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RoverYstävät 

Niin jäi taakse kuin vaivihkaa vuosi 1986. Kerhotoiminnan osalta kulunut 
vuosi oli aktiivista aikaa, olihan tapahtumia omissa puitteissa tai yhdessä 
muiden kerhojen kanssa lähes kuukausittain. Sitten viime lehden on syys
ajot ajettu Hämeenlinnassa, maastoautoiltu kahteen otteeseen lentokentän 
maastoissa ja vuoden päätteeksi juhlittu pikkujouluja Hotelli Haagassa. 
"Häppeninkien" osalta on viime vuoden "tilinpäätös" selkeästi positiivi
nen. Ylitse muiden leijuu kuitenkin ilmassa yksi huolen aihe nimittäin lehti. 
Lehden toimittaminen on kangerrellut syystä jos toisesta. Tämän kädessäni, 
olevan numeron ilmestyminenkin viivästyi luvattoman paljon suunnitellus
ta. Kerhon kannalta lehti on ensiarvoisen tärkeä toimintamuotoja valta
osalle jäsenistöä se edustaa ainoata kanavaa aktiiviselle tai passiiviselle 
jäsenyydelle. Suurin haaste alkaneelle toimintavuodelle onkin aktivoida 
uutta voimaa ja ajatuksia lehden toimittamiseen. Tasokkaita, "oikeita" 
lehtiä on tähän mennessä aikaansaatu 21 kappaletta. Tämä perinne ei saa 
vaarantua. Miettikäämme uusia toimintamuotoja lehden tiimoilta vuosi
kokouksessa 21.2. 

Autorintamalla on kehitys vyörynyt eteenpäin. Roverien uusi sukupolvi, 
800-sarja on syrjäyttänyt SD l-mallit. Mainittakoon, ettei SD 1 ollut esillä 
lainkaan Birminghamin autonäyttelyssä viime lokakuussa. Range Rover on 
luonut nahkansa, ei tosin radikaalisti vaan lähinnä yksittäisten parannusten 
ja uudistusten muodossa. Land Rover-mallistoon on ilmestynyt turbo-ah
dettu diesel-moottorivaihtoehto. Koti-Suomessa on uusia Rangeja ilmesty
nyt katukuvaan ilahduttavassa määrin samoin kuin muutama Lantikkakin. 
Aika näyttää milloin maahan saadaan ensimmäiset uudet 800-sarjan autot. 
Muuten, nyt kun 25 vuotta vanhempien autojen verokohtelu maahantuon
nin yhteydessä on huomattavasti lieventynyt, olisi kohtuuden rajoissa esim. 
30-luvun Roverin tuonti Suomeen. Onko kukaan pohtinut asiaa? 

Hyvää Uutta Vuotta 
toivottaen 

PS. Tavataan myös ennakoivan ajon kurssilla 14.-15.2. 
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4 - RoverYstävät 
KERHOSOPPI 
LEHDET: 
No 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17- 18. 

1/81 
2/81 
1/82 loppuunmyyty 
2/82 
3/82 loppuunmyyty 
4/82 loppuunmyyty 
1/83 loppuunmyyty 
2/83 loppuunmyyty 
3/83 
3/83 
1/84 loppuunmyyty 
2/84 loppuunmyyty 
3/84 
4/84 
1/85 
2/85 
3-4/85 

Kerhon kätköistä on löytynyt muu
tamia loppuunmyyntyjä lehtiä. 

N:o 5 3/83 1 kpl 
N:o 6 4/83 5 kpl 
N:o 8 2/84 2 kpI 
N:o 12 2/84 12 kpl 

Lehtien hinta on 20 mk/kpl 
Lehdet voi tilata soittamalla puh. 
(90) 803 817I/Jari. 

TARRAT 

Tarrojen hinta on 
5 markkaa/kpl. 

Tilatessasi muista merki
tä TARRATYYPPI. Tarratyypit 
ovat : 

1. ROVER YSTÄVÄT ...... ... .. ...... . . 
ulkopuolinen tarra 

~2. ROVER YSTÄVÄT ......... ......... . 
lasin sisäpuolinen tarra 

3. ROVER FRIENDS ................... . 
ulkopuoliQ.en tarra 

4. ROVER FRIENDS .... ... .... ........ . 
lasin sisäpuolinen tarra 

VAUNUMERKIT 
Aikoinaan ensimmäinen sadan kap
paleen vaunumerkkierä myytiin en
nakkoon alta aikayksikön ja niinpä 
monet halukkaat jäivät ilman. Ker
ho on tuottanut uuden sadan kappa
leen erän, joka on jo mynnissä. 

Merkit myydään jälleen ennak
koon,joten on syytä toimia vikkeläs
ti. 

Siis: maksa materiaalien maksul
apulla merkin hinta 100 mk kerhon 
tilille, jolloin merkin saanti varmis
tuu. (Huomioi postimaksu 5 mk/ti
laus.) 

KANGASMERKIT 

Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai
sesti, mutta olisi lähes välttämätön
tä. että tilauksia tulisi lisää . jotta 
merkit eivät asetta isi kerholle turhan 
suurta rasitetta . Merkit ovat varsin 
korkealuokkaisia: pohjakangas on 
verkaa ja ommel siisti. 

Merkkien hinta 35 mk kpl. Tilaus 
pankkisiirtolomakkeella . 
Jos et ole vielä merkkiä itsellesi ti
lannut. tee se nyt. 

VAATTEET 

Kerhotunnuksella varustettuja vaat
teita on tilattavissa vain suoraan 
tuotteiden toimittajilta osoitteesta : 
Antero Vainio 27230 Lappi TL 
K0ska vaatevaihtoehtoja on . useita, 
tarkemmat tiedot Antero VainioIta 
postikortilla tai puhelimitse 938/ 
60384 

Muuttuessani hiljan tavallisesta ih
misestä autoilijaksi (siis hankittuani 
Roverin) huomasin oitis, että pääsen 
mahdollisesti lehtiin pätemään. 
Ohessa lukijoille , kaikille uusille ys
tävilleni anekdootti Saksasta. 

Roverin ystävät Saksassa ilahtui
vat suuresti taannoin, kun British 
Leylandista mutkien kautta tuli Ro
ver Group. 

Olihan BL:n autojen kollektiivi
nen nimike siihen asti ollut Britisch 
Elend eli "brittiläinen kurjuus". 

Ihanaa autoilutalvea toivotellen, 

Möttenstroem 

JÄSENMAKSUASIlA ... 
Viisivuotis-juhlavuotemme on taka
napäin ja odottelemme jo uutta tule
vaa vuotta tapahtumarikkaana Ro
ver autoilun merkeissä. 

Tässä kerran palatakseni jäsen
maksuasioihin, lokakuun lopulla lä
hetimme jäsenmaksunsa suoritta
matta unohtaneille Ystäville karhu
kirjeet , joiden tulos puri osittain . 
Vielä vuoden -85 jäsenmaksuja on 
suorittamatta kolmisenkymmentä ja 
vuoden -86 maksuja edellisten lisäksi 
seitsemänkymmentä. 

Liittymis- ja jäsenmaksuillahan 
pyöritämme esim. kerholehteä, joten 
Hyvät Ystävät hoitanette jäsenmak
sut ensi tilassa kuntoon. 

Muutamat Ystävät ovat hoitaneet 
esimerkillisesti jäsenmaksunsa. 
Vuoden -87 jäsenmaksunsa suorit
taneet Ystävät: 14, 19, 107, 142,206, 
214, 300, 385 ja 411. Ainaisjäsen
maksunsa suorittaneet Ystävät: 1, 
152, 352, 381, 507 ja 613. (Tilanne 
30.11.) 

Hyvää Uutta Vuotta Rover autoilun 
merkeissä ... 

toivoo rahastonhoitaja 

JÄSENREKISTERIST Ä 
Jälleen kerran on jäsenistöä muis

tutettava jäsentietojen oikeellisuu
desta . Ties kuinka monennen kerran 
hallituksen jäsenet ovat saaneet 
penkoa oikeita osoitetietoja virheel
listen/puutteellisten sijalle. 

Koska tietojen vaihtuminen näin
kin suuressa porukassa on melkoisen 
nopeaa, on lehden mukana muutos/ 
täydennys kortti, jonka postimak
suista kerho vastaa . Ole ystävällinen 
ja tarkista vanhat jäsentietosi jäsen
luettelosta 1985, osoitteesi kirjekuo
resta ja korjaa tietosi täydellisenä 
(so. kaikki tiedot) ko . kortille ja pos
tita se välittömästi. 

TAPAHTUMIA 1987 
Ennakoivan ajon kurssit 14.-15.2 
Vuosikokous 21.2. 
Helsingin Hurinat 16. tai 17.5. 
Vuosiajo 13.-14.6. 
Syysajo 6.9. 
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[ENNAKOIVAN AJON KURSSI (EAK) RÄYSKÄLÄSSÄ 14.-15.2.1987 

Neljä autokerhoa CLUB ALFA-ROMEO fINLAND RY 
SPORT CAR CLUB OF HELSINKI 
SUOMEN MERCEDES-BENZ KLUBI RY 
ROVER YSTÄVÄT RY 

järjestävät jäsenilleen yhteistapahtumana Ennakoivan Ajon Kurssin. 
Kurssin vetäjänä toimii EAK-kouluttaja Per-Erik Mannerström Liikenne
turvasta. Kurssilla perehdytään hallitsemattomia vaaratilanteita 
ennakoi vaan ajoon 
- luennoilla, joissa käsitellään vaaratilanteiden syyt ja mahdolli

suudet niiden välttämiseen 
- käytännön ajoharjoituksissa jarrutus- ja väistötekniikkaa, pimeällä 

ajoa ja ajoneuvon hallintaa erityisesti liukkaissa olosuhteissa 
harjoittelemalla. 

Ajoharjoitukset tehdään osanottajien omalla kalus
tolla. Harrasteautoa ei tähän tapahtumaan tarvitse 
tuoda. Kurssimaksu 30 mk maksetaan tilaisuuden yh
teydessä. Kurssin suorittaneet saavat Liikennetur
van kirjallisen todistuksen. Tapahtuma on esim. 
hiljattain ajokortin hankkineille tai itsensä tal
viajossa epävarmoiksi tunteville erinomainen jatko
kurssi ja tilaisuus parannella taitojaan turvalli
sissa olosuhteissa. 

KURSSIPAIKKA on Räyskälän ilmailukeskus Lopella. 
Siellä ovat myös majoitustilat ja ruokailupaikka. 
Majoitus on motellityyppinen 2-4 hengen huoneissa 
ja maksaa n. 40-50 mk/henkilö. 
Ohjelman mukaiset ruokailut tavallisin baarihinnoin. 
Lauantai-illaksi pyydetään osanottajia varaamaan 
mukaansa iltapalaa + muuta "evästä" oman tarpeen 
mukaan, koska baari on silloin suljettu. 

KURSSIPÄIVIEN OHJELMA 
LA 14.2. klo SU 15.2. klo 
10.00-11.00 ilmoittautum. ja majoitus 8.00- 8.45 herätys, aamutoimet 
11.00-12.30 tietoisku renkaista 8.45- 9.15 aamupala 
12 0 45-14.15 EAK 1-11 luento 9.15-11.30 EAK VI.-VIII luento 
14.15-14.45 ruokailu 11.30-12.00 vaatteiden vaihto 
14.45-16.15 EAK 111-1V luento 12.00-14.00 ulkoharjoitukset 
16.30-17.15 EAK V luento 14.00-14.30 ruokailu 
17 0 15-17.45 vaatteiden vaihto ulkoharj. 14.30-16.00 ulkoharjoitukset jatko 
J 7.45-20.00 pimeällä ajo harjoitus 16.00-16.30 päivien päättäminen 
20.00-?? vapaa illanvietto (mahd. sauna) ja todistusten jako 
1ll~01TTAUTUM1NEN 
myös majoitukseen ja ruokailuun sitovasti Vll
meistään 31.1.87 mennessä jollekin allamainituista. 

Harjunpää Pekka 90-5636927 
Holthöfer Fritz 90-891241 
Jaatinen Timo 90-303669 
Korvenkontio Pekka 90-805g593 
Varjonen Markku 90-321 80 

1lmoittaudu heti ja merkitse tapahtuma kalente
riisi. Tulet huomaamaan, että harrastus yhdistää 
merkistä riippumatta. 

~l~~eiSin 
Timo ~aatinen. Alfisti 
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Kutsumme kaikki Rover Ystävät 
yhdistyksemme vuosikokoukseen, 
joka pidetään helmikuun 2l. päivä
nä 1987 alkaen kello 14.00 Tolarin 
ala-asteen koulussa, Tolarintie 6, 
00400 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään yhdis
tyksen sääntöjen JO §:ssä mainitut 
asiat. 

Rover Ystävät ry 
Hallitus 

VUOSIKOKOUS 
Tolarintie 

Tolarin koulu 

Aino Ackten tie 

,Nurmijärventie 

•• •• 
ROVERIT MUKANA NAYTTELYSSA 

Sateisena marraskuisena viikonlop
puna, 2l. - 23. päivinä oli Messu
keskuksen Koivisto-halliin koottu 
hieno autonäyttely. Näyttelyn nime
nä oli "Auto JOO vuotta" ja sen oli 
järjestänyt vastikään perustettu yh
distys nimeltään Club Exclusive 
Mobiles of Finland r.y. Kerhomme 
otti yhteyttä näyttelyn järjestäjiin ja 
ripeästi sujuneiden päätösten perus
teella näyttelyyn koottiin edustava 

. ryhmä Rovereita. Mukana olivat •• 

Svante Eskelinin Land Rover vm. 
-49. Pekka Kastemaan P4 vm. -58 ja 
Juha Liukkonen P5 vm. -70. Näytte
lyn järjestäjät mainostivat ainakin 
Rover Ystävien taholle tehokkaasti, 
sillä jäsenkirjeemme välissähän oli 
nä yttelyj uliste. 

Avajaisten lehdistötilaisuudessa 
perjantaina kaikki oli valmiina. 
Koossa oli noin 60 autoa,joista noin 
puolet eurooppalaisia ja puolet ame-

rikkalaisia. Englantilaisia parem
man luokan autoja edustivat Rove
rin lisäksi pari uutta Jaguaria ja 50-
luvun lopun Rolls Royce. Näyttelyn 
puitteet olivat hienot. Autot olivat 
aidattu ruutuihin ja yleisö käveli pu
naisilla matoilla. Näyttelymaisemaa 
kevensivät runsaat viherkasvit sekä 
taustalla soitti teksasilainen kantri
orkesteri. Monenmoista nähtäv~i\ 
oli kaikille harrasteautoista kiinn " 
tuneille. Mukana oli useita autoja, 
joita ei aikaisemmin edes harraste
piireissä oltu nähty. Muutama au
toista oli myytävänä. Yleisö sai ar
vostella suosikkinsa, jolle jaettiin 
näyttelyn lopussa palkinto. 

Exclusive Mobiles-kerho järjestää 
maaliskuun puolessa välissä seuraa
van näyttelyn messukeskuksessa. 
Näyttelyn yhteydessä järjestetään 
kilpailu parhaiten autonsa kunnos
taneiden kesken. Palkinnot ovat tun
tuvia, neljässä luokassa yli JO.OOO,-. 
Jos jollain roverystävällä on halua 
asettaa näyttelyyn entistämänsä tai 
kunnostamansa Rover, kannattaa 
ottaa yhteyttä: Club Exclusive Mobi
les ofFinland r.y., P1212, 00121 Hel
sinki. Seuraavan näyttelyn Rover 
Ystävien yhdysmiehenä toimii Pek
ka Kastemaa, puh. 90-546418 johon 
voi myös ottaa yhteyttä. Yritämme 
saada mukaan jälleen edustavan 
osaston Rovereita. 
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ROVER . STERLING 
Referaatti saksalaisen Auto Motor 
und Sport lehden ajokertomuksesta 
viime heinäkuussa. 

"UUDEN ROVER 800-SUKU
POL VEN YLELLINEN 
HUIPPUMALLI" 

Brittiautojen ystäville on yksi hyvä 
ja yksi huono uutinen . Hyvä uutinen 
"ensin: Roverin viikinkitunnus koris
taa taas uutta luxuslimousinea. 
H~ono uutinen on se, että Roverin 
parhaan moottorin , 3 1/2 litran V8 :n 
saa enää Range Roveriin ja Land 
Roveriin , sillä henkilöautojen uu
teen loistolinjaan tuli kehitysapu Ja
panista. 

Honda, tuo Nipponin tähdenlen
to, toimittaa uuteen Rover 800-sar
jaan - malleihin 824ija Sterling- ei 
ainoastaan koko alustaa, vaan myös 
neliventtiili V6 koneen voimansiir
toineen . Hondan lisukkeet ovat 
Hondan Legend mallista, joka tulee 
Saksassa markkinoille yhtä aikaa 
Rover 800:n kanssa. 

Austin Roverin johdon mukaan 
Legend paketin käyttöönotto on 
"yhteistyötä , jossa Britannia on 
parhaimmillaan". Tämä "liitto on 
myös looginen jatko Austin Roverin 
ja Hondan aiempaan yhteistyöhön, 

jonka tuloksia ovat mm. Rover 200 
mallit ja Triumph Acclaim. Roverin 
mukaan kumpaakaan autoa ei olisi 
ollut ilman Hondaa ja toisaalta il
man brittien tukea ei Honda Legend 
olisi syntynyt. Mannertenvälinen 
sopimus tähtää kokemusten vaih
tamiseen, Honda esimerkiksi raken
taa Legendiään Roverin liukuhih
noilla Englannissaja Rover taas 800-
sarjaansa myös Japanissa! 

Projektikoodilla "XX" marras
kuusta 1982 lähtien japanilaisten ja 
englantilaisten yhdessä kypsyttele
mä suunnitelma tulee Euroopan 
markkinoille kahtena Rover malli
na, joissa molemmissa on mootto
reissaan neljä venttiiliä sylinteriä 
kohden. Hondan V6 moottorin rin
nalla on tarjolla tunnettu Austin 
Roverin kaksilitrainen nelisylinteri
nen , jossa on nyt uusi 16 venttiilinen 
kansi . Kehitystyönimellä M 16 syn
tynyt moottori on tarjolla 120 ja 140 
hevosvoimaisena ja uuden Roverin 
malli merkinnät ovat vastaavasti 820 
ElSE ja 820i/Si. Näillä moottoreilla 
varustettujen autojen vienti Saksaan 
alkaa vasta 1988. Kaksilitraisen 

moottorin voimakkaammassa ver
siossa on perusmoottoriin verrattu
na toiset venttiiliajoitukset ja poltto
aineen ruiskutusjärjestelmä. Moot
toria käytetään myös MG Monte 
EFi :ssä. 

Tehokkain Rover 800 on varustet
tu Hondan 90° V6 moottorilla. Täys
alumiinisessa moottorissa on nokka
akseli molemmissa kansissa, poltto
aineen ruiskutus on Hondan PGM-F 
1 järjestelmä. Tehoja on 173 hv käsi
valintaisten vaihteistojen yhteydessä 
ja 167 hv automaattivaihteisille mal
leille. Jälkimmäisen (825i) teho on 
alempi, mutta sen vääntömomentti 
on suurempi alemmilla käyntino
peuksilla. Yllämainitut tehot koske
vat Englannissa myytäviä autoja . 
Niitä maita varten , joissa ympäris
tönsuojelu on päivän politiikkaa, 
moottorit varustetaan Japanista pe
räisin olevin katalysaattorein,jolloin 
tehoksi jää noin 150 hv. 

Hondan alustan käyttö siirsi Ro
verin etuvetoistenleiriin. Samoin 
kuin Legendissä, Rover 800:ssa on 
edessä kahdet kolmiotuet ja taka
pyörien ripustuksessa yhdet. Projek-



tijohtaja Joe Farnham'in mukaan 
jousituksen ja vakaajien suunnittelu 
tapahtui brittien aivoissa ja tarkoit
taen niin Legendiä kuin 800-sarjaa, 
hän sanoo: "Olemme kerrankin 
näyttäneet japanilaisille, kuinka 
alusta rakennetaan kunnolla." 

Japanilaisilta liikekumppaneil
taan Rover on taasen oppinut kuin
ka auto tulee varustella jo tehtaalla. 
Kaikissa Rovereissa on nyt vakiona 
sähkötoimiset sivuikkunat, sähköi
sesti säädettävät taustapeilit, keskus
lukitus, säädettävä ohjauspyörä -ja 
toki englantilaiselle tyylille uskolli
sena sisustuksessa on puuta siellä ja 
täällä. 

Huippumallin, Sterling, kohdalla 
Rover lataa täysillä: tässä lähiaiko
jen edustusautossa tuoksuvat hie

( "immat Conollyn verhoilunahatja 
{(, imet säätyvät kaikkiin ajatelta-
vissa oleviin asentoihin napin painal
luksin . Herkkujen luetteloon kuulu
vat kevytmetallivanteet, ilmastointi
laite, sähköllä toimiva kattoluukku, 
Boschin toisen sukupolven lukkiin
tumaton jarrujärjestelmä, vain tär
keimmät mainiten. 

Rover 800:n ulkomuodon luomi
sessa kehittyi Roverin ja Hondan 
suunnittelijoiden välille hyvä henki
lökohtainen kontakti. Hondan To
chigin suunnittelukeskuksessa poh
dittiin Legendin muotoa ja saman
aikaisesti Canley'ssä, Roverin 50 
miljoonaa maksaneessa "tyylikes
kuksessa" pohdittiin keinoja saada 
sama paketti eurooppalaisen maun 
mukaiseksi. Pelirajat tässäjapanilais-
englantilaisessa ideointiurakassa 

, J' .. äräsivät molemmissa maissa tuo
, ntolinjoille asennettavat samanlai
set hitS'~lUsrobotit. Muotojen erilai
suus tuli rajoittua autojen keulaan , 
kattoon, oviin, perään ja puskurei
hin - muut osat tuli pitää yhteisinä 
robottien vuoksi. Viimeinen tarkas
tus syntyneille kahdelle autolle teh
tiin Canley:ssä kahden kuukauden 
työn tulos 1: I mittakaavaisilla Rove
rin ja Hondan malleilla oli se, että 
nyt samat robotit hitsaavat osat tar
koin kohdalleen, olipa kyseessä 
kumpi auto tahansa. 
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" 

Rover on pyrkinyt linjanvedos
saan kohden coupe mallia (varsinai
nen 800 coupe'kin on tiettävästi 
suunnitteilla). Konepelti on mata
lampi kuin Hondassa, perä on kul
mikkaampi, lokakaaret vähemmän 
pulleat, kyljet sileämmät ilman ko
risteprässäyksiä ja katon takapilarit 
ovat ohuet. Ulkonäkö on näillä eroilla 
toinen kuin Hondassa, mutta on sel
vää, että autojen yhteinen perusra
kenne on silti tunnistettavissa. 

Rover merkin taakse, erityisesti 
Sterling mallissa, kätkeytyy ta vaton 
määrä mukavuutt~. Rover kuuluu 
mukavuudeltaan parhaisiin autoi
hin. Matkustajia eivät rasita moot
torin tai alustan äänet , auton sisällä 
vallitsee miellyttävä tunnelma. Mo
niin asentoihi'n etukäteen ohjelmoi
tavat nahkaistuimet suovat rentout
tavan matkustamisen , joskin säätö
jen sähkömoottorien käyttönapit 
ovat hieman mutkikkaita hallita. 
Tässä toisaalta on jälleen näyte va
rustetasosta ja uuden ajan laatuajat
telusta piilastuineen ja mikropiirei
neen: muistinappia painaen istuin 
säätyy aina takaisin siihen asentoon, 
jonka autoilija on halunut taltioida 
muisti piireihin. 

Kojetaulun päätiedot, nopeus ja 
mootorin käynti nopeus ovat vaivat
ta luettavissa. Muut lisätiedot, aina
kin siltä osin kuin ne ovat diodiva
roitusvaloja, ovat kirkkaassa päi
vänvalossa vaikeammin erottuvia. 

Hondan automaattivaihteistoIla 
Rover on miellyttävä matkakump
pani, tosin automaatillakin auton 
tempperamentti tulee toisinaan sel
västi esiin. Kickdown eli kaasun 
pohjaan painamalla saatu vaihtami
nen alempaan vaihteeseen lennättää 
varsinkin alemmilla nopeuksilla etu
pyörät kipakkaan repäisyyn. Tässä 
kohden ARG saisi vielä säätää auto
maatin hydraulijärjestelmää vähän 
pehmeämmin toimivaksi. 

------------------------------------~ 

RoverYstävät 

Tehostettu ohjaus on kevyt autoa 
paikoitettaessa, mutta auto on help
po hallita myös korkeilla nopeuksil
la. Koostaan huolimatta Rover on 
kätevä käsitellä ja hyvin toimivan 
alustan ansiosta mahdolliset suun
nankorjaukset käyvät vaivatta. 
Pehmeä jousitus antaa ajoon muka
vuuden,joka häiriintyy vain hivenen 
suurilla nopeuksilla epätasaisella 
tiellä, jolloin jousituksen peli varat 
saattavat olla lopuillaan. 

Hondan V6 moottorin toimii ää
neti ja värinöittä, mutta tarjoaa eri
tyisesti noin 3500 rpm käyntinopeu
della vähän puhtia. Tuolta käynti
nopeudelta puolentoista tonnin pai
noisen auton kiihdyttäminen tuntuu 
raskaalta. 

Rover Sterling on kokonaisuutena 
sitä, mitä japanilaisenglantilaiselta 
yhteistyöitä voi odottaa. Se ei ole 
silmiinpistävän näköinen, se on hy
vin viimeistelty, todennäköisesti luo
tettavasti toimiva ja siinä on ripaus 
englantilaista elämäntyyliä. 

Roverin saksalainen maahantuoja 
aikoo myydä vuonna 1987 kaksitu
hatta Roveria, vaikka hinnat DEM 
42.000 (825i) ja DEM 48.000 (Ster
ling) eivät ole Saksassa mitään hal
poja hintoja, ARG Deutshland us
koo tuotteeseen, eikä myynti tavoite 
muut, vaikka Honda aloittaa sa
manaikaisesti myydä Legendiä - ja 
samoilla hinnoilla. Tilanne on saksa
laisille ostajille herkullinen! 

Kari TT 

ROVER STERLING 
pituus 4694 mm 
leveys 1730 mm 
korkeus 1398 mm 
tyhjäpaino 1420 kg 
suurin paino 1840 kg 
kiihtyvyys 0-100 km/h 9,5 s. 
huippunopeus 211 km/h 
(V6 moottori, 167 hv, 221 Nm, 
2494 cc, automaattivaihteisto) 
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10 RoverYstavät 

ROVERVUODET 
Vuoden 1985 kesällä British Leylan
din Technologyosastolla vietettiin 
pienimuotoista juhlatilaisuutta, sillä 
insinööri Spen King siirtyi eläkkeelle. 
Spen King oli pitkään työskennellyt 
Rover-tehtailla. Aluksi hän oli muka
na kuuluisan suihkuturbiiniauton 
JET-l:n kehittelyssä. Yhteistyössä 
Gordon Bashfordin kanssa hän suun
nitteli täysin tuotantokelpoiset suih
kuturbiiniautot T-3 ja P6B, jotka 
mahdollistavat T -4-mallin suunnitte
lun protyyppiastelle asti. T -4:sta tuli 
kuitenkin Rover P6-malli (siis ilman 
suihkuturbiinia). Spen Kingin ehkä 
merkittävin saavutus oli Range Rove
rin prototyypin kehittäminen. 

Charles Spencer ("Spen") Kingin 
elämä on ollut perin kiehtovaa. Hän 
oli merkittävästi vastuussa Roverin 
suihkuturbiiniohjelmasta sekä Ran
ge Roverin ja Rover P6:n kehittelys
tä . Lisäksi hän osallistui merkittä
västi Triumph Stagin ja Dolomite 
Sprintin suunnitteluun. 

Spen syntyi Guilfordissa , Surreys
sä, jossa hän aloitti koullVlkäyntin
säkin. Koulun loputtua hän liittyi 
kuninkaalisten ilmavoimien koulu
tusjoukkoihin, jossa hän alkoi opis
kella insinööriksi. Insinöörioppilaa
na hän harjoitteli Rolls-Roycellä 
Derbyssä. Tämä oli Spenin elämässä 
hyvin merkittävää aikaa. 

Spen oli Rolls Roycella suunnitte
luharjoittelija. Hänen koulutuk
seensa kuului , että hän harjoitteli 

i. kaikilla tehtaan osastoilla. Niinpä 
hän oli tietoinen kuuluisasta MerIin
moottorista. Spen sanoi siitä: 
;'Vaikka se oli kaikkein kaunein nä
kemistäni moottoreista, se esitti suu
reita osin menneen ajan tekniikkaa, 
koska se oli mäntämoottori". 

Valmistuttaan insinööriksi Spen 
paasI töihin Lionel Howarthin 
suunnittelutoimistoon, jossa hän oli 
mukana kehittelemässä Dart-kaasu
turbiinimoottoria. Spen kertoo : . 
"Työskentelin stressaavassa toimis
tossa, joka suunnitteli sellaista 
moottoria, joka on periaatteessa 
käytössä vielä tänäänkin." 

Oli sota-aika, joten ymmärrettä
vää oli, että täydellisesti toimivaa 
kaasuturbiinia kehittelevälIä ryh
mällä oli stressiä. "Kaikki, jotka 
työskentelivät siellä olivat hyvin 

Spen King kuvattuna hieman ennen 
eläkkeelle jäämistään. 

älykkäitä ja yksimielisiä. Se oli pal
jon parempaa koulutusta kuin mi
kään korkeakouluinsinöörikurssi" , 
muistelee Spen . "He olivat kaikki 
lahjakkaita henkilöitä, jotka työs
kentelivät erittäin ahkerasti hyvin 
mielenkiintoisten asioiden parissa. 
Kuitenkin he olivat halukkaita 
kommunikoimaan minunkaltaisen 
kahdeksantoistavuotiaan nuorukai
sen kanssa. Rolls-Roycen erinomai
sen loistava perinne koostuu poik
keuksellisista ihmisistä. Sota merkit
si valtavasti Rolls-Roycelle, koska 
silloin yrityksestä tuli kansallisesti 
merkittävä, mikä seikka vuorostaan 
kiinnitti yhä älykkäämpien ihmisten 
huomion." 

Vastaavasti jo niin aikaisin kuin 
vuonna 1940 Rover Company oli te
kemisissä Frank Whittlen kaasutur
biinin prototyyppien kanssa. Kehit
tely jatkui ja vuonna 1943 suihku
turbiiniprojekti luovutettiin Rolls
RoycelIe. Rover keskittyi sotatarkoi
tuksiin tarkoitettujen mäntämootto
reiden valmistukseen . 

Kun sota oli ohi, Rover herätti 
uudelleen henkiin kiinnostuksensa 
kaasuturbiineihin. Sovittiin kehitys
ohjelmasta Roverin ja Leylandin 
kuorma-autojen välillä. Solihulliin 
perustettiin "Projektiosasto C", jos
sa Frank Bell ja Spen King työsken
telivät sen ensimmäisinä työnteki-

jöinä. Aluksi he kokeilivat diesel
moottoreita, mutta pian alettiin kes
kittyä sellaiseen pienikokoiseen kaa
suturbiiniin, joka olisi mahdollista 
asentaa autoon . Prototyyppi kävi jo 
ennen vuoden 1947 alkua. 

"Jätin työpaikkani Rolls-Roycella 
siksi, että työ, jota minulle tarjottiin 
Roverilta (jota johtivat setäni Spen
cer ja Maurice Wilks) tuntui minusta 
mielenkiintoiselta", Spen selittää. 
"Jos tätä mahdollisuutta ei olisi tul
lut, olisin ollut riittävän tyytyväinen 
Rolls-Roycella, jossa kehiteltiin sil
loin lentokonemoottoreita. Joka -
pauksessa, Frank Bell ja minä per 
timme tämän osaston Roverille 
vuonna 1945. Se oli kokonaan uu
sien urien etsimistä. Rover oli hyvin 
insinööriperustainen yritys (päin
vastoin kuin sellainen myyntiperus
tainen yritys kuten Rootes) . 

Rover oli myös hyvin kauaskat
seinen yritys. Rover myi autoja kai
ken sen jälkeen, joten se pystyi ra
hoittamaan pitkiäkin projekteja il
man rahoituksellisia typeryyksiä. 
Tästäjohtuen Roverin oli mahdollis
ta siirtyä pieniin suihkuturbiineihin. 
Ne vaikuttivat silloin vaikeilta tai 
miltei mahdottomilta. Mutta Rove
rilla puuhattiin muidenkin mielen
kiintoisten asioiden kanssa. Eräs 
niistä oli Land Rover. Olin silloin 
21-vuotiasja olin hyvin onnekas kun 
sain tämän mahdollisuuden." 

Kehitysryhmää kohdanneista va -
keuksista ensimmäiset olivat budjet
tivaikeudet sekä vaikeudet, joita 
syntyi kun lentokonemoottoria 
muunnettiin automoottorikäyttöön. 
Tiimimme oli mm. vaikea saada eri
koismateriaaleja, elettiinhän silloin 
vielä pula-aikaa. 

Kingja Bell rakensivat aluksi pie
nen turbiinin ja se kävi ensimmäisen 
kerran 3. maaliskuuta 1947. Kuiten
kin Spenin sanojen mukaan : "Se ei 
toiminut erityisen hyvin". Tällaisen 
vallankumouksellisen automootto
rin koeajot olivat tiimille pelkkää 
seikkailua. "Se joko ei lähtenyt 
käyntiin tai sitten se räjähti . Miltei 
joka kerta kun olimme testaamassa 
jotain muutettua yksityiskohtaa, 
seurasimme moottorin käyntiä aluk
si hiekkasäkkien takaa." 



Eräs alkuperäisistä turbiineista koe
ajossa vuonna 1947. 

Ensimmäinen onnistuneesti käy
nyt turbiini oli T5, joka kehitti 100 
bhp (englantilainen hevosvoimaluo
kitustapa) 55 000 kierroksella. Se 
painoi 60 kg vähemmän kuin Rove
rin senaikainen mäntämoottori. 
"Me rakensimme sellaista kaasutur
biinia, jota kukaan siihen mennessä 
ei ollut rakentanut", kertoi Spen. 
"Kompressoriosa kävi 64 000 kier
roksella ja kukaan ei osannut sanoa 
minkälaisia laakereita voisi käyttää. 
Oli aivan turhaa yrittää katsoa jos
tain kirjasta." 

"Sitten aloimme suunnitella tur
biinin asentamista henkilöautoon. 
",' elimme että sen täytyisi olla niin { , . 
~ ri kuin mahdollista. RakensImme 

T8:ksi nimetyn turbiinin ja asen
simme sen JET-l :een (nykyisin näh
tävänä Science Museumissa, Lon
toon lähellä). Minä ajoin tällä autol
la 152 mailin nopeudella Jabbake
nimisellä paikkakunnalla Belgiassa 
kesäkuussa 1952. Roverin P4-mallin 
kori muunnettiin aika nopeasti tar
koitukseemme. Se kiihtyi O:sta 100 
mailiin tunnissa suurimmalla vaih
teella 13,8 sekunnissa. Käytimme sil
loin sellaisia Dunlopin valmistamia 
kilpa-autorenkaita, jotka oli tarkoi
tettu erittäin nopeaan ajoon." 

1952 oli myös se vuosi,jolloin pio
neerimaisena työnä syntyneelle tur
biinimoottorille muodotettiin Rover 
(Gas Turbine) Limited-niminen yri
tys. Frank Belllopetti työn ja palasi 
takaisin Uutteen Seelantiin, jättäen 
vastuun Spenille. 

JET-1:n ensimmäinen julkinen esittely 
maaliskuussa 1950. Spen King ratis
sa, Frank Bell asettumassa kyytiin. 
Wilksin veljekset katselevat tilannet
ta. 

Kuutamourakka 

Spen oli aina ollut hyvin kiinnostu
nut hiihtämisestä ja kerran hiihtäes
sään hän katkaisi jalkansa. Olles
saan toipumassa siitä hän tutustui 
erääseen Roverin "tukipylvääseen" 
Gordon Bashfordiin. "Gordon ja 
minä suunnittelimme T3:n ilta puh
teinamme. Sitä oli monen vaikea us
koa todeksi , mutta totuus on se, että 
suunnittelimme sen täysin ilman ta
loudellista tukea ja kuitenkin tämän 
auto on vielä tänäänkin olemassa." 

Itseasiassa Spen tarkoittaa erästä 
autoteknisesti erittäin mielenkiin
toista autoa. Se oli nelipyörävetoi
nen, kaksipaikkainen coupe ja siinä 
oli de Dion-taka-akselisto sekä sisä
puoliset levy jarrut kaikissa pyörissä. 

RoverYstävät - 11 
Kaasuturbiini kehitti 110 bhp:tä 
52000 kierroksella ja se oli sijoitettu 
istuinten taakse. T3 oli erittäin epä
taloudellinen 20 1/100 km) ja sen 
tuotantokustannukset olivat aivan 
liian suuret. Spen oli T3:sta kuiten
kin perin innostunut ja hänen onnis
tui saada Roverin johto ylipuhuttua 
niin, että uuden sukupolven Rover 
P6 päätettiin rakentaa T4:ksi. Moot
torin koodiksi tuli 2S/140 ja se sijoi
tettiin keulaan. Se oli myös etupyö
rävetoinen. 0-100 kmlt se kiihtyi 8 
sekunnissa ja sen polttoaineen kulu
tus oli noin 12-161/100 km. 

Tällaisten kaasuturbiinien suurin 
vaikeus on kaasun säätelyssä puoli
kaasulla ja tyhjäkäynnillä. Kun 
suunnitelma aloitetaan puhtaalta 
paperiarkilta, täytyy olla perehtynyt 
useisiin aikaisempiin ongelma-aluei
siin. Alihankkijoita löytyi muuta
mia, jotka uskoivat Roverin ajatuk
seen. Jos monet muut olisivat tien
neet tällaisesta suunnitelmasta, olisi 
kommenttina todennäköisesti ollut 
se etteivät he uskoneet turbiinin 
toimivan. Se, joka olisi uskaltanut 
kommentoida asiaa olisi ollut to
dennäköisesti oikeassa! Turbiinilla 
varustettu sarjatuotantohenkilöauto 
oli ajatus, joka ei kannattanut. 

Todellisuudessa Rover-BRM oli 
viimeinen turbiiniauto ja kehitettiin 
vuoden 1963 Le Mansin kilpailuihin. 
Tällöin Spen King olijo jättänyt tur
biinien kehittelyn muitten käsiin . 
Spen työskenteli jo Rover P6-mallin 
parissa, josta hän suunnitteli suu
rimman osan. Ainoastaan moottori 
ja vetopyörästön suunnittelivat 
muut. Korin muotoili David Bache 
ja Maurice Wilks valvoi koko pro
jektia. 

T3 Spen King ja Gordon BashJord 
kyydissä. Tämä auto kehiteltiin ilta
puhteina ja sen 'turbiini kehitti 110 
bhp:tä 52 000 kierroksella. 



" 
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Suuri jako 

Viisikymmentäluvun puolessa välis
sä Roverilla ymmärrettiin jo, että 
P4-malli oli vanhentunut. Markki
nat vetivät kuitenkin hyvinja vaikka 
vuonna 1958 esiteltiin P5-malli, od
otettiin sittenkin jotain uutta. "Ro
ver 2000 oli vakava yritys muuttaa 
Roverin kuvaa autonostajien kes
kuudessa. Useat vaativat, että Rove
rin olisi valmistettava halvempaa ja 
pienempää autoa. Tästä syystä Ro
verin nuoren polven suunnittelijoille 
annettiin lupa jatkaa kehittelyjä ." 

Itseasiassa ratkaisu osoittautui 
oikeaksi. Kun alunperin suunnitel
tiin, että Rover 2000 kannattaisi 300 
auton viikkovauhdilla, sitä myytiin 
750-800 kappaletta viikossa. Spen 
kertoo: "Mielestäni Rover 2000 oli 
aliarvostettu auto. Se oli ominai
suuksiltaan paljon parempi kuin 
P5." 

Samaan aikaan, kun esiteltiin Ro
ver 2000 TC (Twin Carburettor) 
suunniteltiin jo kuusisylinteristä 
moottoria. Yhdellä kaasuttimella 
tämä versio olisi antanut 152 bhp:n 
tehonja parantanut P6-ma llin suori
tuskykyä melkoisesti. 

"Brian Silvester, joka työskenteli 
Roverin tutkimusosastolla sai idean. 
Jospa kehitettäisiin viisisylinterinen 
moottori! Niin tehtiin ja sen tilavuu
deksi tuli 2473 cm 3

• Se olisi mahtu
nut juuri sopivasti P6:n moottoriti
laan. Aluksi oli vaikeuksia saada 
kaasu jakautumaan tasaisesti viidel
le sylinterille ja siksi kokeiltiin kol
mella kaasuttimella. Sitten muutet
tiin kaksoiskaasuttimet ja suunnitel
tiin jopa polttoaineen ruiskutusjär
jestelmä. Aikaa kului kuitenkin li
iaksi ja yhtäkkiä USA:sta tuotiin yl
lätys. 3,5-litran V8-moottori." 

Päätös lähestyä GM:n pientä 
alumiinista V8:a oli Roverille mer
kittävä. Tämän päätöksen takana oli 
Roverin toimitusjohtaja William 
Martin-Hurst. "Minä vastustin 
V8:a, koska olin hyvin kiinnostunut 
6-sylinterisistä", kertoi Spen. "Mi
nusta on aina tuntunut siltä, että ri
vi moottorit ovat parempia ratkaisu
jaja siksi olisin voinut kehitellä 3-lit
ran versiosta paljon tehokkaamm
an". Käytäntö oli kuitenkin toinen. 
P5-malliin asennettiin V8-moottori 
vuonna 1967. Se vaikutti merkittä
västi auton ajo-ominaisuuksiin ja 
polttoaineen kulutukseen. Seuraava 
ratkaisu oli V8:n sijoittaminen P6-
malliin. "Muistan vielä hyvin , kun 
ajoin ensimmäistä kertaa Rover 
2000:lle, johon oli annettu V8. Vaih
delaatikko oli 2000:sta, muttakiih-

tyvyys suurimmalla vaihteella oli 
loistava" . 

Suur.ia muutoksia 

Autoilevan yleisön mielessä 60-lu
vun alussa oli tietty kuva Roverin 
roolista. Se merkitsi hyvin varustel
tuja henkilöautoja, joissa oli V8-
moottori sekä useita kokeiluja suih
kuturbiinilla. Jotain muuta oli jäl
leen keksittävä. 

Jälleen kerran Spen King ja Gor
don Bashford esittivät uuden idean . 
Keskimoottorinen urheiluauto! Pro
jektin nimeksi tuli P6B. Roverinjoh
to esitti ajatuksen urheilullisemmas
ta autosta. Ehkä ajatus oli huomattu 
jo aiemmin Triumphilla, ehkä Ro
verkin voisi onnistua siinä. Projekti 
aloitettiin itseasiassa sen jälkeen kun 
Leyland oli ostanut Roverin. King 
vastasi mallin muotoilusta ja useita 
koeajoja tehtiin yhdessä Alviksen 
tehtaan kanssa. Muotoilua muutet
tiin aivan viime tingassa vielä nyky
aikaisemmaksi, mutta turhaan. Sekä 
Triumphin että Jaguarin johto yh
dessä vastustivat Roverin urheilullis
ta mallia, koska se tulisi viemään ai
van liikaa niiltä markkinoilta. P6B 
projekti loppui siihen paikkaan. 

Kingilie annettiin kokonaan uusi 
projekti - Range Rover. Spen ker
too: "Minusta oli aina tuntunut, että 
Land Rover tarvitsisi tehokkaam
man moottorin. Muistakin oli jo 
aiemmin tuntunut, että jos Land 
Roverin akseliväliä pidennettiin ja 
jousitusta pehmennettäisiin siitä tu
lisi loistava auto. Sitäpaitsi Graham 
Bannock oli tutkinut USA:n mark
kinoita ja todennut siellä kasvavan 

Historiallinen kuva neljän suihkutur
biinikäyttöisen Roverin saattueesta 
Silverstonessa kesällä 1963. Graham 
Hill on Le Mansin voittoisan Rover
BRM:n ratissa. 

kysynnän nelivetoiselle vapaa-ajan 
ajoneuvoille. Niinpä V8 sekä peh
meä jousitus muodostivat ensim
mäiset Range Roverin piirteet. Siitä 
sitten pikkuhiljaa kehittelimme 
Range Roverin ja tulevaisuus näytti, 
että ratkaisumme olivat oikeat. Olen 
oikeastaan aika ylpeä luomastani 
Range Roverista . Sehän luotiin 
vuonna 1967 ja sen valmistus jatkuu 
kannattavana yhä edelleen." 

Vuonna 1965 Rover oli hankkinut 
omistukseensa Alviksen. Seuraa
vaksi vuonna 1967 Rover liitettiin 
Leyland Motorsiin , jolla olijo silloin 
Standard-Triumph hallussaan. 
Vuonna 1968 Leylandista muutettiin 
British Motor Holdings ja niin luo
tiin British Leyland Motor Corpora
tion. 

"Muistan, että vuonna 1967 i""' 
nulle tarjottiin työpaikkaa Triun'.t 
hilta. Tehtäväni oli muuttaa jo ole
massa olevia malleja ja olinkin niistä 
varsin kiinnostunut". 

Spenin aloittaessa Triumphilla 
siellä tuotettiin jo nelisylinteristä 
moottoria Saabille. Oli aivan selvää, 
ettei Saabin vaihteisto kestäsi kas
vanutta vaantoa. Tästä syystä 
Triumphin Dolomite-malli muutet
tiin takavetoiseksi. Spen kehitti 
Sprint-malliin moottorin, jossa oli 
neljä venttiiliä sylinteriä kohti . Myös 
Triumph Stagiin Spen joutui suun
nittelemaan aivan uuden 2,5-litran 
tilavuuksien V8-moottorin. Se ei 
onnistunut kuitenkaan erityisen hy
vin ja siksi tilavuutta lisättiin 3 lit
raan. Roverin 3,5 litran V8 ei kui
tenkaan mahtunut Stagiin ilman 
suuria muutoksia ja siitä joudutt'· 
luopumaan. W 



"" Rover P 6 B, jossa oli keskimoottori. 
Tämä tuotantokelpoinen projekti lo
petettiin vähin äänin. 

70-luvun alussa Spen Kingistä teh
tiin British Leylandin johtaja. Sitten 
kuitenkin British Leyland hajosi ja 
Spen siirtyi British Leyland Techno
logy-osaston johtoon. Viimeiset 
vuotensa hän työskenteli mm. uuden 
ECV-moottorin parissa. 

PeRiKato 

RoverYstävät 

Tämän Range Roverin prototyypin 
suunnitteli Spen King ja siihen tehtiin 
vähäisiä muutoksia ennen tuotannon 
aloittamista. 

T4-mallinen Rover suunniteltiin etu
vetoiseksi. Moottoritilassa turbiini ja 
kori sekä runko P6:sta. 

13 
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PIILO
MAINOSTA? 
Englantilaisessa P4 ajajien kiltaleh
dessä, Overdrive'ssa, lainattiin äs
kettäin sikäläisen valtalehden Daily 
Telegraphin seurapiiri palstaa. Rover 
näkyy esiintyneen sellaisissakin uu
tisissa. Juttu oli suurin piirtein alla
kerrotun mukainen. 

On ilo havaita, että se aloitteelli
suus, joka toi kontra-amiraali Jere
my Black'ille DSO kunniamerkin 
lentotukialus' HMS Invincible'n 
päällikkönä Falklandin sodassa, on 
yhä tallella. 

Black, joka juuri vara-amiraaliksi 
ylennettynä on siirtynyt korkeaan 
virkaan pääesikunnassa, oli saanut 
kutsun kuninkaallisiin häihin -
Black oli näet Falklandin sodan ai
kaan prinssi Andrew'in päällikkö 
(myös prinssi sai silloin urhoolli
suusmitalin neuvokkaasta toimin
nastaan helikopterilentäjänä). 

Black tiedusteli puolustusministe
riitä, voisiko hän häiden aikaan 
käyttää virka-auto . Vastaus oli koh
teliaasti muotoiltu EI, sillä amiraa
limme katsottiin kutsutun prinssin 
häihin yksityishenkilönä. 

Joutuiko Black siis turvautumaan 
apostolin kyytiin tai taxiin? Mitä vie
lä, hän soitti Roverille ja pyysi autoa 
lainaksi ... ja tällä kertaa ei tullut 
pakkeja. Jutun jujuhan oli siinä, että 
miljoonat, ehken sadat miljoonat 
ihmiset seurasivat häämenoja televi
sion välityksellä ympäri maailmaa ja 
siellä kulkuessa näkivät myös sen 

•• auton, jolla Jeremy Black ajeli. Täl
laista houkutusta ei Rover tieten
kään voi\1ut vastustaa ja niin Black 
sai oitis käyttönsä juuri julkistetun 
uuden huippumallin , Rover Ster
ling'in. 

Kai katsoitte tekin prinssi And
rew'in ja neiti Ferguson'in häät? 

Kari TT 

Thoroughbred & Classic Cars-Ieh
dessä kirjoitettiin marraskuun nu
merossa olleen Budget Royals-ar
tikkelin yhteydessä: Rover yhtymä 
ilmoitti, että kaksi uuden 800-sarjan 
Roveria on luovutettu pääministerin 
käyttöön . Tämä uskon vahvistukse
na niille,jotka miettivät yhä Roverin 
yhteydessä ongelmaa: "Ollaako vai
ko eikö olla?" Näyttävät nämä ajan 
tasalla olevat Roverit kelpaavan 
korkean tason "virkanaisellekin". 

PeRiKato 

n 

Pirjo Rosberg ja Karl Tossavalnen esINe/evät ylpeinä 34-vuotlasta Roveriaan. 

Rover tauti 
• - Vanhojen Rovereiden hankkiminen ja kunnossa pitäminen 
on tauti, ei harrastus, nummelalainen K ari T 0 s s a vai n e n 
Rover-ystävistä kertoo. 
• Kari Tossavaisen ylpeys on auringonpaisteessa kiiltelevä, 
34-vuotlas Rover 75 P4. Miehen tallissa komeilee lisäksi koko 
joukko muitakin Rovereita. 
• Vanhojen Rovereiden lisäksi Hämeenlinnassa sunnuntaina 
pidetyssä autoystävien kokouksessa oli Rover-maastureita, joi
den omlnaisuuksirl testattiin maastoajossa Parolassa. 

- Tällaisia vanhoja autoja on 
kaksi tapaa kunnostaa, Niin sao 
:lOtut shekkivihkokunnostajat 
teettävät kaiken työn toisilla, ja 
tällöin harrastukseensa saa hei· 
posti uppoamaan omaisuuden, 
Suomessa lähes kaikki alan 
harrastajat tekevät työn itse, 
keräävät osia tuttavapiirissä ja 
tekevät työn pikkuhiljaa vuosien 
mittaan, Kari Tossavainen sao 
noo. 

- Lähes ainoa ongelma kun· 
nostuksessa on jarrut, niiden 
elinikä kun on aina rajallinen, 
Suurin osa korista on tehty 
alunperin alumiinista, joten se 
ei edes ruostu, 

- Autossani olevat alkupe· 
räiset vuodelta 1952 olevat re· 
kisterilaatat hylättiin kerran kat
sastuksessa, mutta nyt ne taas 
kelpaavat. Muuten nämä autot 
ovat niin hienossa kunnossa, 
ettei katsastusten kanssa ole 
mitään vaikeuksia, 

Ikä ei karista 
mukavuutta 

Mikä on se erityisviehätys 
juuri Rovereissa, joka saa nii .. 
den omistajat viettämään va-

paa-aikansa tiiviisti autojen pa
rissa ja ku lkemaan ympäri maa
ta yhdistyksen kokoontumisis
sa? 

- Rover on sympaattinen 
auto, Roverit on tehty Englan
nissa, mukavan, vanhanaikai
sesti pähkinäpuineen, plyyshi
ja nahkaverhoiluineen, Kari 
Tossavainen selittää, 

- Rover on ollut ennen niin 
sanottu paremman luokan auto, 
eikä sen mukavuutta ole edes 
ikä pystynyt karistamaan pois, 
On mukavampi puuhailla yksi
löllisen auton kuin massatuot
teen parissa, Kari Tossavainen 
jatkaa, 

Suomessa noin 
3000 Roveria 

_ Rover.ystävät ei ole pel
kästään vanhojen autojen ke
räilijöiden kerho, painottavat 
maastoautoilla liikkuvat kerho
laiset. 

Vesi ja kura roiskuivat korke
alle maastoautojen painaltaes
sa Parolan metsissä kohdista, 
joista niitä ennen olivat ku lke
neet armeijan panssarivaunut. 
Välillä tie nousi kirjaimellisesti 

pystyyn , mutta harjun laelle 
päästyään kuljettaja vain kyseli 
vaatimattomasti sitä vaikeam
paa rataa, Ö 1, 

- Rover-ystävien jäsWt-
den ehtona ei ole auton omista
minen , Jäseneksi pääsee jokai
nen joka on kiinnostunut Rove
reista ja niihin kautta aikojen 
liittyneestä erityisestä kulttuuris
ta, Kimmo Linnavuori 
Rover-ystävistä selvittää, 

- Jäseniä Rover-ystäviin 
kuuluu tällä hetkellä noin 550, 
Kaif-enkaikkiaan Rovereita on 
Suomessa noin 3 000, joista 
enemmän kuin tuhat on kerhon 
jäsenten hallussa, Suhde ker
too, että harrastuksesta kehittyy 
helposti vakava tauti , linnavuo
ri nauraa, 

Hämeenlinnassa pidetyn ta
paamisen kokoisia kokoontumi
sia on kaksi vuodessa, ja ne 
ovat tyypillisesti perhetapahtu
mia, Pienempiä kokoontumisia 
Rover-ystävillä on muutaman 
kuukauden välein, 

Mikä se sellainen harrastus 
on, johon perhe ei voi osallis
tua?, Rover-ystävät ihmettele
vät. 



r 

ROVERIN 
•• 

lKA 
Englannissa on saatavissa autojen 
rekisteröintitilastoja aivan kuten 
Suomessakin - Rover Ystävätkin 
osti alkuvuosinaan jonkun autore
kisterikeskuksen ATK-ajon omiin 
postitustarkoituksiimme. 

Jokin aika sitten sattui silmiin 
tuoretta tilastotietoa Englannissa 
rekisterissä olevista autoista, josta 
selviää vanhempien Rover P4 maI
lien osalta mielenkiintoisia asioita. 

Tietojen mukaan vanhoja Rover 
75 autoja vuosilta 1950-54 on yhä 
[( ~ '. teröitynä 696 kappaletta, joka 
oif oin 2,1 % koko valmistusmää
rästä. 

" 

Vuosien 1954-59 "seiskavitosia" 
on vielä liikenteessä 342 kappaletta, 
noin 3,4 % tuotet.usta määrästä. 

Nelisylinterinen malli 80 vuosilta 
1960-62 antaa saarivaltakunnan 
teillä vielä kyytiä omistajilleen 998 
yksilön joukolla. 

Vuosien 1960-64 malleja 95, 100 
ja 110 on yhäti liikenteessä 4213 
kappaletta, mikä merkitsee kunnioi
tettavan korkeata "henkiinjäämis
prosenttia": 16,9%! 

Vuosina 1954-59 valmistettua 
105 saa prosenttiluvukseen 3,8 %. 
Tätä ehken P4:n "terävimmin kul
kevaa" mallia on vielä rekisterissä 
1287 kappaletta . 

Ylläolevat luvut antavat vain tie
don rekisterissä olevista autoista. 
Niiden lisäksi tiedetään Englannissa 
olevan runsaasti Rovereita, jotka 
ovat yhtä ajokuntoisia tai jotka on 
tilapäisesti otettu pois liikenteestä 

'MUSEOAJONEUVOJEN VUOSIJAKAUTUMA v. 1985 
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esimekriksi entisöinnin ajaksi. Pro
senttil ukujen perustana käytetystä 
tuotantomäärästä ei myöskään ole 
erotettu pois vientiin menneitä auto
ja, joista aina osa on yhä "hyvissä 
hengen ja ruumiin voimissa" uusissa 
kotimaissaan, kuten hyvin tiedäm
me. 
. Täällä kotimaassa olisi mielen
k1intoista tehdä selvitys, mikä on ero 
Roverin ja pitkäikäisyydestään mai
nosrumpua lyövien Volvon ja Mer
cedes Benzin välillä ... ainakaan ka
tukuvassa ei viisikymmenluvun au
toja näe kuin jonkun harvan yksit
täisen mallin, lukuunottamatta Ro
veria, jonka 75, 80 ja 100 tyyppejä 
liikkuu jopa pahimmilla pakkasilla. 

Kari TT 
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MIKÄ MAA, MIKÄ VALUUTTA? 
Rover tuntuu äkkipäätään ajatellen 
niin perin englantilaiselta kuin ikinä 
vain olla voi. Tarkempi tutustumi
nen Roveriin ja sen historiaankin 
muuttaa kuitenkin käsityksiä. Auto
teollisuus kautta maailman turvau
tuu nykyisin vierasmaalaiseen apuun 
siellä, missä se vain on teknisesti ja 
taloudellisesti edullista, eikä tämä 
ole edes mikään tämän päivän ilmiö. 

Kotimaisuusaste on usein ällistyt
tävän alhainen . Esimerkiksi Volvon 
urheiluautoksi sanottu klassikko 
P 1800 oli tuotannon ensimmäisinä 
vuosina enemmän englantilainen 
kuin ruotsalainen . Vastaavia esi
merkkejä vieraasta alkuperästä on 
paljon, tämän päivän autoista mm. 
Rangen ideaa tavoitellut Mercedes 
Benz G sisältää niin paljon itävalta
laisuutta, että sen nimenä on Itäval
lan myynnissä Steyr, ja aivan oikeu
tetusti. 

Autojen valmistajat eivät mielel
lään mainosta olevansa yhä enene
vässä määrin eri valmistajien komp
ponentteja yhteen sovittavia kokoo
japajoja. Kaukana ovat jo ne ajat, 
jolloin loistoautojen valmistajat 
pyrkivät valmistamaan miltei kaikki 
osat itse, saadakseen varmuuden ha
luamastaan laadusta. Erikoistuneen 
alihankkijan tuote on nykyisin kyllin 
hyvä kaikille, useimmiten selvästi 
laajemman tutkimus- ja kehittely
työn vuoksi parempi kuin pienen au
totehtaan "kotitekoinen" laite. 

Rover on osiltaan tänään varsin 
kansainvälinen, kuten myös monet 
kilpailijansa. Saksasta Roveriin tulee 
lukuisia osia, esim. ovien keskuslu
kituksen osia, kelloja , polttoaineen 
ruiskutuslaitteita, jarrujen saksalai
silla lisensseillä tehtyjä osia, kuormi
tuksen mukaan säätyvän takajousi
tuksen mäntä ja vaihde1aatikkoina
kin on käytetty saksalaisperäistä 
ZF:ää muiden laatikoiden rinnalla. 

Vaihdelaatikoissa on automaat
timalleissa tukeuduttu Rover 105R 
mallin jälkeen aina vieraisiin tuottei
siin. Tuo 105:n mutkikas mekaanis
hydraulispneumaattinen vaihdelaa
tikko ansaitsisi oman tarinansa tässä 
lehdessä, oli se niin erikoinen. 

Moottoreiden osalta vanhat, lo
pulta kolmelitraisiksi kasvatetut 
kuutoskoneet, 2000 ja 2200 mallien 
nelisylinteriset sekä Land Roverien 
neli- ja kuusisylinteriset moottorit 
ovat Roverin suunnittelemia, mutta 
oivallisen V8 :n juuret johtavat 
USA:n, 2 1/2 litrainen Rangen ja 
SDI:n diesel tulee Italiasta ja Hon-

dalta on lainattu pikku Civicin kone 
sekä uuden 800/Sterling mallien V6. 

Rover Quintet (Australian malli), 
200- ja 800-sarjat ovat jo kokonai
suutena hyvin, hyvin japanilaisia. 

Rover voi poiketa brittiläisyydes
tään toisellakin tavalla, vai mitä voi
daan sanoa Saksassa valmistetuista 
Rovereista?? Toden totta, Rovereita 
on valmistettu Saksassa lisenssillä 
kahdellakin paikkakunnalla, Zeit
zissä ja Naumbergissä. Lisenssival
mistaja oli Peter und Moritz ja auto 
oli 20-luvun kevyt Rover Eight. Tä
mä Rover "Kahdeksan" oli litran 
kaksisylinterisellä moottorilla va
rustettu "kansanauto", mutta se oli 
laatunsa ja luotettavuutensa vuoksi 
arvostetu ajokki saman kokoisiin 
kilpailijoihinsa verrattuna - aito 
Rover siis. 

Mitä tapahtuu Roverille tulevai
suudessa? On selvää, että jo vuosia 
jatkunut yhteistyö Hondan kanssa 
tuottaa uusia "kansainvälisiä" auto
ja, mutta huhut kertovat , että myös 
britti malleja saatetaan valmistaa 
kolmansissa maissa. 

Huhutaan, että vielä tuotannossa 
olevan SD l :n poistuessa lähivuosina 
mallistosta , sen valmistukseen tar-

vittavat koneet siirrettäisiin Intiaan. 
Ajatuksena lisenssivalmistus Intias
sa ei ole uutta. Intiassa valmistetaan 
lukuisia erilaisia autoja lisenssipoh
jalla. Intian autoteollisuuden vo
Iyymimalli on puhki vuosien ollut 
Hindustan Ambassador, meille tuttu 
Morris Oxford kolmenkymmenen 
vuoden takaa. Muutkin tuotteet ovat 
kovin vanhoja, Triumph Herald, 
Vauxhall Victor, vanha Fiat jne, jo
ten SD 1 olisi tuossa joukossa kuin 
avaruusajan tuote . 

Intiassa valmistetaan paljon mie
lenkiintoisia tuotteita, esim. vanhan 
kunnon BSA moottoripyörän saa 
sieltä ja vain sieltä. Dunlopin pinn,!
pyörät, jotka olivat ennen engla '0 
laisten urheiluautojen miltei "pako -
linen" varuste, ovat nyt tuotannossa 
Intiassa. Jos vain kellään Rover ys
tävällä olisi 2000 TC:nsä lisävarus
teena (aikoinaan 46 puntaa maksa
neet) pinnapyörät, niin Intiasta niitä 
saisi varavanteita. Saas nähdä, jou
tuuko tässä tulevaisuudessa tilaa
maan SD I:n osatkin sieltä. Ehkä, sil
lä vuosia menee, ennenkuin allekir
joittaneella on varaa hankkia tuo 
haaveeni kohde. 

Kari TT 

Rover vuosimallia -53 
mikillään" hissukseen. Kilo
metrejä kertyy nelisentuhatta 
vuodessa. 

Jarkko Jauro osti Roverinsa isänsä ja veljensä 
kanssa vuoden 1956 paikkeilla. Aluksi autolla ajel
tiin kesät talvet. Nyt auto on Jarkko Jaurolla ainoas
taan kesäautona. 

Rover 84 on vuosimallia -53 
ja siinä on vielä alkuperäinen 
moottori. Korin väri on uusittu 
entisestä siniharmaasta ny
kyiseksi harmaaksi kymmeni 
sen vuotta sitten. 

- Auto on vähän kuin per
heenjäsen , Jarkko Jauro ker
too. 

- Ihmiset kiinnittävät 
huomioa Roveriin ja jotkut tu
levat kyselemääh, olisiko se 
kaupan, mutta minä en ole va
kavissani edes harkinnut au
ton myymistä. 

Roverilla on ajettu vajaa 
kolmesataatuhatta kilomet
riä. Jarkko Jauro ajelee "Iem-

- Nuorempana tuli "hur
jasteitua". Kyllä Rover silloin 
noin 130 kilometriä tunnissa 
kulki. 

Hyvät lukijat! Jos teillä it
sellänne, ystävällänne tai tu 
tavallanne on viimeisen pää 
le kunnostettu ja uusittu van
ha vOlkkari , sitikka, pompan· 
nappi, mini, kupla tms. niin 
soittakaa ihmeessä meille 
Hämeenlinnan paikallisleh
teen. Tulemme katsomaan, 
otamme kuvan ja teemme ju
tun. Luuri käteen ja soitto nu
meroon 23 450. 



ROMULUS 

RDMULUS 

Yritysautoilua 

Miksi jotkut autot herättävät agres
sioita? Olen nimittäin saanut todeta 
sen, että kun on kunnon vanha SD I 
pepun alla niin usein saa kuulla kun
niansa. Muka spräädätään, ja on 
firman hienoin auto. Miten nyt joku 
sillälailla voi ajaa noin kalliilla autol
la! Siihen olen aina vastannut hie
man happamasti, että onhan se auto 
ainakin minun, sulla on vaan tur
bomerkonomin työsuhdeauto. 
Yleensä keskustelu päättyy siihen. 
ET; '\ uulu työelämässä siihen kastiin 
jo,> aa nauttia firman autosta. Siitä 
olen se.kä iloinen että samalla hie
man hapan. Olisihan kivaa käyttää 
firman luottokorttia - soittaa au
tomestarille ja sanoa, että nyt se taas 
piiputtaa - hoida homma. Olen taas 
iloinen siitä, että itse voin määrätä 
millä ajelen ja ajaa just sillä autolla 
kun haluan. Eikä se edes piiputa. 

~ Ahmedin virkakameli 

Range Roverilla on mainosjuliste, 
jossa jätkä hantuukki päässä ajaa 
ylisuuressa hiekkakuopassa Rangel
la. Toinen rätti pää seisoo kamelin 
vieressä ja kurkkaa onnellista kave
ria. Kuvan voi tulkita näinkin: Ka
melikaveri on saanut firman mää
raaman työsuhdekulkuneuvon, 
Rangejeppe on voinut itse valita. On 
ymmärrettävää, että firmat määrää
vät mitä autoja ostetaan tai liisataan. 
On taloja, joissa on tarkka hierarkia 
ja määritelty kuinka iso tai pieni 
pamppu ajaa milläkin kotterolla. 

" 

Arvojärjestyksen on säilyttävä täs
säkin. Olisi kamalaa, jos jollakin oli
si liian hieno auto asemaansa verrat
tuna. Olen eri ' mieltä. Veroviran
omaiset kyllä pitävät huolen siitä, et
tä ken taivaisiin kurkottaa, hänet 
potkaistaan nurin. Kuutiotilavuus 
määrää verotuksen, eikö niin? Mik
sikö näin? Eikö ajoneuvon hinta olisi 
parempi vaihtoehto? Silloin vähän 
vanhempiakin autoja näkisi yrItys
käytössä. Onko asia niin, että uus
kaupunkilaisten markkinoiden tur
vaamiseksi on ollut pakko asettaa 
sopivia mutta ei välttämättä päteviä 
verotusrajoja? Veikkaan, että jos ti
lanne olisi toisenlainen, niin Rangeja 
ilmestyisi yhä enemmän firmoihin. 
Kai on turhaa odottaa valtiolta jär
keviä päätöksiä. Onhan kotimainen 
tuotanto suojeltava. 

Ei 00, eikä tuu 

kilpailijaa Rangelle, ilmoittaa Auto 
Motor und Sport-lehti. 

Marraskuussa lehti julkaisi suuren 
nelivetotestin ja tuli tähän johtopää
tökseen. Range on ollut ja on yhä 
yliveto neliveto, vaikka nipponilaiset 
ja johtotähti yrittävät kaiken aikaa 
parhaansa. On ihmeellistä, kuinka 
ennakkoviisaita he olivat, kun suun
nittelivat Rangen. Auto loi uuden 
autoluokan,jossa se on vielä herra ja 
hidalgo. Olen ollut havaitsevinani 
Rangen arvostuksen nousua. Sellai
set kaverit,jotka vannoivat nipponi
laisten nimeen, ovat nyt alkaneet tul
la ihan vaivihkaa kysymää: "Kuule 
Romulus, millainen se Range on
kaan?" Aika tekee tehtävänsä ja lo
pulliset päätelmät tulevat sitten, kun 
niiden vuoro on tulla. 

Tekniikan Maailman Rangetesti 
oli myös jotain aivan uutta sen leh
den sivuilla. Vuositolkulla TM on 
mollannut englantilaisia autoja. 
Rangetestissään lehdellä oli aivan 
uusi yllättävä sävy. Kunnioituksella 
totesivat, että siinä vasta auto. Sen 
jälkeen olen myös ollut havaitsevi
nani myönteistä suhtautumista mui
hinkin englantilaisiin. 

Nelijalkaiset ystävämme 

Pidän eläimistä. Varsinkin possuis
ta. Possut ovat tarina erikeen. Siitä 
joskus myöhemmin. Mutta en pidä 
eläimistä tiellä. Joudun seilaamaan 
aika usein sellaista tien pätkää, jossa 
on runsaasti hirvenvaroituskylttejä. 
Tänä syksynä olen todennut, että ne 
eivät ole turhaan. Nelijalkaisia on 
näkynyt tien laidalla, auton edessä 
sekä kuolleena tienpenkalla. Olen 
miettinyt miten menetellä,jos elukka 
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tulee todella lähelle. Hirven kohdalla 
asiantuntijat sanovat, että yritä kier
tää takakautta jos mahdut. Ehkä 
hyvä näin, mutta mainitsemallani tie
osuudella on valitettavan paljon se
kä valkohäntä- että tavallisia peuro
ja. Ne ovat täysin arvaamattomia. 
Olen nähnyt, kun ne ovat kääntyneet 
takaisin, olen nähnyt kun ovat jat
kaneet eteenpäin. Sumuvaloista on 
ollut hieman apua, koska ne levittä
vät valoa myös penkoille. Tämä vih
jeenä. Kun kerran olen nähnyt seu
raukset, olen tullut siihen tulokseen, 
että hirvenvaroitusmerkkejä ei ole 
pantu turhaan tienposkeen. Niitä 
kannattaa noudattaa ja hiljentää 
vauhtia. 

Tarttis tehrä jottai 

Odotan jännityksellä taas talvipak
kasia. Kuulun siihen kastiin,joka to
teaa, että kyllä akku varmasti vielä 
yhden talven kestää. Saapas nähdä. 
Olen päättänyt, että pidän akkua 
hy.vin varattuna. Vaihdan öljyt. 
Vaihdan tulpatja varmistaudunjoka 
tavalla talveen. Näin olen päättänyt 
joka vuosi. Yleensä ne liukkaat kelit 
ja pakkaset tulevat kuitenkinjoteen
sakin yllättävästi. Kun olisi pitänyt 
ehtiä. Ei sitä vaan nykyään ehdi. 
Oletteko muuten huomanneet, että 
akut ovat noudattaneet suurinpiir
tein samaa hintakehitystä kuin tele
visiot. Akku maksaa melkein samaa 
markoissa kuin kymmenen vuotta 
sitten. Eli kuuluu niihin harvoihin 
autotarvikkeisiin, jotka ova halven
tune et. Eli ei pitäisi olla estettä ostaa 
uutta, mutta menisikö tämä vanha 
vielä tämän talven? 
Kysyy 

ROMULUS 

ROMULUKSEN 
NIKSIT 
SD l on sen verran harvinainen auto, 
että kaukalomattojen tekijät ja myy
jät eivät noteraa sitä missään luette
lossa. Mutta Rensi matto nro 515 
sopii jotenkuten. Muunmuassa Kalle 
Anttila myy niitä. 

Ovien tiivisteet ja muutkin kumi
osat pitävät glyseriinistä. Suhteelli
sen arvokasta apteekki tavaraa, mut
ta 100 g pullo riittää pitkäksi aikaa. 
Glyseriini levitys käy parhaiten 
pensselillä tai jollain suhteellisen ko
valla rätillä. 

Oviaukkojen jäätymiseltä välttyy, 
kun laittaa heti pesun jälkeen pari 
tippaa lukkoöljyä lukkoon. Vältä 
kosteusspraytä, saattaa hapettaa. 
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18 - RoverYstävät 
Ikäväänsäkö se itkee vai hikoilee vanhuuden 

• • valVOIssa 
Tarttis kai vähän kattoo tota autoo
kin ennen noita Lahden ajoja. Tiä 
vaikka olis joku koho kammion ui
muri hirttänyt. Eipä ne niinkään hlr
tä, jos panee vähän öljyä bensan se
kaan , niinkuin auton voitelutaulu
kossakin on maininta ylävoiteluöl
jystä. 

Mutta jos koittas kumminkin en
sin käymään. 

Ovi aukija sisäl... Mitä minä näen: 
kamala maalivaurio vastalaitetussa 
istuinnahassa. Oon minä varsinai
nen pääsiäiskäsi, mämmikoura; jo
tain myrkkyä taas tohonkin töhri ny . 
Mutta mitä merkillistä ainetta toi voi 
olla? 

No , ensimmäiseks tiätysti maiste
taan. Ei jäähdyttäjä eikäjarrunestet
tä, ei akkuhappoo, ei öljyä. Pthyi ol
koon! Mitä tolle nyt mahtaa! 

Eipähän tässä silti 00 vakituista 
hätää, on kai sitä penkkimaalia jos
sain jäljellä, että vois yrittää korjail
la. No, mutta tää rattihan on kostee. 
Auto kuivassa tallissa, kesäaika ja 
kattokiri pitää. Mitä ja mitä? 
Hansikaskotelossa on paperinenä
liinoja. Täähän tulee melkein mä
räks ruskehtavasta nesteestä. 

Tätäkö tihkua se penkkivauriokin 
on? luu, selvästi tippunu ratin ala
syrjästä nahalle. 

Siinä ratin kehälläkin on semmos
ta vaaleeta kovettumaa. Mahtasko 
ne tietää siellä tehtaalla jotain tähän? 
Ikäväänsäkö se museoauto itkee vai 

.,hikoilee vanhuuden vaivoissa? Kai 
molempia. Neuvojia ei tunnu löyty
vän: "päätä ne puisti ja sormin ne 
haastoi, eikä ne tienneet kysyjän 
kieltä. " 

Ei osannu Linnavuoren Kimmo
kaan oikeen neuvoo , sano vaan jos
kus kuulleensa samanlaisesta. Mutta 
onhan niitä kaikenlaisia laboratori
oita,jos soitta. Niin , kun on tämmö
nen onkelma ... Tua se tratti tänne. 
Kyllä sitä ihmistä sielä labran neu
vonnassa vähän huvitti kun sanoin, 
että otin ton ohjauspyörän varmuu
deks mukaan, että olis vaikeempaa 
noilla autovarkailla. 

Tulihan itte kemistikin siihen ja 
sano, että näkyypä hikoilevan. Ote
taas analyysi, kattellaan ja soitel
laan. luu, tätä on nyt sitten katteltu. 
Se on semmosta 40-S0-lukujen 
vaihteen Polyesteriä, on jo vähän 
vanhaakin. Kun se muaviteollisuus
kin oli sillon viälä lapsenkengissä. 

Se muavi vaan yksinkertaisesti sulaa 
ja tippuu poi. Eiks mulla sitten kohta 
enää 00 koko ruaria? Kyllä se vähän 
siltä näyttää. Mutta jos koitettas jo
tain konsteja: 

Osta mustaa polyuretaanimaalia 
ja paa sillä. Ensiks täytyy tiätysti 
putsata hyväks puhdistetulla bensal
la. Kyllä semmosta maalia pitäs olla 
saatavana. Paat sitä maalia pari 
kolme kerrosta niin kai se jotain aut
taa . Soittele sitten kuinka kävi. 

Maalikauppias katteli pitkin no
kanvarttansa ja sano, että sitä tarttis 
sitten tilata ja se on aika suurissa 
kannuissa . Sitten se tarjos jotain 
muuta mustaa. 

luu,juu, mutta kun sen tarttis olla 
sitä polyuretaania. No paa tätä po
Iyuretaanilakkaa, on meinaan oi
keen venelakkaa. Mitäs siinä, ure
taani kun uretaani, otetaan sitä sit
ten ja pannaan joku musta maali 
päälle. Tuli taas mentyä aidan mata
limmasta kohdasta yli. 

Rover 
MARKKINAT 

MYYDÄÄN 

Rover 4D Sedan 75 -52 projekti. 
kaikki osat tallella. Puh. ilt. 912-
12131. 

Alkuperäiseltä omistajalta ha. Rover 
3 Litre Mark tA -62. Ollut miltei yk
sinomaan kesäkäytössä. Ajettu 
85000 km. Katsastettu, ajokunnos
sa. Väri tummansininen, sisustus 
vaaleanharmaa. Hp. 30 000,-. Tie
dustelut puh. 921-333130/I1po Lau
teala. 

Ei sitten muuta, kun hiomalla pois 
se vaalee töhnä siitä ratin pinnasta ja 
puhtaaks kaikin pualin sillä puhdis
tetulla bensalla. 

Ei 00 tot maaliruiskua, niettä su
tilla vaan. Eikä se niin helppoo 00 

sutillakaan, mutta kyllä museoau
tomiäs viitti ja jaksaa. Musta Mira
noli sitten päälle ja semmosena se on 
vuaden ollu. Oireet on tähän saakka 
ollu poissa. 

Kyllä näitä kaikenlaisia tarinoita 
keksitäänkin, mutta tää on oikeen 
tottakin viälä. Voi olla jollakin 
muullakin Rovermiähellä vastaa
vanlaisia onkelmia, etenkin jos tratti 
on samaa ikää ja ainetta. Toisilla voi 
olla erilaisia kokemuksia ja neuvoja. 
Kirjotelkaa ny niistäja vaikka muus
takin miälenkiintosesta, että tuatte 
kortenne kekoon. 

Toivoo Rover 52, jäsen n:o 72 

Rover P,-6 mallin niskatuet. Väri: vaa
lean ruskea. Parkkilasit (etu), 2000 
Te tyyppimerkit etulokasuojissa 
2 kpl. Puh. ilt. 944-23421. 

Range Rover -82 tiilen punainen, n. 
120 tkm. Kimmon huoltama, puh. 
717731 ilt. 652031. 

Rover Ystävät -lehden kaikki numerot 
ilmestymisen alusta lähtien. Tiedus
telut iltaisin puh. 914-40734 klo 18 
jälkeen. 

OSTETAAN 

Varaosa- ja käyttäjän ohjekirjat Lan
de Rover -80 ja -86-melleihin. Svante 
Eskelin, 01190 Box. 



TALVIMARKKI·NAT 
V8-moottoreiden viritykset 
Saimme vihdoinkin lisää tuplakanavaimusarjoja 
ja nelikurkkukaasuttimia. Hae nyt omasi . joko 
asennettuina tai sinällään. 

Rangen alustasarjat ns. handling kitit: 
HD-jouset, säädettävät erikoisiskunvaimintimet ja 
kallistuksenvakaajat. 

Uutta: Fairey Husky -sähkövinssit 
4000 kg:n vetolujuus, tosi asiallinen asennus 
Range Roveriin. . 

HUOM! Olemme hankkineet OY SISU 
AUTO AB:n henkilöautovaraosavaraston. 
Rover-osien lisäksi saat meiltä myös Met
ron, Minin, Allegron jne. osat. 

Nyt erikoishintaan mm: 
- RR omistajan käsi kirjat 
- RR nokkapeite 
- Michelin 200 205 x 16 renkaat nastoilla, uudet 
- HKPL 205 x 16, uuden veroiset 
- 16" erikoisvanteita 

ROVER SD1:een 
- iskunvaimentajat 

Helmapellit 
Rover P5, P6, SD1 

- lohkolämmitin 2600 
- takaikkunan ritilä 
- jarru palat 

AUTOT 

Vuoden 1986 aikana 
myimme yli 70 Roveria 
Tällä hetkellä varastossa: 

RANGE ROVER -82, -76 ja -73 

ROVER 2000 TC -73 
ROVER 3 L -60 

ROVER 3,5 L Coupe -68 

LAND ROVER 86 -54 ja -55 
LAND ROVER 88 -62, -64, 74, -75 ja -71 

LAND ROVER 109 -68, -75, -76 ja -71 
ym.ym. 

Useita projektiaihioita 

TULE TUTUSTUMAAN - AJA VAIKKAPA SHELL-ÖLJYNVAIHTOON. 

OFF ROAD CENTER OY 
90-520 062, 520 036, Mankkaanpuro 19 02180 Espoo 

PS. Kysy varaosia myös 50- ja 6O-luvun "nahkapenkki" Rovereihin. 
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HYVÄÄ ROVER-MATKAA VUODELLE 1987 
,{/ -

AUT.OJA 
1986 toimitimme viisi uutta Range Rover Vogueta ja yhden Land 
Rover ysikymppisen. Käytettyjä myimme lukuisasti -SD-Rove
reita, P-kutosia, Rangeja sekä pari Jaguariakin. Ja tietysti vaih
dossa tulleet vääränmerkkisetkin (HUH HUH). 
1987 tavoitteemme on enemmän, joten Rover Ystävä ota yhteys, 
pallo on Sillulla. 
Tehkäämme kaupat ystävien kesken. 

Esimerkkejä käytetyistä 
Ran.ge Rover -86, 83, 80, 79, 77, 75, 71 
Rover 3500 -71, 70, 2000 -73, 71, 69, 66 
Rover 100 -61, 3, 5LP5 -69, 3L Aut-60 

VARAOSIA JA TARVIKKEITA 

KORJAUS· JA HUOLTOPALVELUA 
Korjaamossamme on kuusi korjauspaikkaa, erillinen osakorjaa- . 
mo sekä korin oikaisu ja maalausmahdollisuus. Työn laadun ta 
kaavat vakinaiset kokeneet ammattilaiset. Käytettävissään heillä 
on asialliset välineet, nosturit ja testerit sekä merkkien erikoistyö-
kalut ja -kirjallisuus. Tätä kaikkea vahvistaa konepajamme työstö
tasapainotus ja peltityökoneineen. Sormi ei mene suuhun sorvin
puutteesta. 

KUNNOSTUSTA JA EHOSTUSTA 
Normaalien korjaamotoimenpiteitten lisäksi kunnostamme ja va
rustelemme autoja asiakkaan toiveitten mukaan. Tunnustukse
na töistämme on mm asiakkaillemme kaksi perättäistä voittoa 
Jaguar-kerhon eleganssi kilpailuissa. Varustelusta meille ovat tut
tuja mm. DIAVIA-ilmastoinnit, Janspeedin turbot ja muut piristy-
sosat, Konin vaimennin sarjat, Lumenition sytytyselektroniikka, 
Unipart loikkarit ja vinssit, ym ym varusteet. 

OlemJ:l1e edelleen laajentaneet osavarastoamme. Ja osien hin-
noissahan pidämme ystäviemme puolta. Usein saatkin oikean 
osan meiltä edullisemmin kuin jäljitelmän maailmalta. 
Esimerkkejä 

Range Rover 

SD-1 

ym ym 

jouset HD/tav 
iskarit 
etuoven sarana 
bensakorkki 
takajousi/iskari sarja 
trans.sytytys sarja 
lisälämmityskenno 

280,00 
250,00 
150,00 
320,00 

1450,00 
550,00 
500,00 

KARAASI - PAREMPIEN ENGLANTILAISTEN ERIKOISLIIKE 

Karaasi lW KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Puh 90 845671, 845617 

1 


