipitei-
tänne ja ajatuksianne.

JL/Matkatyöryhmä
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n matka, lentäen..Se Englanni

MITÄ MINÄ EN HAIKOSSA TEHNYT...
niin, tahi Mäntsälässä, Maisansalossa,
Aurantalossa,Järvenpäässä.Tämä,mitä
en tehnyt,on harmittanutjokainen kerta
Rover Ystävien tapaamisten jälkee 'a
silti sama on toistunut kerta toisensa
keen. Mikä asia se sellainen on? Ei mikä
vaan mitkä, sillä on vajaavainen luettelo
asioista. jotka hoidan ensi kerralla, eh-
kenjo Rajamäellä.,
— Roverissa on tavaratilaa, miksi ih-

meessä eri pakannut laukkua, jossa
on jalkaan unohtuneiden tanssiken-
kicn tilalle lämpimiä saappaitamaas-
tossa kävelyyn, ylimääräinen villa-
paita ja ties mitä,jolla olonsa saa ul-
kona tuntumaan lämpimältä ja mu—

kavalta, miksi...
— Miksi en kerrankin kuljeskellut ajan

kanssa pysähdellen autolta toiselle,
tutkaillut " kit tarkasti, jututtanut
Rover Ys ät, jotka tulivat nimen-
omaan sillä autolla mistä, miten. Mi-
tä heillä oli mieless , hupaisat tari—
nat ja surkuhupaisatkinhistoriat sii—
nä olisin kuullut. Pitäisipä kuunnella,
maistella mielessään nimiäja tarinoi-
ta, ajan kanssa...

— Miksi en katsoisi kerran tarkkaan
esillä olevia ohjelma-aikatauluja ja
valitsisi itse mitä teen —ja toisaalta
muistaisi, että oikeastaan vain kau-
pallisessa sirkuksessa tarjotaan val-
mista viihdettä—ja maksuavastaan.
Tapaamisissahanme itse olemme oh-
jelmaa ja itse löydämme viihtymisen
omalla aktiivisella orientoitumisel-
lamme kanssaroveristien ympyröi-
hin. Ensi kerralla, niin...

— Miksi en paikanpä lä taaskaan
muistanut etsiä käsiini sitä nimen-
omaista roveristia,jonka olin kuullut
jollain ihmeen konstilla selvittäneen
samanongelman, joka minullakinon
Roverini kanssa. Monesko kerta tä—

mäjo oli... ei auta kuin taas odottaa..
toivottavasti hän tulee myös seuraa-
vaan kokoukseen!

...mennaan bussilla..

— Onhan minulla se kauan sitten vaih-
dettu väljäksi kulunutvirranjakaja—
mutta sen ehjää kantta kipeästi tar-
vitsevalle kunnostajallejouduin taas
sanomaan jälleen unohtaneeni sen
kotiin, Miksi taas unohdin, eihän mi-
nulla edellisenä "ivänä niin kiire ol-
lut, etten olisi ehtinyt hetken ajatella,
mitä huomenna tapahtuisi... no. ensi
kerralla!

—Miksi, vaikka olenkin karvainen
mies-henkilö, sitkeästi tuijotin sitä
aikuisten videota. Eihän sieltä kui-
tenkaan tullut Charlien enkelimäisiä
enkeleitä, sitä vaaleaa eritoten. Siellä
vain sama retkikunta yhä rypi Ama-
zonasin viidakkomudassaalligaatto-
reiden ja kärmehien uhkaamana
Rangen vetoakselia vaihtamassa.
Vaihtoivat sitä jo toissavuonn'kin
(muistuu mieleenmielenrauhaahäiri»
ten kotimaan korjaamot).Ei, miksen
kerrankin painellut sinne nakkena—
kuttajadiskoon, lasten videohuonee-
seen. Siellä olisivat olleet sutjakat ro»
verinnat— ja pikkumiehille ja —nei-
deille olisin voinut kertoa lantikan
seikkailuista viidakossa, ilman että
kukaan olisi keskeyttänyt.Olisin ker-
rankin (ensimmäisen elämässäni!)

KA TSOS UUSINTA LISÄ VARUSTETTANNU SE ON TA RKO/TETTU
JALANKULKIJOILLE

—Miksi en vieläkään uskaltanut kysyä

— Ja viimeinen miksi, miksi kirpputoril-

...mutta kyllä lantikkaan mahtuu

voinut kertoa vähän satujakinja silti
saanut kiitollisen kuulijakunnan.
Miksi, miksi en osaltaniolisi sytyttä—
mässä korkeamman ajoneuvokult-
tuurin aatettajälkikasvuunkin,..Ensi
kerralla!

sen puleeratun Roverin omistajalta
saada koettaa vaihteen liikeratoja.
Mistä loppujen lopuksi tiedän milloin
oma ikuinen keskeneräiseni alkaa
edes lähestyä ajomaultaan ajonau-
tinnonhuippua?Ei ole enää kaupassa
koeajettavana sitä vuosimallia, joka
minulle on. Erehdynkö,jos näytti, et-
tä kaveri näytti vielä yksinäisemmäl-
tä kuin edellisessä kokouksessa. Ei
kai viimeisteltyjäsäihkyvä kunto saa
pelottaa minua avaamasta suutani.
Taas meni tilaisuus ohi, vaikka var-
tavasten tullessa olin ajatellut...

la myivät sen toimivan bensatankin
anturin, minähänolin aivan itsekseni
hiljaa jo katsonut sen valmiiksi. Myi-
vät hyväkkäät sen ohjelmaanmerkit—
tynä aikana, Tuli ostajamokomavas-
taan ja vielä kehuskeli... Mokoma,
miksi!?

KTT

Pe kii/81
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Jos vuosi 1904 on hyvin tärkeä vuosi Rove-
rin historiassa. on 1932 sitä ehkä vieläkin

enemmän. Ensin mainittuna vuonna alkoi

tarina Rover-autoista,kun tai jälkimaisenä
se melkein päättyi. . vaikeuksissa ollutmi-
tään erikoista, silla tuona aikana lama iski
jokaiseen. Lakia: ”Josjokinvoi mennä pie-
leen, se menee pieleen", ei voitu soveltaa
silloin, sillä kaikki meni tdeläkin enemmän
pieleen. Mutta» onhan tunnettua. että Ro-
ver ja rovensti selviytyy ainaja joka tilantees—
ta.
Aivan alussa Rover ei ollut Rover isoilla

kirjaimilla. Kesti kau' *nnen kuin yhtiössä
tajuttiin, että tehtiin v an tyyppisiä autoja.
Tosinautot olivat hyvin suunniteltuja,mutta
ne eivät eroittnneetedukseenmuista sen ajan
ajoneuvoista.
Mutta jo vuoteen 1914 mennessä kansa

tiesi Roverin tulleen. TällöinBrittein saarilla
valmistetuista26000:sta autosta oli 1500 Ro-
veria. Se oli paljonja hyw , . Mutta sitten
mitalin toinen puoli: tuollotnHarry Smith ja

JK, Starley saivat p änsä suuria, ei tosin
menestykseenjnhtavta,ajatuksia. Sodan jäl-
keisessä, kovin toisenlaisessa maailmassa,he
yhä kuyittel' at voivansa kilpailla Austinin
ja Moniksen kanssa, v kka eivat kuitenA

kaan kyenneet järjestämään sen paremmin
tilanteen edellyttämää rahoitusta kuin mui-

takaan tuotannontekijoitä.

ROVER AUTOKSI
Autojen aika alkoi siis 1904. Ensimmäisen
auton suunnitteli herra Lewis, Malli oli ni—

meltään & Sita pidettiinaikanaan edistyksel-
lisenä, vaikka siihen aikaan ranskalaiset ja
saksalaiset olivatkinyleensä alalla edelläkävi—
jöitä.
Nopeaan tahtiin tuli uusia malleja: 8:n

jälkeen oli vuorossa 6, niin ikään Lewisin

suunnittelema. mutta Szaa paljon yksinker-
taisempi ja halvempi.Sitten tuli vain lyhyen
aikaa markkinoilla ollut 10/12, jonka jäl-
keen tuli merkittävämpi 16/20 —
TT-voittaja.

ROVER 8 vuodelta 1904

ROVER HISTORIAA:
ALKAA NELIPYORAISTEN AIKA

ROVER ja TT—AJOT
Vuonna 1905 järjestettiinensimmäisetTT-a-
iot. Tapahtumapaikkana oliMan-saari. Ro-
ver otti kisaan osaa kahdella 16/20mallisel-
la autolla. Tarkoituksena ei ollut niinkään
voittaa kilpailua. vaan testata autoja ja sa-
malla saavuttaa? julkisuutta Roverille. Kul—

jettajina näis " kisoissa olivat suunnittelija
Lewis ja paätestaaja Ernest Courtis. Tulos
oli kohtuullisenhyva: Courtis oli 5. ja Lewis
12, Courtisin keskituntinopeus ei ollut mi—
tenk Ln huono, 48 km/h.

Pari tuottamyöhemmin oli Roverinvuo-
ro voittaa. Lähti paalupaikalta sitten kuka
tahansa, joka tapauksessa tällä kertaa tuli

ErnestCpurtis voittajanamaaliin,Aika oli 8
h 23 min 27 s. Couttisin ja Roverinvoitto oli
) at maailmalle, sillä tukäteen tiedettiin,

et ,"Rovereiollutmis an mielessa osallis-
tuvista autoista voimakkain eikä kuljettaja
kuuluisin".

1907 kansain

Herrat Harry Smith ja Jack Starley iloit-
sivat voitosta,mutta olivat samalla epäurhei-
lijamaisesti viisaita lopettaen kilpailemisen
silloin, kun maine oli korkeimmillaan.
EsimiehiltäänCourtissai palkinnoksikul-

takellon ja viikon ylimääräisen loman.

sen TT-kilpailun voittaja-automalliltaan 20

YHTIÖLLE UUSI NIMI JA
UUSIAMALLEJA
Koska yhä suurmepiosa yhtiön tuotannosta
alkoi olla autoja polku- ja moottoripyörien
sijasta syntyi vaatimus poistaa nimestäsana

, ”. Siispä yhtiön uudeksi nimeksi tuli-
kin: The Rover Company Limited.
Bernard Wright suunnitteli Rover 15:n,

joka oli myynnissä kolmisen vuotta 0908»
191 1). Sen jälkeen tulivat yksisylinterinen 8

ja kaksisylinterinen 12, joiden moottorit ei-
vät todennäköisesti olleet Roverin tuotan-
toa. vaan ne hankittiin Daimlerilta.

MAINEIKAS OWEN CLEGG
Ennen vuotta 1910 alkoi yksi—ja kaksisy-
linteristen Rovereiden kysynt'a ehtyä,
Sen sijaan nelisylinteriset 15 ja 20 olivat
edelleen melko suosittuja.
Mitä siis tehdä, jotta yhtiö pääsisi uu-

teen nousuun? Lääkkeen keksiminen ei

ollut vaikeaa. Rover tarvitsi uuden, idea-
rikkaan-ja rohkean suunnittelijan.Owen
Clegg tuli taloon. Samalla Jack Starleys-
tä, perustajasuvun viimeisestä yhti ä
palvelleeSta jäsenestä, tuli tuotantop'aal-
likkö.
Cleggin ensimmäisiä tehtäviä oli jär-

kiperäistää moottorituotantoa, Samalla
hän aloitti uuden koneen suunnittelun.
Clegg antoi kuolemantuomion kaikille
yksi- ja kaksisylinterisille moottoreille.
Kaikesta tästä oli tuloksena legendaari-
nen Rover 12. Mallia myytiin Vuodesta
1911 vuoteen 1924 sotavuosia 1915-1919
lukuunottamatta.
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CLEGG 12
Tähän kohtaan sivulta 18 käännetään
suoraan.

Clegg 12:n lisäksi tuli markkinoille toi-
nenkin uusi malli, 18. Se oli itse asiassa
melkeinpä vain laajennettu 12, Sita pi—

dettiin kalliina ja sitä myytiikin ainoas-
taan 150 kappaletta.
Kun lea 18 tulivat tuotantoon, kaik-

kien muiden mallien valmistus lopetet-
tiin. Tuotett 'at mallit olivat hyvin sa-
manlai a, ja voidaankin sanoa, että en-
simmäistä kertaa yhtiö toteutti voima-
kasta yhden mallin politiikkaa,Vuodes-
ta 1911 aina vuoteen 1915,jolloin sota»
ponnistelujen vuoksi henkilöautotuo-
tanto lopetettiin,Rover ei siis valmista-
nut muita malleja. Tänä aikana voitto
kasvoi 7100tsta punnasta 1370003äan
puntaan.
Clegg kuitenkin jätti pian Roverin.

Darraq sai houkuteltua hänet vaihta—
maan firmaa. Niinpä Clegg lähtikin
Ranskaanainoastaan 18 kuukauden ku-
luttua siitä, kun hän oli tullut Roverille.
Cleggin seuraajaksi tuli Mark Wild,

Hän ei pitkään aikaan tehnyt juuri mi-
tään muutoksia malleihin, Ei ä ollut
tarvettakaan. sillä lea 18 menivatedel-
leen varsin hyvin kaupaksi.

MOOTTORIPYÖRIÄTAAS
Vuonna 1905 lopetettu moottoripyörä-
tuotanto aloitettiin uudelleen vuonna
[910 Silloin ilmestyi Greenwoodinjoh-
dolla suunniteltu 3.5 hp:n pyörä. Sitä
my ' "n hyvin, mm. Venäjän hallitus ti-
lasi niitä 350 kappaletta sotilaskäyttöön.

SOTA-AIKA
Vaikka sota ei tullutkaan yllätyksenä, ei
Roverilla oltu valmistauduttu siihen mi-
tenkään.Malli 12 oli loistava henkilöau-
to, mutta se ei kuitenkaanollut sitä, mitä
Britannian asevoimat olisivat tarvinneet.
Ongelmaksi tuli se, kuinka työllistää
henkilökunta,kun autojenmyynti sodan
vuoksi pysähtyi. Sitä paitsi vaad'ttua so-
tatarviketuotantoa ei kyetty '

mään nopeasti.
Kaikesta huolimattaalkoi pikku hiljaa

kahden tärkeän sota-ajoneuvon tuotan—
to: kolmen tonnin Maydslay—kuorma—

ROVER 12:n hymyä. vuosimalli 1913

auto ja 16 hp:n Sunbeam joukkojenkul-
jetusauto. Maydslayta valmistettiin 500
kappalettaja Sunbeamia 1791.

SODAN JALKEEN
Vaadittiin paitsi leipää, myös autoja.
Rover alkoi suurella mielihyvällä tuottaa
uudelleen 12:ta, Tulevaisuudennäkymät
olivat hyvät ja vuonna 1920 saavutet-
tiinkin ensimmäisen kerran miljoonan
punnan vuotuinen liikevaihto.
Tällöin yhtiöllä oli onni saada myös

palvelukseensa Jack Sangster, jolla jo
siinä vaihees' oli melkein valmis suun-
nitelma ilm hdytteisestä 8 hp:n ko-
neesta, Siispä takaisin pienautomarkki-
noille Sangsterin 8:11a,jokaoli uusi tuote
alusta loppuun asti.
Myös nykyaikaistettu 12 oli edelleen

leikissä mukana. Kaikki menikin todella
hyvin. Johto ja osakkeenomistajatolivt
tyytyväisiä. Kuten Clegg, ei Sangster-
kaan viihtynyt kauan Roverilla, Noina
aikoina pätevät autoalan miehet olivat
kovaa valuuttaa, Ei liene ollut vaikeaa
houkutella miehiä firmasta toiseen,
Sangster lähti Arielille, Sen jälkeen ei
Roverilla ollutkaan pätevää suunnitte'i—
jaa pitkään aikaan.

20-luvun
alun malli 14

ALKAA ALAMÄKI
Alkoi olla vakavia ongelmia. Yksi niistä
oli henkilö nimeltään Herbert Austin,
jolla oli menestyksekäs mallinsa Austin
Seven.
Hyvin myyvän mallinsa lisäksi Austi-

nilla oli erittäin hyvä myyntiverkostoja
mainiosti organisoitu tuotanto. Olipa
AustinSeven vielä halvempikin kuinmi-
kään muu markkinoillaoleva auto.
Näihinaikoihinmyös Harry Smith jäi

heikon terveytensä vuoksi eläkkeelle ja
J.K. Starley nimitettiin toimitusjohta-
jaksi.
Todennäköisestipahin töytäisy kohti

yhtiön alamäkeä oli päätös olla kilpai—
lemattavielä paremmallamallilla Austi-
nin kanssa. Päädyttiin valmistamaan
uutta 3 1/2 litran autoa. Mallissa oli kai
jotakin edistyksellistäkin, mutta kaiken
kaikkiaanse olijokapäiväinenja ostavan
yleisön innostusta herättämätöri.Mallia
tehtiin kolme kappaletta.
Starleyn aikana tehtiin 8ista 9. Se ei

ollut mikään pieni muutos,vaan siinä oli
vanha ja tuttu ilmajäähdytteinen kone
korvattu veisj ' dytteisellä koneella.
Kansa ei pitänyt siitä. Lisäksi valitettiin,
että auto oli raskas, alitehoinen ja mää-
rätyssä mielessä vanhanaikainen.
Toinenuusi Rover oli Clegg 12:ta kor-

vaava l4/45, Sen isänä oli Peter Poppe.
Autossa, vaikka se epäilemättä olikin
kohtalaisenhyvin suunniteltu,oli vikoja:
polttoaineen kulutus oli suuri, vaihteet
olivat meluisat, kone oli pienitehoinen,
Jne,

VOI VOI
Vuoteen 1927 mennessä yhtiö oli vaka-
vassa kriisissä, Osingoja ei oltu jaettu
vuosiin. Osakkeenomistajatasettivatkin
komitean valvomaan etujaan. Sen joh-
dossa olivat Herman Jengis ja W.D.
Sudbury, yhtiön tulevia isokenkäisiä.
Nyt lähestyttiinkäänekohtaa, Spencer

Wilks tuli Roverille.

Lähde: GrahamRobson: The Rover Sto-
ry Kaj Koskinen
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MUUTAMIA KESÄN 1983
HARRASTEAUTOTAPAHTUMIA

Lahden automobiiliajot [4,5. aloittivat
kesäkauden ainakin meidän perhees-
sämme. Tapahtuma oli tavanomainen
automobiiliajo,jonka reitti oli n. 70 km
pitkäja sen varrella oli useita rasteja sekä
ruokailutauko. Vaikka osallistumisen
edellytyksenä oli vähintään 25 vuoden
ikäinen ajoneuvo kertyi osallistuvia ajo-
neuvokuntia kuitenkinn. 60. Jälleen ha-
vaittiin, että osallistuminen kannattaa,
sillä mekin kaappasimme sieltä luokas-
samme toisen sijan palkintopokaalci—
neen.
Ystävien vuosiajoista Maisansalossa

28. 7 29.5. onkinjuttua toisaalla lehdes-
sämme.
4.6. ajettiin Seinäjoelle SA-HKzn

(Suomen Automobiili—HistoriallinenKlu—
bi) 24, retkeilyajot. Ajoissa olivat mukaA
na Pekka Korhonen Kuopiosta (ei vielä
jäsen) P 3:llaan ja Matti Saastamoinen
Sa iältä P 4:llaan. Pekka Korhonen si-
joittui luokassaan Zl'ksi ja Matti Saas-
tamoinen 22.1ksi. Lisaksi Matti Saa ta-
moisella oli kotiintuomisinaanentis
nin laatukilpailusta C-luokan toinen
palkinto. Hyvä. hyvä ja hurraa!!!
MahtoikohankukaanRover Ystävistä

kunnioittaa läsnäolollaan Restauranta—
päiviä l6.7,, Bothnia Rallya Pietarsaa—
ressa 23.7. tai Koskenpään saunaretkeä?
7,8. Forssan raviradallapidettyyn, to-

della suosittuun Harrasteauton Pick-
Nickiin kerhomme osallistui runsaslu-
kuisesti.
Vehoniemen automobiiliajoihin 13.8,

osallistui kaksi P4-seuruetta. Näm"kin
olivat muuten tavanomaisetmobiili '

mutta poikkeuksenase, että 60»lukuisil—
lakin, ns. nykymobiileilla saattoi myös
osallistua. Tampereen seudulla suhtau-
dutaan erityisellä lämmöllä siihen, että
-tapahtuman pukeudutaan ajoneuvon
aikakauteen-ja tyyliin sopivilla asusteilla.
Siispä nyt Rover Ystävätt'aret kilvan va-
rustautumaan jo tulevan kesän koitok-
siin! Niin ja ta kin jalossa harrastela»
jissa jaetaan palkintoja! Ajojen ensim-
mäisellä tarkastusasemallamuuten esi-
tettiin hieman kolhiintunut Viikingin
p' ja kysyttiin mistä autosta se oli pe-
räisin. Hyvin monet varmaankin tunnis-
tivat merkin, mutta erään merkiltä mai-
nitsemattoman, saksalaisen "laatuan-
ton" seurueen ilme kirkastui vasta my -

hemmällä rastilla,kun se havaitsi samai-
sen Viikinginpään Roverimme keulassa.
Seurue hävisi kiireen vilkkaa, keskenään
pulisten autoonsa. Meillä Roverystävil—
lähäri on varaa auttaa tiedonpuutteessa
olevia! Ajojen lopussa Maisansalossa
tapasimme myös erään ruotsalaisen P4-
omistajan, joka kovin hämmästeli suo-
malaisten roveristien järjestäytyneisyyt-
tä.
Toivottavasti näemme ensi kesänä

monia Ystäviä eri ajoissaja tapahtumis—

ROVER Ystävät Forssan Picknikillä 7.8.83

sa. Pyrimme julkaisemaanjo ensi kev ä-
nä kesän l984 tapahtumakalcnterin,
mutta todennäköistä on että tilaisuudet
ovat suunnilleen samoihin aikoihin kuin
menneenäkin kesänä. Kannattaa siis jo
nyt aloittaa valmistautuminenmm. lu-
kemalla kirjallisuutta vanhoista autoista
ja erityisesti Rovereista. Ne, jotka aikoi-
vat osallistua entisöinnin laatukilpai-
luun, lienevät jo loppusuoralla, Asu- ja
ajoneuvokilpailuun (Concourse d”Ele—

gance) osallistuvat kiertänevätahkerasti
kirjastoja, vanhoja ullakoita, kirpputo—
reja ja divareita.
Tervetuloa mukaan vallan viehättä-

viinkin tilaisuuksiin ympäri kesäsuomea
1984! Ainakin pääkaupunkiseudulta
matkaavatvoinevat pitaa yhteyttä Pekka
tai Riitta Kastemaahan (puh, 90-
480981).

PeRiKato

ND '*JIIH, VIHJF—TKÄR EDES, ETTA MIKÄ TETLLA CW

PEKA/sa

t ratasta '.
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Land-Rover tapahtumia Norjassa
Norsk Land-Rover Klubb järjesti elo-
kuun alkupäivinä kansainvälisen leirin
Hunderfossen leirintäalueella Lilleham-
merin lähellä. Paikka oli kosken rannalla
upeassa jokilaaksossa melko vuoristoi-
sessa ympäristössä.
Olimme leirin ainoat suomalaiset ja

mekin vain poikkesimme runsaaksi Vuo-
rokaudeksi, Varsinainen matkakoh-
teemme oli Hampuri. Leirillä oli Rove-
reita Norjasta, Tanskasta, Saksasta,
Hollanistaja Englannista,yhteensä noin
30 autoa. Etenkin DeutscherRover Club
oli runsaasti edustettuna.
Ohjelmassa oli päivisin autoretkiä

ympäristöön,ja iltaisin istuttiinjoukolla
leiritulen ääressä. Me otimme osaa Lille-
hammeriin Maihaugen museoon ja au-
tomuseoon tehtyyn retkeen. Automuse-
ossa oli esillä harvinaisuuksiaaivain au-
toilun alkuajoilta sekä mallikappaleita
norjalaisten omasta autotuotannosta.
Norjassa on pari kertaa yritetty auton-
valmistusta huonoin tuloksin,
Norjan Land-RoverKlubi toimii mel-

ko aktiivisesti. Heillä on runsaasti ker—

Pai'kaI/islehden taimina/ia varlenjärjestellyaumparaali'.

hoiltoja, kokoontumisajoja ja Viikon- Norjalaiset toivoivat mahdollisiin tu- sanottoa ja haluaisivatmielellään pitää
loppuretkiä ympäri Norjaa, leviin ajoihin runsaampaa suomalaiso- yhteyttä Rover ystäviin.

EJ & KJ
Rovarystäw

nl (, (n );Ä —/,, )*'/$ &; '

aim ka—siéA'Ä/i ;?
,
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Paljonko P4:nen kuluttaa satasella?
Kyllä sitä kuulee monenlaista mielipidettä P4zsten polttoai'
neen kulutuksesta. Joku kertoo pääsevänsä alle kymmenen, 3toinen taas väittää ettei kulutus koskaan la ke alle viidentois
ta. No. on niitä koneitakin valmistettu P4:siin kuutta eri tila'
vuuksista ja painoakin on mukana ”aina tonneittain". ,

'; '

niitten SUzitten säädöt saattavat olla usein niin ja j
Erity "ti vivuston jatkona on usein '*isokenkäisia ja siis
”raskasjalkaisia”. Kuitenkin monissa lehtien koeajoissa on
päästy gallonalla siina 16 ja 24 mailin välille asti. Useimmissa

; PA sa on virranjakajassa ns. oktaanisaäto. jolla voi tarvittaesr
sa ataa sytytystä sopivaksi aina 86 oktaaniselle polttoaineelr
le asti, P4znen on todellinen ka sainvälinen matkailuvaunu.
Sähkölaitteiden kunnon lisäksi olisi hyva tarkistaa P4zsten ko?
neist' kaasuttimen taloudellinen toiminta, Oljyä on SU:n sai?

liö ä oltava ja kurkun on auttava luistavan tasaisesti. P
suuttimen putkirneulayhdistelma kannattaa aik ajoin uusia
ja kohokammion venttiilin toiminta on oltava täsmällisen
jyrkkä. Kaasutin kannattaa pitää sekä ulkoa., että sisältä hyi

&

vin puhtaana. SU:n päasuttttimen putki'neulayhdistelma sekä
it erilaisten SUzitten tiivtstesarjoja saa ostaa Englannistakin

esim. BG Carburettorsilta. Kohokammioon lienee kätevintä ,
hankkia venttiili Motoraltlta. Helsingistä. selainen Speedwel-
lin Flojet for SU lVitonkumikarkinen) on paras.
SU'than ovat erityisen käteviä säätää. Alhaalla keskellä on

Skinners Linon tyyppi ll
pansulltlimen saatu

. lukitusmutten
mannan imukammio
nopean tyhjakäynnin4-—

ei

lx)

—

omutteri ja kuvun sivusta voi alhaaltapäin esim, ruuvarin .
sammuu

. .

Ylellä nostaa testinuppia. Koneen kierrosluvusta voidaan 3- :)CJÖIUW'H" taam

,, . . ”
paatella seoksen vahvuus. (katso kuva ll Kuttenktn P41n kaa— 6 Minuun]
suttimen saadössa kannattaamuistaa: ”Mieluummin pari lit-
raa enemmän, kuin pakoventtiiliremontti”. sillä usein on niin
ty P4zsiakin, joissa ainoastaan liian ”skottilainen” seos on air
heuttanut pakoventtiilien palamisen. Joissakin P4zssa on kak-
soiskaasuttimet ja niiden synkronointi olisi aikarajoin tarkisA

tettava, joko kuuntelemalla letkulla tai virtausmittarilla. Tä—

mä säät'o lienne usein parasta jättää osaavan asiantuntijan

Sille, joka on vakavammin kiinnostunut SUzn säätämisestä
löytyy kirjoja mm. Tietonikkarista ja Akateemisesta kirjakaur
pasta Kun nämä saadöt on suoritettu kannattaa alkaa kiinr
nittaa huomiota "'raskasjalkaisuuteen”,
Mukavia vaelluksia taloudellisesti toimivilla P4zllal

suoritettavaksi. Pekka Kastemaa

ARV. ROVER-YSTÄVÄT
-LEHTI
Temmes-City 14.6.1983

Että mitä yhteistä Volgalla ja Roverilla?
Volgassahan oli Rover-dieselkone taka-

' vuosina. Lienee ollut se malli ”Zi”. Min-
kähän kokoinen ja suorituskykyinense
lienee ollut. (Allekirjoittaneella ei ole
tästä tietoay oliko se n. 2000 cm*?)
Onko kerhossa yhtäänVolga—Roveris-

tia?
Sitten kysyisin, onko yhtään Roveria

mallia P4/P5/P6 "dieselöity"?
Entäpäsonko kukaan nähnyt/kuullut

Rover-taksia Suomessa? Muut Roverin
erikoissovellutukset?

Nim. ”DIESEL”

Eipa Volgalla ja Roverilla muuta yhteis»
tä olekaan kuin tuo Lamin diesel-kone.
joita Volgiin asennettiin 60-luvun puoli-
välin molemmin puolin. Kone oli 2 l/4
litrainen, suorituskykyarvoiltaanja tek-
nisiltä tiedoiltaansama kuin Land Rove-
rissakin.
Suomessa P4cista on diesel asennettu

ainakin yhteen sataseen (MB Rovanie-
mellä) ja 70-luvun alussa on nähty kah-
deksankymppinen varustettuna 1,5 lit-
ran BMC:llä. Joskus 50-luvulla valmisti

Romuluksen pikkukikat
Näin kun talvi tekee tuloaan on hyvää
tarkistaa kum'osien kuntoa. Huolto—

' n spraypulloissa kaiken
maailman si kooneja ynnä muita pa-
tenttilääkkeitä. Mutta kunnon vanha
konsti on aina parempi kuin pussillinen
uusia. Meno apteekkiin,osta 100 gram-
maa glyseriiniä ja sivele sillä kumiosat.
Kiilto on mitä melkoisin ja kumi tykkää
hyvää.
Kunnon englantilaisissa autoissa on

kunnollisten nukkamattojen alla äänie-
ristematto, joka on tehty yleensä jostain

karvasekoitteesta.Kun se vanhenee, niin
se kerää vettä ja jopa mätänee. Haju on
joskus mitä melkoisin, Romulus on ko-
keillut Lohjacelliäi mitä saa rautakau-
poista. tähän tarkoitukseen. Aine on
melkein yhtä hyvä äänieriste kuin kar-
vamatto. Sillä on kuitenkin eräs aivan
ylivoimainen ominaisuus karvamattoon
verrattuna. Se ei ime lainkaanvettä Loh-
jaeelliä saa myös retkipatjanimisenäi
mutt tietysti metritavara on aina halv
vempia. Kokeilkaa.

tehdaskin P4:ia dieselillä ainakin Jugos-
lavian markkinoita varten. P5:ista liik—

kuu päivittäisessä liikenteessä dieselillä
varustettu 3,5 L. P6 mm. Myllykoskella
dieselöity 200 TC-73.
Takseista mainittakoonOtto Riihelän

100 -62, 'oka on edelleenkin päivittäises-
sä käy sä Rover ystävällä (Seppo Rii-
helä). 70-luvulla liikkui Helsingin taksis-
sa myös P6 3500 -72 (AGV—35).
Erikoissovellutuksia löytyy lukuisia

etenkin Lantikoistamm, monet paloau-
tot, hitsausautot jne. JL

ÄXXa—ol
I—lt it.-..(tmm
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* muutenkin

Kannatettava-
/attava
kansalainen
Näin budjettiaikoina saa taas kunnon
muistutuksen siitä, kuinka hyödyllinen
yksityinen kansalainen on hallituksen
mielestä. Poliitikot varmasti ovat sitä
mieltä, että porkkanaa pikkasen vilaut-
tamalla voidaan toisella kädellä kelata
naru sisälle. Ja naurun päässä on, kuten
aina, bensa, autoverot, viina, tupakka,.
tuntuu jopa siltä, että ainoa kansalais-
huvi, jolle ei vielä ole asetettu veroa on,
kauniisti sanottuna, lempiminen. Mutta
eik hän siihenkin pian keksitä lääkkeet.
Valtion ammottava kassakirstu kun on
aina tyhjill "'n. Olisi mielenkiintoista
katsella, miten sellainen poliittisesti ni-
metty virkamies kuten lemmiskelyntar-
kastaja (ylempi palkkaluokka) toimii.
Miten suoritetaan jälkikanto, tai ennak—
ko? Eikö tältä linjalta avaudukin sangen
mielenkiintoisia näköaloja?
Mielenkiintoista valtion veromesta-

reille oli varmasti myös todeta että ——

"ähä piti, maastureista ei makseta tar-
peeksi veroja." Maasturi on vielä ollut
ainoa yllämainituista paheista mikä on
Romulukselta puuttunut. Kannattaisin
myös lisäveroa petroolikäyttöisille,kos—
ka minulle tulee aina talvisaikaanhaikea
kesäinen saaristomainen olo ajaessani
petrolikäyttöisen takana. Tulee mieleen
put—put-kalastajavene ja kunnonWicks-
trömmari tai Olympia. Eiköhän siinäkin
olisi ideaa verottajalle. Samoin voittaisi
peräprutkuja muistuttavat kaksitahtiset
panna verolle, ja sitten vielä kaikki...
Esimerkkejä löytyy varmasti lisää,ja yh-
den verottajan mielikuvitus on varmasti
Romuluksen mielikuvitusta parempi.
Kunnon kansalainen on nähtävästi

sellainen, joka käyttää alkoholia, ajaa
autolla,joka kuluttaa kohtalaisesti,tyk-
kää kaljasta, polttaa tupakkaa ja on

parhaassa veroluokassa.
Tuntuu sillä että jok”ikinen puoluetuki-
ainen ja maantiekilometri on juuri mi-
nun hielläni ja vaivallani rakennettu.
Mutta mitäpäs siitä, itse olen ollut mu-
kana valitsemassa sitä porukkaa joka
määrää.

Filosofiaa
Moni on kysynyt Romulukselta,että mi—

ten Sinä ajat sellaisella autolla, joka ku—

luttaa noin hirveän paljon. —— Ensinnä-
kin: ei se niin hirveästi kuluta. Ja toisek»
si: olen kehittänytaivan oman filosofian
auton kulutuksen ja hinnan välisestä
suhteesta. Varmasti on kivaa omistaa
auto, joka kuluttaa vaivaiset viisi litraa
sadalla. Siitä voi naapureillekinkerskail—
la. Mutta asiaa tarkemmin ajatellen ol-
laan siinä pisteessä, että voidaan varsin
hyvin kysyä, kannattiko laittaa se lisä
40000 hätärahaa tähän? Varmasti, on-
han uusi kottero aivan fiksu ja kiiltävä.
Ja naapuri on varmastikateellinen. Mut-

ta oletteko ajatelleet, mitä tämä 40000
markkaa todellisuudessa merkitsee?
Vuodessa vähintään 4000 markkaa kor-
kokuluja ja samalla vielä syvempi ku-
marrus pankinjohtajalle, jos nyt niin
käyt, että jostain syystä pitäisi saada li-
sää rahaa. Vielä nvkyisin ostaa tässä
maassa aika ison [

,

kalla, Eli Romuluksen filosofiaan kuu-
luu tutkia autokustannuksia kokonais-
valtaisesti, Eikö kuulostakin hienolta?
Mutta ajatelkaa, hyvät ystävät, tämä on
myös tapa sanoa, että Rover voi olla
edullinen auto pitää,ja laadusta kannat-
taa maksaa. Varsinkin,jollei joudu liian
usein pankinjohtajankanssa tekemisiin..
Vieläkin hieman lisää autofilosofiaa,

Eräs alalla kilpailevajulkaisuon ottanut
jonkilaisenDelfoin oraakkelin, Pyytian
roolin, käytettyjen autojen markkinoi—
miseen. Tässä taannoin lehti mainitsi, et-
tä älkää missään nimessä ostako pientä
ja halpaa englantilaista autoa, Se oli
rohkeasti, puolueettomastija mukavasti

sanottu. Siitä vaanostamaan saksalaista,
japanilaista ja muita muoviajantuottei-
ta. Saattemaksaa ihan tarpeeksi. Takai-
sin filosofiaan. Nyt kun Pyytia on kerto—
nut, mikä on totuus, löytyy markkinoilta
varmasti vähän ajettuja, hyväkuntoisia
Marineita tai Allegroja puoli—ilmaiseksi.
Ajatelkaapa, jos sijoitatte 50 000 rahaa
johonkin hyvästä maasta tulevaan au-
toon, voitte onnellisena maksaa yli 5000
tonnia korkoa vuodessa. Ja olkaa onnel-
lisia. Mutta paistin voi kääntää näinkin
päin: ostakaa käytetty Marina tai Alle-
gro viidellä tonnilla joka Vuosi. Etteme-
netä mitään, vaan uskallanpa taata, että
tienaatte ainakin korkomenoissa.Miksi
muuten täytyy aina huitaista ennakko-
luulojen pohjalta. Tokijokaisella on en-
nakkoluuloja, kuten esimerkiksi minul-
la, koska totean yksiselitteisesti: Eng-
lannissa tehdään myös hyviä autoja —
niiden nimi on Rover,

Romulus

Lääkärin kesämuistoja
vaiheessa hankaluuksia lähinnä psyyk»
kisellä puolella.

Kesä on jälleen takana päinja on siirryt-
ty kivuttomastitalviaikaan. Kesä oli erit-
täin kaunis ja antoisa,ja kesätyöpaikka
lähes muuttumaton. Ilman vaikutus sai-
rastavuuteenoli ilmeisen selväjasuoma-
laisiin myönteinen, koska loppuvaiku-
telmaksi jäi se, että tänä kesänä oli vä-
hemmän sairautta kuin kahtena aikai-
sempana kesänä. Ainoana huolestutta-
vana piirteenä suomalaisissa oli se, että
terveyskeskuksissa, jotka vielä ovat il-
maisia, joutuu odottelemaan potilaita
turhaan, koska he eivät peruuta varaa-
maansa vastaanottoaikaa, vaan jäävät
vain tulematta ja siten estävät muitten
vastaanotollepääsyn. Ehkä tilanteeseen
on tulossa parannus,jos vastaanotot tu-
levat maksullisiksi.
Haluan esit ”ä vetoomuksen Rover

Ystäviin kuuluville isille ja äideille siinä
mielessä, että heillä olisi tarpeeksi aikaa
lapsilleen,jottavälit säilyisivät avoimina
ja luottavaisina, sillä kaksi varsin mur-
heellista tapausta sattui kesän aikana
kohdalleni. Aika järjestyksessä otettuna
juhannusaattona klo 1530 toi ambu-
lanssi nuoren pojan terveyskeskuksen
päivystysasemalle lähes reagoimatto-
massa kunnossa. Poika oli löydetty ui-
marannalta matalasta rantavedestä
sammuneena, onneksi ei hukkuneena.
Myöhemmin saadun tiedonmukaan ky-
seessä oli alkoholimyrkytys. Pojan ikä
oli 16 vuotta.

Toisessa tapauksessaäiti tilasi vastaa—
notolle aikaa, koska 13 vuotias tytär oli
oksennellutpari päivää, ja kunto rupesi
olemaan huono. Vastaanotolla tutki-
mukset paljasti tytön olevan raskaana.
Pahoinvointioli siis täysin fysiologisella
pohjalla,mutta harvoin tuossa iässä tyt-
tö on vielä kypsä äidiksi. Raskauden
keskeytyskin voi tuoda myöhemmässä

varmasti välttää monasti, jos kotiolot
olisivat hyvät ja avoimet,

autoilijoille. Nuori 10 vuotias poikame-
nehtyi auto-onnettomuudessa,missä au-
to oli soratiellä joutunut sivuluisuun ja
päättynyt tien reunassa olleeseen tolp-
paan. Poika lensi takaovesta ulosja me-
nehtyi heti, Edellisenä kesänäsattui vas-
taavanlainen onnettomuus,jossa ei kui-
tenkaan ollut ihmismenetyksiä vaan ai-
noastaan aineellista vahinkoa. Ilmeisesti
olemme tottuneet ajamaan "hyvillä"
kestopäällysteisillä
oudompaa, mitä pi
enemmän, samoin kuin liukkaankelin
ajoa, mutta paikkoja ei ole kylliksi.

joka olisi kyllä voinut olla kohtalokas»
kin. Isä tuli sunnuntai-iltana päivystys—
vastaanotolle kolmen lapsen kanssa.
Yhdellä lapsista oli iso pyyheliina kaina—
lossa. Isä ilmoitti ovelta, että tässä tulee
kolme puusta pudonnutta ja vähän säi-
kähtänyttä, että saisisko apua. Haastat»
telussa selveni, että lapset olivat raken—
taneet majaa puuhun, jolloin kantava
oksa oli katkennut, ja lapset putosivat
maahan noin 3 metrin korkeudelta. On—
neksi kahdella oli vain pintanaarmuja,
mutta kolmannella, jolla oli pyyheliina
kainalossa, oli haava kainalossa, jonka
oksa oli repäissyt siihen. Haava oli on-
neksi pinnallinenja alla olevat lihakset
näkyivät siististi ehjinä. Ommeltiin kuusi
tikki'
säikähdyksellä, eikä sillä putoamisella
varmaankaanollut seurauksiaenempää.
Ajakaa varovasti maanteillä, jälleen on
hirvikolarivaaraolemassa iltaisin hämä-
rän tultua.

Edellä mainitut tapaukset voitaisiin

Seuraava olkoonvaroituksenakaikille

'llä ja soratieajoon
i saada harjoitella

Lopuksi hiukan hupaisa tapahtuma,

ja tilanne selvisi melkein pelkällä
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MARKKINAT
MYYDÄÄN

ROVER 80 -61
Hyväkuntoinen.
Heikki Castrén,
puh, 841 503, puh.t, 848 711,

RANGE ROVER PETRO —74

Joudun luopumaan "porsaanreikä pe-
tro”stani täyttää moottoria-jon aseteuk-
sen 125 7 mom. vaatimukset. Varusteet:
ristiinkytkcntäkats.vetokoukku, vinssi,
stereot, H4 lisävalot.
Vain maalipinnassa huomauttamista.
Hintapyyntö: 29.000 mk tai tarjousten
mukaan.
Puh: 961-636
66370 Närvijoki,

145 Pekka Rytikoski,

***
Myydään 3 L » 60 hieno. 2000 TC -73
myös hieno. Puh. 845 617.

**x
WANTED, DEAD OR ALIVE!

Etsitään ostajaa ja hyvää kotia 3 1/2 ltr
ROVER SALOONILLE. Kori PSB.
Puh. 90—140 9l l/Kari Tossavainen

Myydään 20001en ETUPUSKURI tai
vaihdetaan hyväkuntoiscen takapusku-
riin. T. Nordblad puh. kotiin 801 8378,
puh. toimeen 847 022

***
ROVER 2000 TC -69 - 2 kpl.
Toinen ehjä ia hyvä, toinen kunnostus—
kelpoinen + irto-osia näihin autoihin.
Raimo Koivusalo, puh, 968-621 708,
myös iltaisin.

***
Land Roverin alkup. RUMPUKE-
LAVINSSI sekä HYDRAULINEN
VINSSI ollut asennettuna Land-Ro-
veriin,
Puh, 692 4597

OSTETAAN
Lyhyt LAND-ROVER.
Puh. 692 4597
— Rover-esitteitä, käyttöohje-,
osa- ym. kirjoja, myös vaihdan.
Juha 90—893 049

I—vaäkuntnisct vilkku— ja parkkivalop-
ohjat 2000:een
T.Nordblad puh. kotiin 801 8378. puh.
toimeen 847 022

vara—

Laajennamme jatkuvasti varastoamme!
Saamamme myönteisen vastaanoton in-
noittamina olemme ottaneet valikoi-
maamme runsaasti m 65 Range Roverin
kulutusosia täydentämään monipuolista
Land Rover—osapalveluamme,

ESIMERKKEJÄVALIKOIMASTAMME Nopeusmittarinvaijeri 80,—
(kts. myös ilmoituksemme edell, lehdes— Ohjausiskunvaimcnnin LRTRR
Sä] (t dellimgtw

83%
[70,-

, naIsk'tfnvaimennin 8 215,-RANGE ROW ER &” Iskunvaimennin 10x;" 230,-HD JOUSCI eteen 4.35;0 ' Kansitiiviste IIA- III [%l 75.-
,. /kpl kaikkimallit KW?” [1m B u 603.HD Jouset taakse )' 275- .hkšl lppa €; 555-

/k4ptfkaikki mallit
iät—R

,— n ta 333 680,—
Ohiausiskunvaimennirtf 1 kg,? ' 3,5” » 540).Raidetangon pää &, %&GÄWOsta af at; 153 yt ,' 80,— Hz. alkaen)Etuakselin nivelko n stefa ”.”?Wwwäefšg ?? 3950;Alustan kumihela,|a tyynyt 43%» $"; v' (4100; 1.12. alkaen)nivelet ohiausva tet y us— t'"? ;Wpesä oviin»; 90,-
05?" harrastajah l *W-ri'' &)”; anoiden kgtj sarja II- IIA 15,-Pieni erä nokk k Ietfa'š'? /sarana
Keinuvipuaksel "

- Ikkuna
' sta 2 metriä 60,-

Lam nsuojat IIB-III eteen 180,-
Hydr. nostajat 55, - ,? /pari%% GBA" Lampunsuojat II eteen ja

, %mwwwr II- III taakse 150,-LAND ROI ER
/pari

šzgšštfšššeš & 23113 11188
333, Esinsaasti lisävarusteita.myös käytetyt

Olkatapin pesä II-III 150,—

Jousipusla 20,- OFF ROAD CENTER OY
Jarrupyöräsylinterit 165-200; PL 172, 00201 HKI 20
Käsijarruhihnatsarja 28,— Luoteisväylä 18-20, HKI 20
Kytkinlevy 250,- B. LITONIUS 90—692 4597
Äänenvaimennin 88 (86) 345; J. LIUKKONEN 90—893 049

uudet ja käytetyt

Varaosat
uudet ja käytetyt
myös lähettäen

Huollot

Korjaukset

KIMMO LINNAVUORI
Juvan teollisuuskatu 10
02920 ESPOO 92

90-845617



MARKKINAT
MYYDÄÄN

ROVER 80 -61
Hyväkuntoinen,
Heikki Castrén,
puh. 841 503, puh.t, 848 711.

RANGE ROVER PETRO —74

Joudun luopumaan ”porsaanreikä pe-
tro”stani täyttää moottoria-jon aseteuk-
sen 125 7 mom. vaatimukset. Varusteet:
ristiinkytkcntäkats.vetokoukku, vinssi,
stereot, H4 lisävalot.
Vain maalipinnassa huomauttamista.
Hintapyyntö: 29.000 mk tai tarjousten
mukaan.
Puh: 961-636
66370 Närvijoki,

145 Pekka Rytikoski,

***
Myydään 3 L » 60 hieno. 2000 TC -73
myös hieno. Puh. 845 617.

***
WANTED, DE4D OR ALIVE'

Etsitään osta|aa ja hyvää kotia3 1/2 ltr
ROVER SALOONILLE. Kori PSB.
Puh. 90-140 911/Kari Tossavainen

Myydään 20001en ETUPUSKURI tai
vaihdetaan hyväkuntoiscen takapusku-
riin. T. Nordblad puh. kotiin 801 8378,
puh. toimeen 847 022

***
ROVER 2000 TC -69 - 2 kpl.
Toinen ehjä ja hyvä, toinen kunnostus-
kelpoinen + irto-osia näihin autoihin.
Raimo Koivusalo, puh, 968-621 708,
myös iltaisin.

***
Land Roverin alkup. RUMPUKE-
LAVINSSI sekä HYDRAULINEN
VINSSI ollut asennettuna Land-Ro-
veriin.
Puh. 692 4597

OSTETAAN
Lyhyt LAND-ROVER.
Puh. 692 4597
— Rover-esitteitä, käyttöohje-,
osa- ym. kirjoja, myös vaihdan.
Juha 90—893 049

Hyväkuntoiset vilkku- ja parkkivalop-
ohjat 2000:een
T.Nordblad puh. kotiin 801 8378. puh.
toimccn 847 022

varav

Laajennamme jatkuvasti varastoammel
Saamamme myönteisen vastaanoton in-
noittamina olemme ottaneet valikoi-
maamme runsaasti m 65 Range Roverin
kulutusosia täydentämään monipuolista
Land Rover -osapalveluamme.

ESIMERKKEJÄVALIKOIMASTAWE Nopeusmittarinvaijeri 80,-
(kts. myös ilmoituksemme edell. lehdes- Ohjausiskunvaimcnnin LRTRR
sä] gitta;5,3),% [70,-

utalvttrl'ctinvaimennin 388 215,-RANGE ROVER <;,ij Iskunvaimennin 1051113, 230,-HD Jouset 6135" ;:230 ' Kansitiiviste lIA-III ' 75.-
.. /kp] kaikkimallit )&!agm ”. 111 B 503-HD Jouset taakse ,,»- 275, — kšéppalššää 555-/kpfkaikkimallit 680,-
Ohtausiskunyalmenmnf ,

.

!&%-ujol 540].
Raidewngon paa -

,,,,
%:”

. % 80- l 12 alkaen)Etuakselin nivelkogziš stefa 15%?
'

| 3950,Alustan kumihela|a tyy lisäjuu- '(4100 . 1 12 alkaen)
nivelet, ohjausvagšetvky u '

pesä ovn ," 90 .053! harrastajah ' %% %
& 'anotden k ). sarja II-IIA 15,-Pieni erä nokk kyä???”?)Jäw /sarana

Keinuvipuaksu ika-,
,— Ikkuna vali:; 2 metriä 60,-

/kP Lam nsuojat IIB-111 eteen 180,-
Hydr. nostajat 55,- '? /pari

%
/k , **'" Lampunsuojat II eteen ja

, WWW II-III taakse 150,—LAND ROV ER
/pari

Takavetoakseli II—IIA ja 11188 350; - 4 .. - .. ..

Raidetangon päät I-111 100,- Esinsaastt lisavarustetta,myos kaytetyt
Olkatapin pesä II-III 150,—

Jousipusla 20,— OFF ROAD CENTER OY
Jarrupyöräsylinterit 165—200,— PL 172, 00201 HKI 20
Käsijarruhihnatsarja 28,— Luoteisväylä 18-20, HKl 20
Kytkinlevy 250,— 13. LITONIUS 90-692 4597
Äänenvaimennin 88 (86) 345,- J. LlUKKONEN 90—893 049

uudet ja käytetyt

Varaosat
uudet ja käytetyt
myös lähettäen

Huollot

Korjaukset

KIMMO LINNAVUORI
Juvan teollisuuskatu 10
02920 ESPOO 92

90-845617


