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Joulun edellä tuntuu kuin stressi aina kasvaisi, huolimatta hyvistä päätöksistä pitäytyä vain joulussa, sen oikeassa merkityksessä ja kaupalliset
kiireet unohtaen. Tätäkin kirjoittaessani pöytä on pullollaan jouluun
liittyviä papereita, vanhoja kortteja, osoitekirjoja ja nimilistoja. Sivutoimena tulisi tässä kirjoitella joulutervehdykset ystäville. Omin käsin kirjoitettu tervehdys edes kerran vuodessa on kai vähintäin paikallaan. Liekö
tilanteen harvinaisuus syynä, mutta stressin saa todella näinkin vähästä
ahkeroinnista. Osoitteet ovat kyllä tallessa , mutta missä paikassa, paikoissa? Vai onko arvokas dokumentaatio pitkän vuoden aikana lipsahtanutkin roskiin; Jos ja kun viimeiset osoitteet löydän, korttini ja kirjeeni
ehtivät uudeksi vuodeksi - tai sitten ei.
Rover ystävien , eli lehtemme, tuleva sisältö on paljolti samoissa piiloissa
"itsestään selvien" muistiinpanojen kanssa . Meillä jokaisella on hallussamme tietoa, lehtileikkeitä, valokuviaja tarinoita. Saattaa tuntua tänään
siltä, että ne eivät ole minkään arvoisia kerrottavaksi, saati sitten julkaistavaksi. Ehken näin on tänään, mutta entä vuoden päästä tahi vielä
myöhemmin? Kun koittaa aika, jolloin itsekin huomaamme tietojemme
arvon , löydämmekö ja muistammeko enää silloin kaikki? Jos toivomuksen saan esittää, niin pistäkäämme vähäisetkin asiat, vaikka "klubiaskin"
kanteen riipustettuna , postiin, osoitteeksi käy Rover Ystävät, PL 32, HKl

42.
Tuleva vuosi 1985 ei lupaa sen huonompaa tahi parempaa kuin viimeiset vuodet yleensä. Tiestö tietysti kehnonee, kohta on Land Rover maastoauto paras ajokki moottori teilläkin. Komiteat miettivät nopeusrajoitusten avulla saada suosiota itselleen ja varsinaisten liikenteen törkimysten
opettamiseen ei puututa. Hullut ohitukset, pysäköinti pimeälle tielle pimeään mutkaan , ajo ikkunat lumen peittäminä, pyöräily valoitta, voi,
näitä hulluuksia näkee kaiken aikaa, mutta niihin puuttumiseen ei varmaan ryhdytä aktiivisesti, Tuntuu joskus, että terve talonpoikaisjärki on
kerrassaan kadonnut Suomesta. Kun jatkuvasti vain kolmannes moottoriliikenteeltä kerätyistä veroista käytetään tiestöön ja liikenteen hoitoon, on
parasta meidän toimia se huomioiden: Roveristit autoilevat kaikesta huolimatta turvalliseti ja onnellisesti tulevan vuodenkin. Hymyillään kun
tavataan.
Kari TT
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VUOSIKOKOUS

KERHOSOPPI
LEHDET:
No

1.

1/81
2/81
1/82 loppuunmyyty
2/82
3/82
4/82 loppuunmyyty
1/83 loppuunmyyty
2/83 loppuunmyyty
3/83
10.
3/83
II.
1/84
12.
2/84
Tilatessasi lehtiä merkitse selvästi
LEHDEN NUMERO. Lehtien hinta
on 10 markka/kpl
2,
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kutsumme kaikki Rover Ystävät yhdistyksemme vuosikokoukseen, joka pidetään helmikuun 9. päivänä 1985 alkaen kello
14.00 Tolarin ala-asteen koulussa Tolarintie 6, Helsinki 40.
(Kts. HPY:n karttalehti 24.)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.
Rover Ystävät ry
Hallitus
Tolarintie
Tolarin koulu
Aino Ackten tie

Nurmijärventie

TARRAT
Kaikkia tarroja on vielä jonkin verranjäljellä. Tilatessasi muista merki tä TARRA TYYPPI. Tarratyypit
ovat:
1. ROVER YSTÄVÄT ...... .. .. .. .. .... .
ulkopuolinen tarra
2. ROVER YSTÄVÄT .... ........ .... .. .
lasin sisäpuolinen ta rra
3. ROVER FRIENDS .................. ..
ulkopuolinen tarra
4. ROVER FRIENDS ...... .. .. .. .. .... ..
lasin sisäpuolinen tarra

VAATTEET

.~

Toppapuseroita, joista on kuva pikkujouluilu a-artikkelissa, on heti saatavilla joitain kakaja , esim . miehet
54, naiset 40 315,-, lisäksi löytyy
naisten tappaliivi 160,Kerhotunnuksella varustettuja vaatteita on tilattavissa vain suoraan
tuotteiden toimittajilta osoitteesta :
Antero Vainio 27230 Lappi TL
Kaska vaatevaihtoehtoja on useita ,
tarkemmat tiedat Antero Vainiolta
postikortilla tai puhelimitse 938/
60384

VAUNUMERKIT

Kaikki tilaukset, paitsi vaatetilaukset, voidaan tehdä postitse kerhon
osoitteeseen tai maksamalla ko.
tuotteen hinta tilille KOP-EspooJuvanmalmi 143040-3061

487
488

Vaunumerkit ovat loppuunmyydyt.
Jos halukkaita riittää voidaan
merkkejä teettää uusi erä . Siksi
kaikki ilman merkkiä jääneet ja sitä
haluavat , lähetä merkkitilaus postikartilla kerhan posti osoitteeseen .
(HUOM , tilaus an sitova)

"

489
490
491
492

Sara-Aho Simo
Maalina uhanti e 4 B 01280 Vantaa
Vatanen Jouko
Naapurinkatu 26 10300 Karjaa
Laak sonen Ari
Jumonkatu 8 A 5 74120 Iisalmi 2
Rät y Matti
Kotkakuja ' 3 0 44 01620 Espoo
Salonen Matti
Hanhikintie 13 28660 Pori
Maaranen Seppo
71870 Harjamäk i

KUTSU
[JOi tili]
Oy Sisu ,Auto Ab

Sisu Auta Turussa an kutsunut Rover Ystävät vieraakseen maanantaina 21. päivänä tammikuuta 1985 klo
19.00. Paikka on Sisu Auto , Rieskalähteentie 76, Turku. Tilaisuutta
VOISimme luannehtia infoillaksi,
kuulemme Rovereista tänään ja niiden tulevaisuuden näkymistä, filmejä on tarjolla eikä kuulema kahviakaan tule puuttumaan.
Joukolla mukaan, kutsusta VOI
parhaiten kiittää paikan päällä!

RoverYstävät
PIKKUJOULUILUJA
Vuoden 1984 pikkujoulut on sitten
juhlittu. Pikkujoulut, eikä pikkujoulu! Ensin väki kokoontui 24.11.1984
Fennian Empire saliin, Helsinkiin.
Tilaisuudessa tietysti olivat jo joka
vuosi nautitut glögit ja jouluateriat,
pakolliset joululaulut sekä diakatsaus vuoden tapahtumiin. "Juhlaesitel mä" olikin sitten kaukana talvisista hanki tunnelmista. Ensimmäisenä
suomalaisena nykyisin maailman pisimpään, yli 12000 km ralliin moottoripyörällä osallistunut Tarmo
Jormakka piti tosi kiintoisan ja värikkään esityksen Paris-Dakar kilpailusta. Huolto oli Range Roverin
varassa, jonka miehistö Timo Tuominen ja Mikko Fredriksson olivat
myös paikalla. Lyhyt kertomus kesti
alle tunnin (kuten ennakkoon oli sovittu), mutta senjälkeen se juttu vasta alkoi ... Aivan ilmeisesti kevään
kokoontumisajossa on asiat käytävä
uudestaan läpi , myös filmattua "elävää kuvaa" on silloin tarjolla.
Pari viikkoa ensimmäisestä kuusijuhlasta ja Rover tontut löysivät nyt
itsensä Krookilan kartanosta, Raision puolesta. Turkulaiset ja muualta
matkanneet kirjoittivat 30 nimeä
vieraskirjaan. Atria oli jouluinen pitopöytä vailla vertaa, ainoana vika-

VUODEN 1985
TAPAHTUMIA
Norjan Land Rover Klubin Kansainvälinen kokoontuminen järjestetään
6.-11.8.1985. Paikkana on Hunderfossenin leirintäalue lähellä Lillehammeria E 6:n varrella Oslon ja
Trondheimin puolessa välissä. Toivon mukaan Norjaan päästään lähtemään joukkovoimin. Asiaan palataan tarkemmin keväällä.
Englannin matkasta enemmälti ensi numerossa. Ajankohtahan on heti
juhannuksen 1985 jälkeen ja~perillä
ollaan itse kukin käytettävissään
olevan ajan puitteissa. Ideoiden ja
toiveiden osalta ottanette yhteyttä
vara puheenjohtajaan.

naan se, että tulipa ylensyötyä!
Ohjelmaa oli laulun ja leikin puolesta mukavasti ja Airojen aarreaitoista löytyneet vanhemmat esineet
panivat arvaus/tietokilpailuun osallistujien otsat ryppyyn. Kyösti Huunonen oli tietävin, ei siinä auttanut
edes se, että osa hallituksen edustajista teki joukkuetyötä ! Joululahjoja
arvottiin ja yllätyspalkintona oli peräti "surffilauta" (kts. kuvaa). Kyllä
juhlat osataan järjestää "tois puol
jokke".
KTT
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MAASTOAJO 1984
taisuuden maasto-olosuhteissa.
Rangelaisten kierrellessä stereoiden soidessa nautiskellen rataa ei
voinut olla huomaamatta lantikkalaisten salamyhkäisiltä vaikuttavia
kokouksia radan ulkopuolella.
Asia alkoi selvitä seuraavassa
kohteessa Ruotsinkylässä lantikkalaisten sonnustautuessa märkäpukuihinja kaivaessa esiin snorkkeleita
kätköistään. Jotain oli tapahtumassa!

••

LANTIKKA
VAKI SAI
••
MITA HALUSIKIN
Rangejen hienostuneen tyylikäs
(Range Rover Society!) ja ennen
kaikkea täysin vaivaton liikkuminen
ruskeasannan motocross-radalla lokakuun 20. päivänä järjestetyssä
maastoajossa lumosi mykistymiseen
asti kaikki paikallaolijat - 1uonnollisesti rangeväkeä itseään 1uku unottamatta.

"

Ihmetystäni herätti kuitenkin se
seikka, että paksua nokea pakoputkistaan tupruttavien, sateesta märkinä ajokkejaan savikoista kampeavien ja yleensäkin etupäässä ulkotöissä äheltävien Lantikoiden omistajat kuuluivat myös tähän yllätyksen mykistämään joukkoon. Oletin
nimittäin heidän jo ilman muuta tietävän Rangen k'iistattoma'n yliver-

Se jotain oli järven ylittäminen
autolla.
Kaikissa kulttuureissa vesistöt ylitetään perinteisesti muin keinoin ja
välinein kuin autolla. Tämän lantikkalaiset tiesivät. He tiesivät myös
sen, että Rangen tuuletin on erittäin
suurikokoinen ja että Rangessa on
virranjakaja. Lantikkalaisten kokouksissaan kehittelemä strategia oli
siis kaikin puolin todella loistava!
Aluksi järven ylitti joukko Lantikoita helpon upeasti (pakko myöntää). Kun sen jälkeen kaikki ne kolme Rangea , jotka olivat enää Ruotsinkylään lähteneet, onnistuivat
myös ylittämään järven, lantikkaväki ei enää pystynyt pitämään sisällään pettymyksen huokauksiaan.
Koettua takaiskua ei tuntunut liiemmälti lievittävän sekään, että kaikki
Ranget saivat pahoja käynti häiriöitä
virranjakajien kastumisen vuoksi.
Eikö Range ollut edes hihajokerein
lyötävissä?

RoverYstävät

Onneksi lantikkalaiset tiesivät, että meidän kolmen rangelaisen joukossa oli yksi ilmeisen parantumaton yllytyshullu, joka oli saatavissa
vielä ajokkiaan pahasti haittaavista
käyntihäiriöistä huolimatta uudelleen ylittämään järveä.
Lähdettyäni toistamiseen .larven
ylittämiseen Rangeni sammui sen
syvänteisiin. Olin nolannut rangelaiset, mistä seikasta esitän julkisen anteeksipyyntöni, mutta toisaalta pelastanut lantikkalaisten palvan.
Lantikkaväki oli nyt saanut mitä oli
halunnutkin. Näin varsinkn kun
Ra ngeni hinattiin kuiville Lantikkanimisellä aluksella.
Sittemmin myös me rangelaiset
olemme pitäneet omia kokouksiamme. Samoin olemme kehitelleet
ajokkimme täysin uuteen uskoon.
Jatkossa olemme valmiit kohtaamaan lantikkalaiset kaikilla strategisesti tärkeillä lohkoilla: maalla , merellä ja ilmassa!

••

,.

Lopuksi totean, että maastoajo- totuuden nimessä voi olla sanomatta
tapahtuma tulee jäämään mieleeni Teille lantikkalaisille: Olette todella.
yhtenä elämäni miellyttäyimmistä loistoporukkaa !
kokemuksista ja hetkistä. Lisäksi en
Jäsen n:o 292
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ROVERIN "KASI" TA YSI-IKAINEN
Syntymäpäiväsankari on nuorekas
kuin mikä. Amerikan mailla tuo
alumiinimoottori sai jo syntyessään
viljalti kiitosta. Buick Skylark , johon
moottori ensimmäisenä sovitettiin,
valittiin USA:n johtavassa autolehdessä, Motor Trendissä vuoden autoksi 1961. Sen moottorin sanottiin
viitoittavan alumiinivalutekniikkaa
moottori teollisuudessa ainakin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Tuttu
alumiini V8 aloitti komeasti eikä
päivänsankarista hohto ole vieläkään vähentynyt. Alla vapaamotoinen kooste tuoreesta Off Road lehden artikkelista , kirjasta Rover Story
ja vanhemmista Motor Trend
lehdistä.
Rover ja tuo alumiinikone saivat
toisensa sattumalta. Roverin toimitusjohtaja William Martin-Hurst oli
kaupitellut tehtaansa kaasuturbiineja Carl Kiekhaeferille , Mercury venemoottoreiden isälle. Mercury toimitti ammattikäyttöön merille muunnettuja dieseleitä (mm. Kiina kohdealueena)ja etsi kalliin Mecedes Benz'
in sijaan soveliasta marinoitavaa
moottoria. Ei hän tehnyt kaasuturbiinista kauppaa , mutta osti Land
Rover dieseleitä kokeisiinsa . Erään
tapaamisen yhteydessä MartinHurst näki pienen V8:n, jota valmisteltiin Mercuryn testijärvellä kilpaveneeseen. Utelias englantilainen sai
kuulla koneen olevan Buickilta ja
juuri poistuneen totannosta - se
konstruktio saattaisi jopa olla
•• kaupan!
Tästä käynnistyi neljä vuotta kestänyt sitkeä neuvottelu, kauppa, jatkokehittely ja tuotantoon soveltaminen ennenkuin ensimmäiset V8:t
valmistuivat Englannissa. Alkajaisiksi moottori esiteltiin 3.5 Itr Salon'issa syksyllä 1967. Auto oli P5
tyyppi eli 3 Itr Salon , jossa nyt oli
uusi V8. Koodinimeksi tuli P5 B
(jossa B:n kerrotaanjohtuvan sanasta "Buick"). Seuraavana tuli jo vuoden päästä 3500 (P6) eli 2000 malli
sai seurakseen "muskeliversion".
Ensimmäinen nelivetoinen , jossa V8
käytettiin, oli sensaatiomainen Range ja esittelyvuosi oli 1970. Tänään
1984 V8 on Land Rover Ltd :lle entistäkin tähdellisempi. Tuotantonsa 17
vuoden aikana moottoria on käytetty varsin erilaisissa autoissa, 10 I
tuuman akselivälisessä Bulldog tykinvetäjässä , voittoja keräävässä

"

etua... ja sehän ei edesauttanut
myyntiä. Yhtäkaikki, GM ehti valmistaa 750000 moottoria, ennenkuin
se siirtyi takaisin vanhanaikaisiin
halvempiin rautavaluihin. Moottorin kalleuden vuoksi GM ei edes
aluksi ottanut todesta Roverin ostotarjoust~.

I

Rover Vitesse rata-autossa ja Land
Rovereissa, IlO malli tuoreimpana.
Moottoria Rover on myynyt lisäksi
muillekin autotehtaille , varsinkin
MGB GT V8, Triumph TR8 ja TVR
ovat juuri Roverin moottorilla saaneet urheiluautolle kuuluvat voimavaransa.
Kaikkeen tuohon moottorimme
on ehtinyt tänään sen jälkeen, kun se
kolmen vuoden tuotannon jälkeen
pantiin Detroitissa hyllylle. Moottorin vika kovassa markkinakilpailussa oli sen kallis tuotantohinta . GM:n
pienemmät Buickit , Oldsmobilet ja
Pontiac' it , niissä kaikissa käytettiin
tätä alumiinimoottoria, maksoivat
tällä moottorilla muutaman sata
dollaria enemmän kuin tavanomaisella rautamurikalla varustettuna.
Tuollainen kymmenesosa auton
hinnassa merkitsi Fordille ja Chrysler yhtiölle ilmaiseksi annettua

GM ja Rover tekivät sopimuksen
1965, josta lähtien kahden vuoden
aikana moottori ja sen valmistusmenetelmä koki paljon muutoksia.
GM:n tietous ja kokemukset seurasivat kaupan myötä ja "sisäänajon"
ajaksi GM lainasi myös moottorin
suunnittelijan Joe Turtleyn. GM:llä
moottori oli ollut vain 4700 rpm nopeudella pyörivä , mutta Rover halusi vähintäin 5200 rpm - Euroopassa
kun ei sillon körötelty nopeusrajoitusten kahlitsemana kuten USA:ssa.
Amerikkalaisittain kaasuttaja oli 2
tai 4-kurkkuinen , mutta Rover
suunnitteli polttoaineen syoton
kahdella ristikkäin sijoitetulla SUkaasuttajalla. Turtley epäili tarvetta
nostaa kierroksia ja tehoa, mutta
prototyyppiautolla tehty maaseutuajelu 160 km/h nopeuksin vakuutti
pian hänetkin lisä tehon käyttökelpoisuudesta (onnelliset vanhat ajat
- ei kattonopeuksia).
Ilmestyessään ensi kertaa Roverin
P5B autossa, moottori antoi 3528
kuutiosentin tila vuudestaan 10,5: 1
puristuksella 160 nettohevosvoimaa.
Range Roverin suunnitteluaikaan
(nimi oli silloin vielä" 10 1 inch station wagon") moottorivaihtoehtona
oli aluksi ollut vanha koettu 3 Itr
suora kuutoskone, mutta koska se
oli neljäkymmenluvulta periytyvänä
jo kehityskaarensa la en saavuttanut
(tehoa ei siihen kestävyyttä vaarantamatta saatu lisää), ei ollut ihme,
että uusi V8 tuli Rangenkin keulille.
Vaikka 160 hp oli varsin matala
viritysaste kolme ja puolilitraiselle,
siinäkin oli tehoa yli tarpeen maastoajoneuvolle. Suunnittelijoilla oli
varaa pudottaa tehoa, jolloin samalla saavutettiin entistä kestävämpi
kone. Puristus laskettiin 8,5: 1ja kaasuttajiksi tuli Zenith-Stromberg'it,
öljy tilaan lisäseiniä, vinssin ulosotto
vaati omat muutoksensa jne. kaikki muutokset maastokelpoisuuden hyväksi. Moottorin teho oli silti
yhä 130 hp (DIN)/5000 rpm, jolla
Range lensi parhaimmillaan liki 100
mailia tunnissa.

RoverYstävät
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Kiristyvät pakokaasumääräykset
erinäisissä Euroopan maissa johtivat
muutaman vuoden päästä yhä matalampaan puristussuhteeseen 8,13: 1,
mutta käytännössä se ei paljoa tehoon ja vääntömomenttiin vaikuttanut.
Roverin moottori on vuosiensa
aikana kokenut satoja muutoksia ,
'mutta perusvalu ja mitat ovat aina
samat. Niinpä sen lohko ja kansivalu
sekä hydrauliset venttiilinnostajat
ovat säilyneet samoina, kuten sylinterien läpimitta 88, l mm ja iskunpituus 71,1 mm . Muutoksia on vaati-

nut osaltaan moottorin - ja tehon ,
sovittaminen kulloisenkin auton
mukaan. Aiemmin mainittiin tehon
laskeminen Rangea varten . MG:n
urheiluautossa moottori oli "sillä ja
väliltä", se käytti osin Rangen ja osin
henkilömallin komponentteja., tehon
ollessa 139 hp (DIN).
Land Rover, kuten edellisessä lehtemme numerossa kerrottiin, sai kokea British Leylandin niukkasbudjetin nahoissaan , kehitystyöhön se sai
rahaa kitsaasti. Vuosien odottelun
jälkeen tilanne parani ja 1979 series
III Land Rover sai V8:n, viimeinkin.

1961 Buick Skylark
1963 Oldsmobile F85
- ahdettuna
1967 Rover 3,5
1972 Range Rover
1976 MGB GT v8
1981 Land Rover 109 111
1983 Range Rover
1983 SD1 3500, Mor,g an +8
1983 SD1 vitesse

155
195
210
184
156

ho
hp
hp
hp
hp

Moottorista tehtiin jälleen säyseämpi , sitkeä työjuhdan voimalähde.
Imupuolta kuristettiin, jolloin tehoksi jäi 92 hp (DIN) . Puristussuhde
oli vain 8, 13: 1 ja polttoaineeksi kelpasi matalaoktaaninen bensiini.
Muutoksia, ja käyttäjän kannalta
rahanarvoisia, tehtiin jälleen 1981.
Silloin moottorin kaasuvirtauksia
hienoviritettiinja tehtiin myös muita
muutoksia, venttiiliajoitusten, välitysten ym. suhteen. Tuloksena mm.
Rangessa parhaimmillaan yli 20 %
säästö polttoaineen kulutuksessa.
Land Roverin uusi malli" 110" tu-

SAE
SAE
SAE
SAE = 160,5 hp D1N
SAE
132 hp D1N
139 hp D1N
92 hp D1N
126 hp D1N
157 hp DIN
193 hp D1N

8,8: 1
10,25:1
10,25:1
10,5:1
10,5:1
8,25:1
8,13:1
9,35:1
9,35:1
9,75:1
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Ii markkinoille viime vuonna. Nyt
moottori molemmissa sisältää nuo
"säästötemp ut " ja aiemmin imupuolella o lleet hengit ystä ahdistavat kuristuslevyt on poistettu. Teho 109
V8:ssa on yhä 92 hp, mutta 11O:n
osalta se sama ll a matalalla puristussuhteella on 116 hp.
Henkilömalleissa nykyinen SD 1
3500 on tarjolla 157 DIN hevosvoimaisena puristussuhteella 9,35: 1 tai
Vitesse mallisena polttoaineen ruiskutuksella varustettuna, 9,75: 1 puristuksella peräti 193 hevosvoimaisena. Tällöin suorituskyky on jo
melkoinen minkä mittapuun mukaan tahansa: kiihtyvyys 0-97 km/h
7, 1 sekuntia ja huippunopeus 217
km/h .
Täysikäiseksi kasvanut moottori
on vasta puolitiessään kehitystään.
Monet kehityssuunnat ovat mahdollisia ja jo kokeiltuja . Moottorin tehoa voidaan turvallisesti , näin tarvittaessa, nostaa usealla tavalla. Rover on pitä ytynyt alkuperäisessä iskutilavuudessa, mutta esimerkiksi
Australiassa pari vuotta tuotettiin
suurta Leyland P76 autoa,jossa käytettiin Roverin moottoria 4 ,416 litraiseksi porattuna. Tehoa saadaan
myös ahtamalla, jo GM tuotti
Oldsmobile F85 mallin , jossa moottorimme oli pakokaasuahtimella varustettu - ja tämäjo 1963'! (ei kai
kukaan luullut , ettäjoku "itsevarma
kotimainen" turbo o lisi ensimmäinen???). Tehoa moottorimme on
näyttänyt ilm an turbojakin,formula
1 maailmanmestaruus voitettiin
1966ja 1967 Brabham Repco autoin.
Moottori o li lu onnollisesti kovasti
modifioitu , mutta silti lähtökohdal0, taan yhä sama Buick-moottori. Repco oli pienentänyt iskutilavuuden
sallittuun 3 litraan ja tehoa silti saatiin ulos 340 jarrutettua hevosvoimaa.
Tulevaisuutta on tunnetusti vaarallista ennustaa, aina kun ei käy
kuin toivotaan. Tarpeeksi on kuitenkin viitteitä si it ä, että tuttu V8 voi
ilmestyä vielä dieselinäkin. Perkins
ja Rover ovat jo useamman vuoden
kehitelleet tätä projektia.
Oli Roverilla kuusikymmenluvulla mielenkiintoisia omiakin suunnitelmia, uudet 6 ja 5-sylinteriset rivimoottorit olivat jo testiautoissa tien
päällä eikä V6 konseptiakaan väheksytty - mutta myönnettäköön ,
että tämä "vieras" lapsi, GM:n hylkäämä alumiininen "taideteos", oli
kerrasaan keksintö vailla vertaa.
Eläköön päivänsankari!
Kari TT
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nOVEn 3500 V8

/f Ulkonäö ltään Rover "Three Thousand Five" on suomalaisille pääpi irteissään tuttu. Uutta on ens i sijassa vain etupuskurin all a oleva
laaja i lmanottosä lei kkö, joka korostaa auto n rajua luon netta. Avon
valmisti erityisesti tätä ma ll ia varten omat vyören kaat.

1- Tavarati la jää yllättävän pieneksi. Vararengas valtaa si itä huomattavan osan ja 68-litraa vetävä po lttoai nesäiliö samoi n. Li säksi on matkatavaratil an o ikeassa laidassa akku, joka ei näy kuvassa.
'" Sisäti lat ovat kaik in puo l in hyv in varustetut. Katka isimet edustavat
tyypi ll istä eng lantilaista l injaa, ni iden merkitys on tehokkaast i selvi tetty . Ohjauspyörän asento on säädettävä. Pikkutavaro i lIeki n löytyy
paljon sijoituspaikkoja.

MIETIN pitkään voisiko sanoa, että Rover 3500 on elintasoaoto.
Ainakin se on omiaan
luomaan varsin mukavan
ylemmyyden tunteen maanteillä liikuttaessa ; sen matkustajilleen tarjoama ylellinen mukavuus, helppo hallittavuus ja mahtavat voimavarat kohottavat hetkeksi yläpuolelle tavanomaisen
arkipäivän harmauden. Toisaalta voisi tietysti kuvitella, että Rover "Three Thousand Five", kuten sitä kotimaaSSaan kutsutaan, on
kuin suuri ja turvallinen
ystävä, jonka käteen tart-

tuminen poistaa kaikkinaisen pelon ja epävarmuuden
ja saa k a tsomaan maailmaa
silmästä silmään luottavaisesti j a menestykseen uskoen.
Rover 3500 syntyi vuoden
päivät sitten yksinkertaisesti siten, että mallin 2000
nokalle istutettiin alkujaan
Buickin kehittämä ja sittemmin Roverin eurooppalaisiin oloihin soveltama
3528 ksmn alumiinimoottori.
Tämän 8-sylinterisen voimalaitteen a sentaminen alkujaan pienempää mootto,..
ria varten suunniteltuihin
kehyksiin, vaati luonnolli-

sesti pikku muutoksia Roverin etupään rakenteessa,
sen jousituksessa, voimansiirtolaitteistossa ja jarruissa, mutta niistä selviydyttiin vähällä vaivalla.
Ulkonaisesti ei Rover 3500
eroa paljoakaan vähäväkisemmistä veljistään. Sen
I huomattavin
omina ispiirre
on eteen puskurin alapuolelle ilmestynyt reilun kokoinen
ilmanottosäleikkö,
joka antaa selvää hyökkäävää agressiivisuutta tämän
a u ton kasvojen ilmeeseen ja
sehän
vastaa
paremmin
kuin hyvin koko ajoneuvon
l u onnetta.
Moottorin sylinterin h alkaisija on 88,9 mm, iskun
pituus 71,12 mm. Suurin t eho on 184-hv/5200 r /min
(SAE) ja suurin vääntömomentti 31,2 kpm/3000 r/min .
Moottoria ruokitaan k ahdella SU -kaasuttimella. Puristussuhde on 10,5:1 ja v aatii
100-oktaanisen polttoa ineen
käytön. Tehoero perusmalliin Rover 2000 verra ten
(90 hv) on kaksinke rtainen
ja malliin Rover 2000 Te
verraten 46-prosenttia. Kolmijapuolilitrainen t aisteluvaunu p aina a 1298 kg, josta
51,4 Olo lankeaa etupyörien
kannettavaksi.
Rover 3500 on va rustettu
Borg-Warnerin automaattivaihteistolla, jonka valitsin
on sijoitettu kardaanitunnelin harjalle. Siitä löytyy 6
asentoa: P-R-N-D-2-1, joista D normaali käyttöasento.
Raju kiihdytys saadaan ai-

kaan ns. "kick-down"-men etelmällä ja tehtaan lupaamat kiihtyvyysarvot ovat
todella kunnioitettavat: 080 kmlt 6,8 s, 0- 100 km/t
10,1 s, 0-160 km/t 31 ,6 s.
Huippunopeudeksi luvataan
190 km/t. Koeajettavamme,
jolla oli takanaan vajaat
1000 km, ennätti saada huipuksi 180 kmlt ja tuolla inen 150 km/t marssi va uhti
tuntui sekä autosta että
kuljettajasta hyvin vaivattomalta ja helposti h allittavalta.
Moottori käy niin pehmeästi ja äänettömästi kuin
vain kahdeksansylinterinen
osaa. Ohjauspyörä on laa jakehäinen ja ohjaus sopivaksi välitetty ja kevyt. Tuntuma etupyöriin on hyvä.
Jousitus on vahvistettu, se
on melko juoheva, auto
kallistuu kaarteissa selvästi
ja painuu jonkin verran nenälleen kovissa jarrutuksissa, mutta nämä liikkeet eivät kuitenkaan vaikuta haitallisesti hallittavuuteen ja
sisällä istuvien kannalta
jousitus kokonaisuutena toim ii miellyttävästi. Isommatkaan heitot ja hyppyrit eivät lyö lä vitse.
Jarruina on Girlingin levyt ympäriinsä ja järjestelmässä on tehostin. Jarrujen
toiminnasta käytti vaimomme ilmaisua "ihana" ja siihen meillä ei ole mitään lisättävää eikä siitä kirjaintaka an pois otettavaa.
Pää teillä Rover 3500 lauk-
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ROMULUS

kaupassa pelkästään jotta myyjät
saisivat provikan pois.

Yes Sir
Pimeetä porukkaa
Näin Suomen syystalven pimeydessä
monasti pelästyy melkein hengiltä
kun näkee tai on näkevinään kummituksia tien varressa. Tuntuu joskus siltä että vaikkakin heijastin on
keksitty jo vuosia sitten sen läpilyönti on kuitenkin ollut jokseenkin olematonta. Toinen asia, joka saa sapen
taas kiehumaan on polkupyöräilijät.
Paikkakunnalla, jossa minä vaikutan polkupyörä on yleisin kulkuneuvo. Sääntönä voi pitää että kun polkupyörä on liikkeellä pimeässä siinä
ei ole valoja. Ja kun ravan seasta
kurkkaa ulos voi vain todeta että,
taas siinä melkein tuli yksi napatuksi
konepellille. Näinjoulun alla toivoisi
että pyöräilijät ja jalankulkijat olisivat kuin Lucia-neidot. Valoa pimeyteen tarvittaisiin. Ja eiköhänjo Goethe sanonut että "Mehr Licht".

Tauti
Autonvaihtotauti on sitä sorttia että
kun se iskee niin oksat pois. Ei Romulus väitä että olisi joku pahempi
kohtau s menossa , mitä nyt pientä.
Josta in syystä on viime aikoina tullut tavallista tarkemmin katsottua
mitä markkinoilla on, on tullut käytyä parissa autoliikkeessäkin. Moni
kakku kaunis päältä ja kunniaa autonmeikkaajien ammattikunnalle!
Aina kin siltä tuntuu kun on katsellut
mitä on tarjolla. Toinenjuttu on tietysti automyyjät. Siinä kun kävelet
muina miehinä autohallissaja katse.·Iet autoja sillä silmällä että , enhän
minä tässä nyt ostamassa mitään ole ,
vaan katsomassa ainoastaan. Eikö
jonkun auton takaa ilmestykin joku
hymyilevä hyypiö joka rupeaa välittömästi vääntämään tuttavuutta
kaupanteko ja taalankuvat silmissä.
Paitsi tietysti Roverin Turun myymälässä jossa asiakas saa olla ja jäädä rauhaan vaikka kuinka vilkuilisi
ympärilleen. On kai mukavampaa
juoda kahvia kavereitten seurassa tai
myydä riisipussia, saksan seisojaa tai
sammakonkuljetusneuvoa. On jännä katsoa automyyjien tekniikkaa.
Löytyy tämä ujo tyypi joka yrittää
pelkästään olla avuksija on niin avulias että - sitten löytyy tyyppi joka
asiantuntevasti alkaa selostaa juuri
tämän automalIin etuja. Mutta koitapas saada asiallista informaatiota.
Harvemmin saat. Tuntuu joskus siItä että me autonostajat olemme

"

Kuvitelkaamme että kunnon brittiläinen saapuu suloiseen Suomenmaahan tähän harmaan vuodenaikaan. Mehän kaikki tiedämme että
sumujen saaret ovat maailman sivistyksen kehto ja ainoastaan siellä tiedetään autoil~sta ja autonrakentamisesta jotain. Kun BA:n kone on
laskeutunut Seutulaan ja meidän rakas ystävämme on päässyt paikalliseen autovuokraamoon on ensimmäinen toteamus varmasti, oh dear
kuinka kallis olikaan tämän riisipussin vuokra . Eikä ollut yhtään kunnon brittiläistä autoa vuokralla. No,
sitten autoa tarkistamaan. Mitä
kummaa on pyörissä. Eihän tämä
ole maastoauto eikä jääratakulkuneuvo, renkaissa on jostakin syystä
nauloja.
Liikkeelle lähdettyään kunnon
brittimme huomaa että kaikki vilkuttavat valoilIaan hänelle. Mitä
kummaa, miksi niillä on valot päällä
keskellä päivää? Kaikki kunnon ihmiset tietävät etteivät akut ja muut
laitteet ole suunniteltu sellaista
ylenmääräistä virrankulutusta varten . Ja valot tietysti häikäisevät muita kanssakuskeja . Ettäpäs sattui , tulee lunta taivaan täydeltä. Täytyy kai
löytää joku inn ja käydä pintilla tai
kahdella. Vai ettei täällä ei saajuoda
olutta kun ajaa. Mikäs paikka tämä
oikein on? Kaikki kunnon ihmiset
tietävät että liikenne on seis kun tulee tuuma tai pari lunta . Eihän kukaan kunnon ihminen voi ajaa sellaisessa kelissä , mutta liikenne näyttää
kulkevan kuitenkin , vaikka väärää
puolta tietä.
No, jättäkäämme kunnon brittimme ja ajatelkaamme pikkasen mitä tämän sanoman takana on. Kai
asia on niin että meillä kuitenkin
Suomessa liikenteessä on paljon sellaista jonka me osaamme paremmin
kuin esimerkiksi englantilaiset. Olemme tottuneet lumeen, sen käsittelyyn
ja ajoon liukkailla teillä. Meillä on
hyvä valosäätö ja me osaamme enriakoida talven tuloa vaihtamalla
talvi renkaat alle. Mu tta se mitä meidän pitäisi oppia briteiltä on liikennekulttuuri, joka sallii toisten olla
mukana liikenteessä ja joka ei ole
niin itsekästä kuin meidän käyttäytymisemme.
Parempaa liikennevuotta ja valoa
pimeyteen toivoo

ROMULUS

LUKIJAN
KIRJE
Rover eikä Honda
Kuulun siihen ryhmään joka ei oikein pidä Roverin ja Honpan yhteistyötä järkevänä. Minusta Roverin
kannattaisi kehitellä oma "pikkuauto "siihen varmasti löytyisi resurssit.
Muttajos kerran tarvitaanjapanilaisia ennen kuin pystytään suunnitelemaan pieni ja ahdas auto niin pannaan nimeksikin sulautettu nimi, joko Ronda tai Hover. Näin vältettäisiin ihmisen välinpitämätön suhtautuminen Rovereihin , sillä minä en
niin kovin toivo , että ihmiset kuullesaan mikä auto minulla on, toteaisivat: Jaa sejapanilainen vai? Sillä nyt
SD I :set ja vanhemmat mallit hU9mataan , mutta kun Rover nimi onkin tehottomalla ja tavallisen näköisellä kulkimella , se aiheuttaa väheksyntää Roveristia kohtaan. Onneksi
hätä ei tule olemaan oikein suuri sillä
aika moni suomalainen tuntee AIDOT Roverit , luuli sin että noin 7080 prosentti a. Mutta muutama tuttuni ei ollut edes ikinä kuullut että
Rover nimi siä autoja on olemassakaan , kunnes hieman valistin heitä .
Paremman autoilun puolesta

Mika 392

Rover 3500 VB

kaa
joutuisasti, säilyttää
suuntavakavuutensa järkkymättömänä sivutuulessakin
ja rynnistää ohituksiin turvallisella voimalla. Matka
taittuu
ällistyttävän
nopeasti ja rasittamatta. Kurvikkaalla asfaltilla tämä auto istuu tiukasti tiessä ja
vasta
tavanomaista
korkeammilla vauhtilukemilla
se lähtee hiljalleen sortumaan tasapainoisesti kohti
tien laitaa tai keski viivaa.
Soralla ja lumella ilmeni
autossa aliohjautuvaisuutta,
mutta se on helppo eliminoida kaasujalan käytöllä.
Sisätilat ovat aistikkaat,
rikkaat varusteista ja hyvin viimeistellyt. Istuinten
muotoilu on erinomainen,
samoin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä. Kojelauta
katkaisimineen on tyypillisen brittiläinen ja persoo-

".,
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LAAKARIN
TYTTAREN
PALSTA
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YKSI ERAAN ROVER 3S00:N PAlVA
Prumprumprun ... put put put.. .köhk
... piiiuuuff.
Hohhohhoijaa! Jaaha, se on taas uusi päivä, äänestä päätellen. Voivoi.
Naapuriparka. Sen se tekee, kun
noilla ritsoilla ajelee. Eihän ne lähde
edes käyntiin. Toista se on meillä
Rovereilla. Heti ensimmäisellä starttiyrit);:ksellä me pyrähdämme käyntiin.
Prumprumpruuuummm
Hohhohhoijaa, lähtihän se viimeinkin tuosta pärisyttelemästä. Toista
se on meillä, kun moottori kehrää
kuin kissa eikä rämpytä ja kolise
niinkuin nuo pikku päristimet.
Paljonkos se kello on? Vasta puoli
seitsemän. Jopa oli naapuri aikaisessa. Tavallisesti minä ehdin lähtemään ennen heitä . Paljonkos se olikaan? Puoli seitsemän. Vielähän tässä ehtii nokkapeltiunetkin ottaa ennen kuin lähtö koittaa .
H yrryryrryyn .. .h yrryrryrryyn .. .
klonkklonkklonk ... prumprum .. .
klonkklonkklonk ... prummmmmm .
Höh , taas piti herätä kesken nokkapeltiunienekin. Kuka kumma siellä
nyt klonkuttaa? On ne sitten kehnoja
nuo nykyajan keksinöön, kun eivät
edestä käynnistyä autoiksi osaa. No ,
kuka se on? Hahhahhaa! Siellähän
se talonmiehen "prutku" ojassa
klonkuttaa . Voi toista. Hölöhölö . Ei
taida omin avuin ylös päästä. No,
•• siellä näkyy jo olevan auttajia. Ei
tarvitse meikäläisen uhrautua .
Hohjaa. Joko se kello näyttää
7.15? Jo näyttää. Nyt ei enää kerkiä
uinua edes takapeltiunia . Aika herätä. On se helppoa tämä autojen elämä, kun ei edes aamupesua tarvitse
suorittaa. Toista se on noilla ihmisilnallinen. Nauhamainen nopeusmittari on kuitenkin
yksityiskohta,
jollaisesta
emme pidä.
Tavaratila on yllättävän
pieni.
Loppuyhteenvetona paadymme samaan mistä lähdimme liikkeellekin. Luottamuksemme kunnianarvoisaan Roveriin turvallisten,
nautittavien autojen valmistajana on entistäkin järkkymättömämpi.
Roverin maahantuoja on
Oy Suomen Autoteollisuu$
Ab ja Rover 3500 maksaa
35.400,-. -

M & M

lä. Sitä jynssätään hampaita ja puunataan naama ja harotaan jollain
kamman tapaisella hiuksia . Mutta se
onkin tarpeen heille, kun korjaamoIlakin tulee niin likaiseksi, että. Me
autotkin. Va:ikka kyllä me oikeastaan aika puhtaita olemme sieltä tullessamme, joskus jopa vastamaalattuja .
Aijaijaijaijai. Kuka siellä potkii
minua? Jassoo, sitä on Roverlan
"kakrut" lähdössä kouluun . Ja minun kyytiin vielä aikovat tulla. Mutta asiat kyllä ovat sillä laidalla, että
jos minun kyytiini aiotte, niin minua
ei potkita. Tai minä potkaisen takaisin. Mitäs siihen sanotte? Kyllä autoillakin tunteet ovat, vaik' emme
niitä kovin usein näytäkään . Olisihan se hullua , jos puhuttaisiin, että
tuo Roverlan auto se potkaisi niitä
lapsia. Hehheh. Johan tässä itseäkin
rupeaa naurattamaan .
No niin . Lampsiihan se kuskikin
sieltä. Jaajaajaa . Onkos herätty kesken unien? Siltä vähän näyttää. Ja
rouvakin tulee niin rapattuna aivan
kuin juhliin lähdössä . Jopa on koulusta tullut juhlava kun opettajienkin tarvitsee noin rapata toisiaan .
Toista se oli meikäläisen nuoruusaikoina. Ei silloin paljon opettajat itseään kerinneet maalaamaan.
Apua, apua. Kuinka monta teitä
siellä takana oikein istuu? Seitsemän. Jaa, niin tottakai, kun' Roverlan omien neljän lisäksi vielä kaveritkin. Ja millä mekkalalla. Johan
tässä korvatkin menevät lukkoon.
Kehtaavatkin, mokomat. Eivät
kunnioita ollenkaan vanhuksen
herkkiä korvia. Mokomatkin!
Jaa-a, saa nähdä kuinka tässä käy.
Päästäänkö tässä koululle asti. Yhdeksän ihmistä on kyllä viiden hengen autoon vähän liikaa. eikö vain?
Hyrryryr. .. piuuuf. Ryyppy unohtui! Ei sitä muuten meikäläinen
käyntiin lähde. Hyrryrryrryr. Noin
sitä pitää. Ei saa unohtaa tärkeitä
asioita.
Hyrryrryr. Ihanaa , kun saa jalo ~
tella virkeitä moottorin- ja renkaanosia. Hyyr. Vilkku päälle käännöksessä, torvi! Ilman sitä en käänny ,
en! No niin, tulihan se sieltä. No,
kyllä minä sen itse pois huolehdin.
Väistäkää nyt vetelät koululaiset ,
kun hyvä ja kunnon auto tulee!

Noin, ihastelkaa nyt vielä vähän,
kunnon koululaiset! (konepelIin
röyhistystä ja takapelIin keikautus).
Huhhuh. Aijaijai. Vihdoinkin
saavuttiin koulun pihaan ja takapenkki tyhjeni. Johan tuossa pohjapelti tuli kipeäksi ja jäykäksi tuollaisen taakan jälkeen. Sitten eteenpäin.
Hyrryrryrryr. ..
Stop. Rouva omaan työhön. Noin.
Ei saa paiskoa ovia! No niin, eteenpäin, sanon minä ,ja puheet muualle!
Minä olen pörtsinä tänään!
Hyrryrryr. ..
Seisoieero. Liikennevalot ja punainen. Pyskinkiä. No, vihdoinkin vihreä. Vielä kaksi kurvia, noin ja noooiiinn . Phuuui. Ollaan perillä, isännän työpaikalla . Tsoh, ei enää metriäkään. Noin, ovet lukkoon ja valot
pois. VALOT POIS! Eikö sana kuulu. Noin. Hyvä . Menehän jo töihis
siitä, että pääsen kattounille. Kitoos!
Hyrryrryrryyyr. ..

""

Mitäjoko sitä täytyy herätä? Nähtävästi, kun isäntä kolkuttelee ovilla.
Kyllä ne työpäivät ovat lyhyitä nykyisin verrattuna entisaikoihin. Jaha. No, kyllä minä käyntiin lähden
vähemmälläkin, ei tarvitse hermostua. Mihins sitä nyt matkataan tuollaisella kiireellä , kun kellokin on
vasta 13.00 ei vaan 15.30. Jo on päivä
mennyt nopeasti. Tuo kellonaika selittääkin kaiken . Nyt mennään
kotiin .
Vihdoinkin kotona. Nyt vain
odottelemaan kavereita (naapurikaaroja) ja sitten vaihtamaan kuulumisia. Tänään ei olekaan tapahtunut mitään erikoista. Erittelemään
tuskin tarvitsee ruveta, Tehän luitte
sen jo edeltä. Tämä oli aivan tavallinen päivä. Aamulla vilskettä ja päivällä rauhallista. Ahaa, nyt tulee
naapurin "rättisitikka". Taidanpa
syventyä kuulemaan päivän tapahtumia ja lopettaa. Huomenna taas
jatketaan samaan tahtiin.
AUTOILEMISIIN!
T:Eräs Rover 3500
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j'.lmicsa tai käynnistysl'1oottorin
'Ihiilet loppu.
KORJAA!
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Ovatko katkojan kärjet OK?
Onko m:..talajännitejohto
virr~njakajan ja puolan "älissä
OK? TARKISTA

On"o 9uolan korkeajännitejohdossa
virtaa? Irroita se virranja!~aj.J.n
kannesta . Pidä lähellä moottorin
runkoa ja virti" kytkettynä heil"ta
virranjakajan katkojan kärkiä auki
ja kii~ni. KATSO saatko kipinän
moottorin rungon j~ johdon väliin
EI

KYLLÄ

~
Ovatko virtal<ntteet
kuivat ja puhtaat!
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Sähköpumppu: virte. päälle,
mekaanisesti pyöritä moottoria startilla. Irroita ~oltto
aineletku kaasuttajasta ja
KATSO tuleeko bensiiniä!
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Kä~'nnisti,"en hammaspyörä tai
va'.lhj:ipyörän hammaskehä viella
tai maavuodon vuoksi pyörimisnopeus l!. ian hidas hampaiden
Jo:yt!:eytymiseksi. PUP.A, Y.OR!AA!
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polttoainetta kaasuttaj aan? KATSO kaasuttajan kurkkuu
tai avaa kohokarnrnio

puhdista navat
EI--, ja kiristä tai
vaihda viallisot
kengät

l\ku::;sa ei vlrt.:la!
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onko kaapeliEI-t kengät kunnolla
kiinni aku'"! navoissa?
TARKISTA
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TARKISTA katkojan kärkien välys. PUHDISTI'.
tai UUSi k5rjet ja TARKISTA mat~lajännitej':'..ht".
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Virranjakajar. kannen kontaktit ja keskina~ta pyörij5,
j~hdot ja niiden päitten
kontaktit, sytytystulpat .
TnRKISTA kaikki ja UOSI jos
syytä
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Polttoaineletku vialla tai irti
p'.lmp"n ja kaClsuttajan ·:älillä. KORJAA
tai VAIHDA letku

I

Kuivaa ja PUhdista!]
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P"mppu vialla tai lctku tukossa . KORJAJI. tai
uudet osat
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O;;;ti,:-;;- puristuspaineet hy"ät?
Tarkista mittarilla (- tai peukalo - - - "1
tulpan reiän päälle käynnistysyritykses"ä!! )
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Opko venttiilien ajoitus
ja välitys OK?
TARKISTA

KYLLÄ
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Sylinterissä
tai venttiilissä
vika~ rnoottcriremon
ti!

KY!"LÄ

;-;;ko--sy-t-~:ty-k-s-e-n--:;;j;;it~--OK? f - - - - - - - EI~r- Säädä]
tarkista vauhtipyörän merkit
ja virranjakan asento
KYLLÄ
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Tarkist= vielä kerran ja jos t~rpeen
käytä sitten eJek~ronista diagnoosilaitteistoa

RoverYstävät
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Rover
MARKKINAT
MYYDÄÄN
ROVER 100 -61 katsastettu, erittäin
hyvässä kunnossa, puh. 931-697009,
iltaisin klo 18.00 jälkeen

LAND ROVER -61 lyhyt DSL. Siisti
3-ovinen, 2 vuotta seissyt, koneella
ajettu 40.000 km remontin jälkeen,
auto nähtävissä Tampereella, puh.
934-37201

* * *

* * *

ROVER 3500 -69 vetokoukku. Rauli
Hakala, puh. 921-351294

* * "
ROVER 90 -54 projekti, purettu.
Kari Kyander, t. 877 9210,
ilt. 877 9795

LAND ROVER 109 STW DSL vm 75
Sihteerillä uusi projektikohde, talo,
joten Lantikasta on luovuttava. Koneelle tehty järki remontti, ruostevauriot paikattu, saanut uuden värin
(valkoinen) naftalämmitin + lisälämmitin, napalukot, kattoteline,
erityisesti äänieristykseen kiinnitetty
huomiota. Pekka Korvenkontio,
puh. 90-805 3593

Käyttämättömiä Rover osia: pakoventtiilejä 6 kpl XB-2667 exh, katkojan kärjet 2000TC, LR 86,107,109,
88, 80 yht. 8 sarjaa, bensapumpun
kärkiä 3 sarjaa, pyörtimiä Rover
75:een 10 kpl, virranjakajan kansia
vm. 66 asti yht. noin 20 kpl ja 2000
TC:hen 6 kpl. Vesa Kivistö, Lieto,
puh. 921-777 762.

OSTETAAN
Ostetaan Land Roveriin 2,6 I Bensa 6
tai vastaava kone. Myös vaihtoehtoisena 2,1/41 Bensa 4 käy.
Eero Haapala , 61100 Peräseinäjoki,
puh. 964/64410

* * *
LAND ROVER 86" -53 ja LAND
ROVER 109" DSL -76 täyskunnostettu, puh. 6924597
ROVER 2600 Automatic -81
ROVER 3500 Manual -79
RANGER/ROVER V8 -73
ROVER 2000 TC -70
ROVER 2000 TC -69
ROVER 3 Litre -60
ROVER 100 -61
•. Puhelin 90-845617

* * *
Vuosimalli 1958 Rover osia: 4-syl.
kone, puolikas runko, etupyörien ripustukset jarruineen, vanne, katto,'
yms. pientä teknistä osaa. Matti Ervasti, Varjakka, puh. 981-489 163.

* * *
Nurkat puhtaaksi! Vanhoja Rover-osia' seuraavasti: vm . 51-52 etulokasuojat, oikeanpuol. ovet, kuskin ovi,
konepeltejä, rungot vm . 51 ja 52, vm.
52 vaihdelaatikko ja kone, vm. 58
kampiakseli stand. koko, etuakselisto 51-52, pakosarjoja , puuosia,
ovenkahvoja ja i.kampia, yms.
yms ... Kannattaa kysyä! Matti Saastamoinen, Säviä, puh . 978-47 263.

MUSTAPOHJAISET
REKISTERIKILVET
ROVERIIN?
Joskus saattaa roverystävällä käydä
mielessä , kuinka voisi hankkia Roveriin mustapohjaiset rekisterikilvet? Tiedustelimme asiaa autorekisterikeskuksesta.
Kiinnostus mustapohjaisiin kilpiin on lisääntynyt autoilijoiden
keskuudessa viime aikoina ja autorekisterikeskukseen suorastaan tulvii kyselyjä. Seuraavin keinoin on
mahdollista saada poliisilaitokselta
tilaamalla mustapohjaiset rekisterikilvet:
- ajoneuvo on 40 vuotta tai vanhempi
- ajoneuvo on ns. Kostamusauto
- alkuperäinen kilpi on tuhoutunut
tai kadonnut
Esimerkiksi moni autoilija on
"sekavin tuntein" luovuttanut alkuperäiset kilvet , jos auto on ollut

käyttämättömänä useita vuosia. Ainakin vanhojen ajoneuvojen harrastajien keskuudessa arvellaan yleisesti, että ajoneuvo menettää "jotain"
alkuperäisyydestään, jos siihen kiinitetään ns. nykymalliset kilvet.
Tämä on siis käytäntö.
Saattaa olla mahdollista , että tulevaisuudessa käytäntö muuttuu ,
mutta toistaiseksi täytyy tyytyä odottamaan ja toivomaan parasta . Asiaan voi luonnollisesti vaikuttaa esimerkiksi puhumalla siitä "omalle"
kansanedustajalle , sillä hehän juuri
äänestävät "pykälistä" ja voinevat
muutenkin vaikuttaa asiaan .
Toivokaamme , että hyvää tahtoa
tämänkin asian parantamiseksi löy-

tyy.
PeRiKato

LAND ROVER - RANGE ROVER
* VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET *
Toimitamme nopeasti omasta varastosta
postitse, linja-autolla tai kiitotavarana
* KORJAUKSET JA PERUSKUNNOSTUKSET *
Kevät tulee nopeasti - varaa aika ajoissa

I

* KÄYTETYT LANTIKAT JA RANGET *
Myydään, vaihdetaan, ostetaan
Toimitamme käyttötarkoitukseesi sopivan
peruskunnostetun auton sopimuksen mukaan

AUST1N~

MEIHU

RDVER

"
JA~
..
RANGERDVER

KORJAAMO JA VARASTO: Mankaanpuro 19, Espoo

Menestyksellistä Uutta Vuotta
Rover Ystäville
toivottaa
..

~L~E~9~-~c~n=R=D=9==,$=
SUORITAMME
Huollot,
korjaukset ja
peltityöt.

Rover
~
Austin
Jaguar
Land-Rover
Range-Rover

P.S. myös muut automerkit

28 VUODEN KOKEMUS

MAAHANTUOJANVALTUUTTAMA
AUSTIN -ROVER HUOLTOKORJAAMO
AJA MEILLE
ÖLJYNVAIHTOON

.'

Valitse sinäkin
Mobil super.

Autot
uudet ja käytetyt
Varaosat

uudet ja käytetyt
myös lähettäen

Huollot
Korjaukset

Karaasi IW
KIMMO LINNAVUORI

Juvan teollisuuskatu 10
02920 ESPOO 92

90· 845617

