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Rover Ystävät-lehti on jälleen kädessäsi, voitaneen sanoa vihdoinkin! Sen 
enemmälti selittelemättä on todettava, että tämän numeron aikaansaanti 
on ollut ylen hankalaa. Hätähuuto on paikallaan tässä ja nyt! Mukaan 
lehden tekoon tarvitaan uutta aktiviteettia. Artikkeleista on pula. Jäsenis
tön omia juttuja, lyhyitä tai pitkiä, hauskoja tai vakavia, viimeisen päälle 
viimeisteltyjä tai kielivirheineen klubi-askin kanteen kirjoitettuina, mutta 
yhtä kaikki mielipiteitä, ajatuksia, käännöksiä, testejä jne tarvitaan, jotta 
äänenkannattajamme säilyy hengissä. (kts. viereisellä sivulla olevaa kap
paletta "Sisältö on riippuvainen itse kunkin jäsenen ... "). Juuri nyt ajan
kohtaisia ovat matkareportaasit kesälomamatkoilta ja kesän tapahtumis
ta, ovathan muistikuvatkin näistä vielä tuoreita. Siispä kynät "sauhua
maan". 

Autoharrastetapahtumien tarjonta on ollut suorastaan ylenpalttista. 
Säät eivät tänä kesänä ole olleet erityisen suotuisat, mutta jokaiselle on 
ollut tarjolla jos jotakin. Rover Ystävillä häppeninkejä on ollut kuukausit
tainja kun näihin lisätään erilaiset yhteistapahtumatja yleisemmät harras
temeetingit voi harrastaja hykerrellä mielihyvästä, tapahtumatarjontaa on 
yllin kyllin. 

Vanhojen autojen harrastus on saanut uutta tuulta purjeisiinsa tuonti
säännösten helpottumisen myötä. Uustuontiklassikoiden osalta voidaan 
puhua suorastaan tulvasta. Brittiautoista silmiinpistävimpiä ovat olleet 
lukuisat Rollsit, Bentleytja urheilu-Jaguarit, onpa katukuvaan ilmestynyt 
Aston Martineitakin. Uustuonti-Roverit antavat kuitenkin odottaa itse
ään. Liekö sitten niin, että eri Rover-mallit ovat ja ovat olleet niin hyvin 
edustettuina täällä Koto-Suomessa, ettei uustuonnille ole ollut "akuuttia 
tarvetta". Alkuinnostuksen hälvettyä 25 vuotta vanhempien autojen tuon
ti tasaantunee ja toivottavasti tuotavien autojen merkki- ja mallivalikoima 
laajenee. 

Kesäterveisin 

Juha 
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KERHOSOPPI 
LEHDET: 

No 

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

10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17-18. 
19. 
20. 
21. 

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 
1/86 
2/86 
3/86 

Lehtien hinta on 20 mk/kpl 
Lehdet voi tilata soittamalla puh. 
(90) 803 8171/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 ........ ........... . 

ulkopuolic..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 . Nyt 
kerho teettää uuden sadan kappa
leen erän,joka valmistuu kesälomiin 
mennessä. 

Siis: maksa lehden välissä olevalla 
materiaalien maksulapulla merkin 
hinta 100 mk kerhon tilille, jolloin 
merkin saanti varmistuu. 

KANGASMERKIT 

Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai
sesti, mutta olisi lähes välttämätön
tä, että tilauksia tuli si lisää , jotta 
merkit eivät asettaisi kerholle tu'rhan 
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. Hinnoittelu suosii 
useamman merkin ostajia seuraavan 
järjestelmän mukaisesti : 

VAATTEET 

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

KV. TAPAHTUMIA 1988 
Australian Land Rover-kerho järjes
tää kansainvälisen kokoontumisen 
maaliskuussa 1988, Iistätietoja osoit
teesta: 

THE LAND·ROVER OWNERS CLUB OF 
AUSTRALIA 

SYDNEY BRANCH 

P.O. BOX 126, STRAWBERRY HILLS, 
N.S.W., AUSTRALIA 2012 

Jäsenmaksuasiaa 
Kesälomakauden ollessa parhaim
millaan (toivottavasti lomat sujuivat 
Rover autoilun merkeissä) palaan 
jäsenmaksuasioihin, joita on mak
settu tänä vuonna kohtalaisesti. 

Vielä vuoden -86 jäsenmaksuja on 
suorittamatta nelisenkymmentä ja 
vuoden -87 maksuja edellisten lisäksi 
sataneljäkymmentä, 

Eräät Ystävät ovat jo suorittaneet 
vuoden -88 jäsenmaksunsa mm. 14, 
107, 112, 142,206, 214,216,300 ja 
493 . Aina isjäsenmaksunsa ovat suo
rittaneet seuraavat Ystävät: 1, 48, 
152, 288,345,352,381,411 , 507,613 
ja 639. (Tilanne 31.7.) 

Hyvää loppukesää ... 

toivoo rahastonhoitaja 

JÄSENREKISTERISTÄ 
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 
Maastoajot 
Maastoajot 
Joulujuhla 

10.10. 
7.11. 
28.11 

la 
la 
la 

Vanhojen Rovereiden omistajat autoineen ja perheineen. Tervetuloa viihty
mään Roverinin 30-VUOTIS SYNTYMÄPÄIVÄÄ lauantaina 22. elokuuta kello 
14 alkaen. 

Yhteisen jutustelun lomassa mahdollista grillata jos ei sada. Osoite: Espoo , 
Uusimäki , Ruutisarvi 8. 

Ajo-ohje: Vihdintieltä, SISUn kulmilta Vanhalle Hämeenkyläntielle, josta 
Uusimäen postin ohitse Sotilastorpantietä Krenatöörintielle ja Ruutisarveen. 
Katso puhelinluettelon sivuilta 33 tai 34 kohdasta 81/47. 
Tervetuloa! 

Pekka Kastemaa 

P.S. Jättäkää "nykyautot" nurkan taakse. 



RoverYstävät 
Maastoajot Nihattulassa ja Pikku-Parolassa 29. ja 30. elokuuta 1987 
Lauantaina 29.8.1987 klo 11.00 pidetään ensimmäiset "Safari" ajot Nihattulan Ilveskallion alueella. Alueelle on saatu 
käyttölupa Hämeenlinnan sotilaspiiristä. Alue sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Hämeenlinnasta kolmostietä 
Tampereelle päin. 

Tarkoituksena on ajella vanhoja talviteiden uria yhtenä jonona, välillä etummaista autoa vaihtaen. 
Yöpyminen tapahtuisi telttamajoituksessa Ilveskallion metsässä. Jokaisen osallistujan on hoidettava itse majoituksensa 

ja ruokailunsa. Koska saamme yöpyä maastossa ajamme myös yöllä, mikä tuo uusia vaikeuksia maastoajoon. 
Sunnuntaina 30.8.1987 klo 10. ajetaan perinteisempää maastoajoa Pikku-Parolan panssarivaunulla. 
Ilveskallion alueelle ei pääse kääntymään suoraan Tre-Hlinna tieltä vaan sinne on ajettava Nihattulan tai Pikku-Parolan 

kautta. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. Jos et voi osallistua molempiin tapahtumiin, niin tule edes toiseen niistä. 
Jos et pääse heti alusta mukaan, älä huolestu järjestämme paikalle opastuksen . 
Lisätietoja antaa Jaakko Putkonen k. 5663883 t. 772) 473. 

Syysajo 6.9.1987 
S(lrallrllzo!ePPe! 

Tämän kertainen syysajo suuntau
tuu Hankoniemelle. Kokoonnumme 
sunnuntaina 6.9. klo 10.00- 11.00 
Tammisaaressa uuteen Strandhotel
let:iin, joka sijaitsee Pohjanlahden 
itä rannalla Hankoon johtavan tien 
n:o 53 pohjoispuolella. Kokoontu
mispaikassa on tilaisuus kahvin ja 
aamiaisen nauttimisen ohella tutus
tua myös uuteen automuseoon. 

Tammisaaresta starttaamme leik
kimie1iseen perheralliin kohti Han
koa. Reitti kulkee Lappohjan Tvär
minnen ja Täktomin kautta Hangon 
venesatamaan. Ruokailumahdolli
suus on järjestetty HSF:n (Hangö 
Segel Förening) ravintolaan alkaen 
klo 14.00. Aterian hinta on n. 50,
Ihlö. 

Pojoviken 

Ruokailun jälkeen on 
kotiinpaluu, joka maantieteellisestä 
asemasta johtuen poikkeuksellisesti 
kohdistuu kaikilla samaan suun
taan. 

Maastoajomahdollisuutta ei tällä 
kertaa ole järjestetty, johtuen edelli
sen viikonlopun maastoajosafarista. 

HSF edellyttää ennakkotietoa 
ruokailijoiden määrästä, joten il
moittanet osanotostasi 31.8.87 men
nessä 

Pekalle p. 805 3593 k. 
Kimmolle p. 845 617 t. 

tai luhalle p. 520062 t. 893049 k. 

5 
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ROVER 2200 Te 
NAAPURISSA 
VERTAILTUNA 

Persoonallinen Rover 2200 Te, van
ha automalli , vanha hieno malli, 
mutta ... vanha. Näin enteellisesti 
läntisen naapurimme johtava alan 
julkaisu Teknikens värld aloittaa 
vertailutestissään 2200 esittelyn 
vuodelta 1974. Vertailussa Rover ot
taa mittaa naapurin omasta tuot
teesta Volvosta hintaluokassa 35000 
kruunua yhdessä neljän muun au
tomerkin kanssa. 

Sen kummemmin ottamatta kan
taa muihin vertailuautoihin, tutki 
taan TV:n päätelmät Roverista . 

Rover on raskas ja raskaasti ajet
tava eikä järin nopea kiihtymään . 
Takaistuimeltaan ahdas , minimaali
seen tavaratilaan on sijoitettu vara
pyörä siten, että se vie puolet käytet
tävästä tilasta. Kunnon pitkänmat
kan ajokki, mutta ei mikään pikku
teillä pyöriteltävä. 

Melko meluisa , kojetaulun muo
toilu yksilöllinen, muttei kovin mo
derni eikä käytännöllinen. Kohtalai
sen' taloudellinen, mutta kiihtyvyys 
vailla potkua. 

Kuljettajan istuimella on mukava 
istua ja ne, jotka arvostavat englanti
laista autonrakennuskoulukuntaa 
voivat nauttia puupaneeleista sekä 
joukosta hauskoja pikku hienouk-

•. sia. 
Mutta vaikka Rover onkin per

soonallinen ja omaa vanhan ajan 
chqrmia, se ei ole kilpailukykyinen 
muiden kanssa niin oleellisissa asi
oissa kuin suorituskyky, ajo-ominai
suudet ja mukavuus. 

Erityinen auto vain tietyn tyyppi
siIle kuljettajille! Mukava auto nos
talgikoille, viihtyisä sille, joka antaa 
arvoa sen erikoisominaisuuksille. 
Mutta totuuden nimessä kehitys on 
jo ajanut Roverin ohi. Kaikesta tästä 
huolimatta toteaa eräs testi porukan 
asialle vihkiytynytjäsen: "Ei epäilys
täkään siitä, ettäjättäisin sen testissä 
viimeiseksi, mutta hitsi vieköön et
teikö Rover olisi se, jonka kaikesta 
huolimatta haluaisin omakseni." 

Näinhän se on nähtävä: 

A&P K-kontio 

Teknikens värld 
N R 22 23/ 1 0 1 974 

Roverissa ohjaaja istuu jättimäisen 
puukehän takana. Kojepanelija vivut 
ovat hieman sekavia. 

Kuvassa kehoitetaan kiinnittämään 
huomio Roverin levypyöriin: ne eivät 
ole alkuperäisvarusteita, vaan kuulu
vat oikeastaan kalliimpaan 3500-mal
liin. 

Testikaravaani maantieajossa Rover 
2200 Te kärjessä. 



Pris "på gatan" 

Motor 

Borrniflgl slag 

ey/-voI 

Maxeffekt 

Max vridmoment 

Kompressiofl 

Veva~lIager 

Antal förgasare 

Kraftöverföring 

Bromsar 

Styrning 

Antal raffvarv 

Vändcirkel 

fjäclring 

MÄTT OCH VIKT 
längd x bredd x höjd 

~/avstånd 

Spårvidd fram och bak 

Tjänstevikt 

Maxlast 

Bränsletank 

Hjuloch däcll 

33 000 kr, ej vagnskadegaranli 

4-cyl rak med en överliggande 
kamaxel 

90,5/85,7 mm 

2206 cm3 

115 hk OIN vid 5250 r/m 

18,4 kpm DlN vid 3 000 r/m 

9:1 

5 

2 

4-växlad, golvspak. Bakhjulsdrift 

Skivor Iram och bak. Servo 

Snäcka 

3,8 

10,6 meler 

Spiralljädrar Iram och bak 
de Oion-bakaxel 

455 ~ 168 x 140 cm 

263 cm 

135/133 cm 

1440 kg 

320 kg 

681iler 

165 HR 14 radialdäck. 
Fälgbredd 5 tum ---...... , .... 

Roverin jarrut olivat hieman proble
maattiset. Etupyörät lukkiutuivat 
kylminä. 

S 

s 

UUDMÄTNING 
fNmtät. 
.. klÖt. 

II 

~ 
1IIIIIIII !II"'" ,...... 

~ ~ ro M M ~ 00 ~ ~ m 
Km/h~ 

Roverilla oli huonoin melukäyrä. Se 
jyrisijo alhaisilla nopeuksillaja moot
toritiellä se oli ehdottomasti liian me
luisa. 

RoverYstävät 7 

Helsingin hurinat 17.5.1987 

Sunnuntaina toukokuun 17. pnä hu
risteltiin nyt kolmannen kerran Hel
singissä. Tällä kertaa järjestelyistä 
vastasivat Rover Ystävät, Alfa- ja 
Mersu-miesten suosiollisella avus
tuksella . Helsingin Urheiluauto klu
bi halusi ainakin toistaiseksi vetäy
tyä järjestelyistä ja sen tilalle päätet
tiin kutsua Jaguar-kerho,joka olikin 
sitten varsin edustavasti mukana itse 
ajoissa. 

Ajoa suunniteltaessa päätettiin 
poiketa hieman perinteestä ja läh
töpaikaksi valittiin Malmin lento
kenttä , ja sieltä ajo kierteli Helsingin 
itäosissa. Ajo oli taas jaettu neljään 
jaksoon ja reitin varrella riitti var
masti katseltavaa niin pienemmille 
kuin isommillekin Ystäville. Autoi
luun liittyvien kysymysten sekaan 
mahtui myös yleis tieto kysymyksiä 
ja jokunen ensiapukysymyskin. 

Kilpailun maali oli Malmin lento
kentän kupeessa sijaitsevan Malmi
Vehon pihalla, jossa suoritetun pis
telaskun jälkeen tulokset olivat (5 
parasta): 

1. Liukkonen 
2. Karusuo 
3. Brandt 
4. Tossavainen 
5. Eklund/Lindholm 

eli Rover Ystävät pärjäsivät mainios
ti! 

Hienoja ja hyödyllisiä palkintoja 
olivat tänä vuonna lahjoittaneet 
mm. Autorep, Veho, Osmo KaIpa
la Oy, Karaasi, OffRoad Center, Al
fa-Romeo Svenska ja Karl Fazer, 
joista heille kiitos. Tässä yhteydessä, 
myös parhaat kiitokset KimmolIe , 
joka auliisti antoi järjestäjien käyt
töön tilansa, ja teki täten mahdolli 
seksi tämän vuotiset Hurinat! 



" 
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PAINAVA PAKINA 
Lyijy painaa, tämä lyijyä koskeva 
pakina on siis painavasta aiheesta, 
vaikka aiheen käsittely on tarkoi
tuksella kevyehkössä muodossa.-

Ympäristöhaitat, kuolevat metsät, 
terveydelle vaaralliseksi käyvät elin
tarvikkeet, ilman pilaantuminen, 
syöpäriskit ja monet muut nykymaa
ilman pelottavat peikot ovat usein 
pyritty tunteenomaisesti vierittä
mään yksinomaan autojen ja niiden 
käyttäjien aiheuttamiksi. Vaikka 
julkinen sana toistaa kerkeästi yh
denasian liikkeiden viestejä, autojen 
vastustajien eritoten, eivät usein 
toistetut ajatukset autoistumisesta 
kaiken pahan alkuna ole ainakaan 
koko totuus. Harvoin mikään asia 
onkaan musta-valkea asetelma, 
elämme hyvin mutkikkaassa maail
massa. 

On totta, että liikenteen viime 
vuosikymmeninä tapahtunut valtai
sa kasvu tuottaa paljon pakokaasu
ja, Saksassakin vuoden pakokaasu
päästöt peittäisivät koko maan 170 
senttiä paksuna pilvenä - jos pako
putkista tulevat kaasut olisivat py
syviä ja paikalleen jääviä. USA:ssa,
Kaliforniassa maantieteellisistä ja 
meteorologisista syistä pilvi toisi
naan todella muodostuu ja jää pai
koilleen. Siellä liikenne on kiistatta 
suoranainen syyllinen elinympäris
tön laadun pilaamiseen. Suomessa ei 
ole edes edellytyksiä samanlaisiin 

.', ongelmiin. 
Eräs eniten puheenaihetta antanut 

asia on pakokaasujen sisältämät lyi
jy-yhdisteet. Bensiiniin lisäaineena 
sekoitettu lyijy leviää pakokaasujen 
myötä luontoon ja päätyy kiertoku
lussaan ihmiskehoon. Kaikkein ti
heimmin liikennöidyissä maissa on 
havaittu selviä lyijypitoisuuksien 
kohoamisia tutkituissa asukkaissa. 
Toisaalta on toki tutkimustuloksia, 
jotka osoittavat, että jo ennen autoi
I un aikaa esimerkiksi Englannissa ja 
USA:ssa kertyi 1800-Iuvun ihmisiin 
nykyisiä arvojakin korkeammat Iyi
jymäärät. Lyijystä ei silti tehty kai
ken sairauden ja kurjuuden synti
pukkia, vaikka lääkäri kunnalla oli 
ongelma tiedossaan. Kerrottakoon 
vielä, mistä lyijy tuohon aikaankin 
pääsi ihmispolon kehoon. Nuo en
nen Rovereita eläneet ihmiset saivat 
lyijyn juomavedestä, jota siihen ai-

kaan kerättiin ja säilytettiin lasi te
tuissa putkissa, kouruissa ja astiois
sao Keitto-ja ruokailuastiatkin olivat 
usein keraamisia ja lasitettuja. Lasi
tuksen laadusta johtui, että siitä liu
keni veteen lyijyä. Vielä viime aikoi
nakin on Suomen tulli pysäyttänyt 
emalitavaraeriä, joissa on samaa lyi
jyä päästävä vika. 

Lyijyn pääsyä luontoon tullaan 
rajoittamaan radikaalisti aivan lähi
aikoina. Useissa maissa on ja tulee 
voimaan lakeja, joilla puututaan 
nimenomaan autojen pakokaasujen 
kautta leviävään Iyijyyn, usein riip
pumatta onko kyseisessä maassa 
kaikkein ankarimmat säädökset 
edes tarpeen. Politiikoille asia voi ol
la muistakin syistä tärkeä kuin vain 
todellisten ympäristö haittojen tor
junnan vuoksi. Polttoaineiden sisäl
tämistä lyijy-yhdisteistä on syytä 
päästä eroon, jo yksin yhteiskunta
sovun vuoksi, sen verran asia on 
kansan jakanut kahtia. 

Vaikka lyijy bensiinin lisäaineena 
on Suomessa suhteellisen nuori tu
lokas, sitä lisättiin polttoaineeseen 
"suuressa maailmassa" jo 20-luvul
la. Lyijy on toistaiseksi käyttökel
poisin lisäaine pyrittäessä korotta· 
maan bensiinin oktaanilukua eli 
bensiinin puristuskestävyyttä ette.i se 
syttyisi ennen aikojaan jo puristus
tahdin aikana. Liian aikainen ja it
sestään syttyminen pienentää moot
torin tehoa ja saattaa pienentää sitä 
pysyvästi. Moottorista kuuluva kili
nä sitä raskaasti kuormitettaessa 
kertoo itsesyttyneenja sytytystulpan 
kipinän sytyttämän seoksen liekki
rintamien törmäämisestä yhteen ja 

liian nopeasti "pytyssä" palaneesta 
bensiinistä, noin karkeasti kuvattu
na. Tällaisessa tilanteessa mäntä
parka matkaa yhä kohti puristus
vaiheensa huippua ja jos liian aikai
sin alkanut räjähdys ehtii nostaa 
paineen yli sopimattoman rajan , 
paine voi purkautua esimerkiksi 
kampikammion puolelle. Sinne 
päästäkseen paineenalaiset räjäh
dyskaasut ovat jo murtaneet män
tään reiän! 

Polttoaineen puristuksen kestä
vyyttä voidaan parantaa muillakin 
lisäaineilla kuin Iyijy-yhdisteillä. 
Viisikymmenluvulla oli jakelussa 
bentyliä, jonka oktaaniluku oli yli 
80. Bentyl oli aikansa "superbensii
ni". Kyseisen polttoaineen benzol 
terästettynä alkoholilla antoi oktaa
niluyuksi parhaimmillaan yli 90. Jos 
kohta nämä lisäaineet eivät ehkä ol
leet niin vaarallisia ympäristölle, niin 
niistä oli vaaraa moottorin kestolle. 
Kuusikymmenluvulla autojen moot
toreiden suunnittelussa oli suuntaus 
yhä korkeampiin käyntinopeuksiin 
ja puristussuhteisiin, tarkoituksena 
oli saada entistä korkeampia tehoja. 

Pakoventtiilien käyntilämpötilat 
nousivat, olivathan ne yhä enemmän 
sananmukaisesti jatkuvan tulen ym
päröimiä. Näissä oloissa venttiiIin 
sulkeutuessa se hivenen hitsautuu 
kiinni venttiili-istukan tiivistävää 
pintaa vasten ja auetessaan venttiili 
repäisee mikroskooppisen pieniä 
metallihiukkasia tiivistyspinnoista. 
Pitempi ajo täysillä, esimerkiksi 
moottoritieolosuhteissa, päättyi pian 
venttiilivaurioon. Venttiilin is-



-tukan metallin laatu tietysti ratkai
see, kuinka nopeasti se "palaa". Ke
vytmetallisiin sylinterinkansiin istu
tetut istukkarenkaat ovat tavallisesti 
korkealaatuista terästä, kuten vent
tiilitkin ja palamisvaara on vähäi
sempi. Valurautaisessa sylinterin
kannessa istukka työstetään usein 
suoraan kannen metalliin ja tällöin 
venttiilin istukan metalli ei ole kovin 
hyvä jatkuvaan huipputeholla ajoon 
- ellei käytetä lyijyä bensiinissä. 

Lyijy asettuu molekyylien paksui
sena kerroksena venttiilin tiiviste
pinnalle ja toimii kuin voiteluaine: se 
estää metallipintoja suorasta koske
tuksesta toisiinsa. Lyijylisäaineet ta
kertuvat metallipintoihin niin te
hokkaati, että riittävä "voitelu" 
venttiileille saadaan, vaikka lyijytet
tyä bensiiniä köytettäisiin vain joka 
neljännellä tankkauksella. Liiallises
ta lyijymäärästä on vastavuoroisesti 
haittaa, se aiheuttaa runsaasti kars
toittumista venttiileihin, palotilaan 
ja sytytystulppien elektrodeihin. Lyi
jy-yhdisteitä lisätäänkin nykyisin 
vain n. 0,15 kuutiosenttimetriä ben
siinilitraa kohti, kun kuusikymmen
luvulla niitä oli runsaimmillaan ben
siinissä nelinkertainen määrä - ja 
turhan takia. 

Lyijyn määrä polttoaineessa on 
viime vuosina vähentynyt olennai
sesti ja lainsäädäntä ohjaa useissa 
maissa uudet autot rakennettaviksi 
siten, että ne voivat käyttää vain täy
sin lyijytöntä bensiiniä. Pakokaa
suissa olevien ympäristöhaittoja ai
heuttavien aineiden pidättämiseksi 
tai puhdistamiseksi autoihin laki
määräisesti vaadittavat katalysaat
torit ratkaisevat myös lyijypäästö
ongelmat. Nykyiset katalysaattorit 
"tukkeutuvat" lyijystä ja sen vuoksi 

" autojen polttoaineen täyttöaukko on 
rakennettu esimerkiksi USA:ssa sel
laiseksi, että vain lyijyttömän ben
siinin täyttöpistooli käy kyseisen au
ton tankkaamiseen. Yksinkertainen 
ja nerokas keino lyijyn vähentämi
seen! Kun autojen käyttöikä on teol
lisuusmaissa noin 10 vuotta, voidaan 
arvioida, että 1990-luvun puolivälis
sä lyijytettyä bensiiniä tarvitsevia 
autoja on liikenteessä jäljellä varsin 
merkityksetön määrä. 

Lyijytettyä polttoainetta tarvitse
vat lähinnä kuusikymmen- ja seit
semänkymmenluvulla valmistetut 
autot, joiden moottorien puristus
suhde on selvästi yli 8: 1 ja jotka ovat 
nopeakäyntisiä. Seitsemänkymmen
luvun jälkeen valmistetut moottorit 
kestävät kovat kuormitukset ja kier
rokset huolimatta korkeasta puris
tussuhteesta, johtuen hyvistä mate-

riaaleista mm. venttiili-istukoissa , 
palotilojen ja kanavien muotoilun 
parannuksista ja viime vuosina li
säksi tulleiden elektronisten tunto
ja säätäelimien ansiosta . Viimemai
nitut ovat jo todella nerokkaita lait
teita, jotka säätelevät seosta ja syty
tyksen aj oitusta siten, että moottoril
Ie tuhoisa nakutusilmiö estyy. 

Nyt käytössämme olevat Roverit, 
tai muut autot, ovat siis kymmenen 
vuoden päästä häviävänä vähem
mistönä liikeateessä. Roverit aina
kin ovat niin pitkäikäisiä, että täy
dellä syyllä voidaan kysyä, saadaan
ko niihin tulevaisuudessa soveliasta 
polttoainetta tai löytyykö muita kei
noja niiden pitämiseksi liikenteessä 
lyijyttömillä polttoaineilla. 

Nykyisen kaluston rakenteellinen 
muuttaminen, modernien säätölait
teiden jälkiasennus, on käytännössä 
pois suljettu ajatus , teknisesti se vaa
tisi autoon aivan liian suuria muu
toksia ja uusia ratkaisuja. Lisäai
neet , bentsolja alkoholit aiheuttavat 
usein ongelmia aiemmin mainitun 
venttiilien "voitelun" puuttuessa ja 
lisäksi myös on olemassa vaara, että 
ruoste iskee venttiilikoneistoon ja 
muuallekin moottorin sisälle. Lyijy
tyksessä käytetyn lisäaineen myynti 
pienissä, tankilliseen tarkoitetuissa 
erissä vanhojen autojen käyttöön 
tuskin tulee koskaan onnistumaan, 
sillä aineet ovat erittäin myrkyllisiä 
tiivistetyssä muodossa . 

Tilanne ei kuitenkaan tunnu tOI
vottomalta, sillä useat asiantuntijat 
ovat sitä mieltä, että lyijytettyä polt
toainetta tullaan myymään vielä 

RoverYstävät 
vuosikymmenet. Esimerkiksi Keski
Euroopan teollisuusmaissa käy vuo
sittain runsaasti turisteja autoillaan 
köyhemmistä Euroopan maista, 
Kreikasta, Turkista, Jugoslaviasta 
jne, maista, joissa autot käytetään 
sananmukaisesti loppuun saakka. 
Näissä maissa tuskin lopetetaan lyi
jytetyn polttoaineen käyttöä vuosi
kymmeneen, jos edes silloinkaan. 
Näiden maiden ajoneuvoja varten 
säilyy myös Keski-Euroopassa jon
kintasoinen lyijytetyn bensiininjake
luverkko. 

Mikäli joskus kuitenkin kävisi 
niin, että nykyisten Rovereiden käyt
tämää polttoainetta ei saisi, on lii
kennöinti silti mahdollista. Ongel
mat syntyvät vain, kuten aiemmin 
todettiin, täydellä kaasulla vedätet
täessä. Lääkkeet vaurioiden estämi
seksi ovat yksinkertaisia: 
- vältetään jatkuvia huippukier

roksia 
- vältetään täydellä kaasulla vedät

tämistä 
- jos mahdollista, tankataan lyijy

tettyä bensiiniä aina kun siihen 
on tilaisuus: 

- käytetään ylävoitelua eli lisätään 
polttoaineeseen hiven siihen se
koittuvaa voiteluöljyä. 

Kun yllämainitut keinot ovat vält
tämättä edessämme, olemme jo elä
keikäisiä kuten autommekin. Vuo
sikymmenen tai useamman kuluttua 
uskon meillä olevan jo malttia hive
nen hillitä menohalujamme, maltilla 
ajo sujuu hyvin tulevaisuudessakin. 
Happy Rovering! 

Kari TT 
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ROVER YSTÄVIÄ MAAILMALLA 

Kotoisten merkki kerhojen joukossa 
Rover Ystävät sijoittuu aktiivisim
pien ja jäsenmääräitään suurimpien 
joukkoon. Kun merkki- ja alan har
rastekerhojen lukumäärä täällä 
Suomessa lienee tällä hetkellä yli 
kuudenkymmenen , niin arvatenkin 
vastaavien kerhojen lukumäärä rajo
jen takana lienee valtaisa. 

Koko kerhotoimintamme ajan on 
Rover Ystävät solminut suhteita 
muissa maissa toimiviin sisarjärjes
töihin ja sitä kautta on meille hah
mottunut sen toiminnan laajuus,jo
ta Rover ajoneuvojen ympärillä ta
pahtuu. Kuluneena keväänä ker
homme sai brittikerhojen paikalli
selta katto-organisaatioita A.R.C.:I
tä (Association of Rover Clubs) sen 
ensimmäisen vuosijulkaisun, johon 
oli koottu järjestöön kuuluvat ker
hotja niiden toiminta. A.R.C. palve
lee ensisijaisesti vain brittikerhoja, 
mutta pitää yhteyttä "merten takai
siin" kerhoihin yhdyslehdykällään 
(LINK) aika ajoin. 

Toiminnaltaan Rover kerhot ovat 
mitä moni-ilmeisimpiä, tapahtumien 
vaihdellessa samppaniaa kuplivista 
tanssiaisista aina mutaisimpiin ral
leihin. Valtaosa kerhoista on 4x4-
kerhoja, joiden toiminnalla on voi
makas kilpailullinen leima: trial, sa
farit ja green roading löytyvät jo
kaisen ohjelmistosta, parhaimmil-

, laan yhden kerhon puitteissa joka 
•. toinen viikonloppu. Osa kerhoista on 

erikoistunut vain tiettyihin tyyppei
hin, osa kattaa kaikki tyypit ja mal
lit, kaikilla tietysti tavoitteena Rove
reiden ja niiden haltijoiden hyvin
vointi. 

Em. vuosijulkaisusta olen kerän
nyt kaikki siinä mainitut kerhot, ja 
niiden osoitteet, jos jollakulla olisi 
hal ua tai tarvetta joskus yhteydenot
toihin. Osoitetietojen perään olen 
liittänyt kaksi lukua, joista ensim
mäinen ilmaisee perustamisvuoden 
Ja toinen nykyisen jäsenmäärän. 
Samoin selvityksenä mihin tyyppiin 
kerho on keskittynyt: 4x4 = LR + 
RR, ALL = kaikki mallit jne. 

P. K-kontio 

Ensiksi brittikerhot; 
Anglian Rover Owners' Club Ltd. 
Secretary: Andrew J. Flanders. 3 
Mortimer Hill, Tring, Herts., HP23 
5JT. Tel.. (044282) 2565. -
/300/4x4 

Breckland Land Rover Club Ltd. 
Secretary. Mike Plummer, 39 North
fields, North Parr. Norwich, Nor
folk, NRE 7ES. Tel. (0603) 5784l. 
197I1150/4x4 

Cornwall & Devon Land Rover 
Club 
Secretary: Sue Retallick, Mill Com
be, Ilsington, Newton Abbot, De
von: Tel.: (03646) 430. 
1976/100/4x4 

Cumbrian Rover Owners' Club 
Ltd. 
Secretary; Peter Anstiss, 4 Bluecoat 
Crescent, Newton-With-Scales, 
Preston. Lancashire, PR4 3TJ. Tel. 
(0772)685735. -/- /4x4 

Essex Land Rover Club 
Secretary: Dave Bygrave, The Knoll, 
Bygrave Road, Ashwell, Nr. Bal
dock. Herts., SG7 5RH. Tel. 
(046274)2418. 1983/270/4x4 

If interested in joining us please 
send a stamped and addressed enve
lope to Brian Fry, our membership 
secretary. His address is 20 Mill
fields, Danbury, Chelmsford, Essex, 
CM34LE: 

Hants & Berks Rover Owners' Club 
Secretary: Andy Smith, 29 Silverdale 
Road, Tadley, Basingstoke, Hants., 
RG26 6JL. Tel.: (07356) 3395: 
1983/- /ALL 

Lancashire & Cheshire Rover Ow
ners' Club Ltd. 
Secretary: Ian Foster, 7 Slimbridge 
Close, Red Bridge Park, Breightmet, 
Bolton, BL2 5NT. 1972/180/4x4 

Land Rover Register (1947-1951) 
Secretary: Mrs Sally CookneIl, The 
High House, Ladbroke, Nr. Le
amington Spa, Warwicks, 
CV330BT. Tel.: (092681)21Ol. 
1974/-/4x4 

The Land Rover Safari Owners' 
Club 
Secretary. David Nivgel Webster, 20 
Ashmore Lake Road, Short Heath. 
Willenhall, West Midlands, 
WVI24LB. 

The Land Rover Series One Club 
Secretary: David Bowyer, East 
Foldhay, Zeal Monachorum, Credi
ton, Devon. EXl7 6DH. Tel.: 
(03633) 666 (office hours only ple
ase). 1979/100/4x4 

Land Rover Series Two Club 
Secretary: Ross Floyd, 2 Brockley 
End Cottages, Cleeve, Avon , BS19 
4PP: Tel.: (027583) 3772. 
1985/70/4x4 

Land Rover Series Two 2 Litre Re
gister 

Correspondence directly concerned 
with 2 Litre Vehicles should be sent to 
Eric Cowell, 57 High Street, Wicken, 
Ely, Cambs. (0353) 720309. General 
enquiries should be sent to the Secre
tary of the series Two Club. 

The Leicestershire Land Rover 
Club Ltd. 
Secretary: Miss Christine Hardy, 
Fearn House, 1 Guildford Drive, 
Wigston Fields, Leicester, LE8 
IHG. 1979/140/4x4 

Lincolnshire Land Rover Club Ltd. 
Secretary: Mr Rick Wells, Shepherds 
Cotage, Horkstow, Barton-on
Humber, South Humberside. Tel.: 
(065261)603. 1983/- /4x4 

Midland Rover Owners' Club Ltd. 
Secretary: Bob Rowley, The Old 
Thatched Cottage, Brownheath 
Common, Droitwich, Worcestershi
re, WR9 7JF. Tel.: (0905)5593l. 
1967/600/4x4 



North East Rover Owners' Club 
Secreta ry: Kenneth George Atkin
son,9 South Drive, Cleadon Village, 
Nr. Sunderland, Tyne & Wear, SR6 
7SX. Tel.: (091436) 2083 . 
19711 100/ ALL 

North Wales Land Rover Club 
Secretary: Mrs Pauline Morris, The 
Filling Station , Pentrefoelas Road, 
Bylchau , Denbigh, Clwyd, N. Wales, 
LLl6 5LS. Tel.: (074570) 237. 
1986/ - / 4x4 

Peak and Dukeries Land Rover 
Club (1983) Ltd. 
Secretary: Bill Keen, 38 Woodhouse 
Lane, Bolsover, Chesterfield, S44 
6RL: Tel.: (0246) 826532: 
1967/200/4x4 

Anyone wishing to find out more 
about the club can do so by contac
ting our Secretary of Membership 
Secretary Reg Clarke, 125 Diamond 
Avenue , Kirkby in Ashfield , Notts : 
Tel.: (0623) 753972. 

Pennine Land Rover Club Ltd. 
Secretary: Ann Whittaker, 121 
Brown Lodge Drive, Smithybridge, 
Littleborough, OLl5 OET. Tel. : 
(0706) 78475: - /650/4x4 

Range Rover Register 
Secretary. Chris Tomley, Cwm Coc
ken , Bettius , Newtown, Powys, SY 1 6 
3LQ. Tel.: (0686) 87430. 1985/ 
340/4x4 

So , if you own a Range Rover and 
want to join the oly national club 
dealing exclusively with this make of 
vehicle, make contact now! Our 
Membership Secretary is: Steve Wil
loughby, 43 North Drive, Wootton 
Warren, Solihull, West Midlands , 
B956EQ. 

• Red Rose Land Rover Club Ltd. 
Secretary. John Waltho, 8 Glenmo
re , Clayton le Woods, Chorley, 
Lancs., PR6 7T A. Tel. : (0772) 37157: 
1982/200/4x4 

Scottish Land Rover Owners' Club 
Secretary: Kenneth R. Deas . 10, Sil
verburn Drive, Peniculic, Midlothi
an. EH26 9AQ. Tel.: (0968) 76103 . 
1959/200/4x4 

Somerset & Wiltshire Rover Ow
ners' Club 
Secretary: Kenneth Knight, Birdlime 
Cottage, Porton, Salisbury, Wiltshi
re, SP4 OND. Tel.: (0980) 610776. 
1974/100/4x4 

The Southern Rover Owners' Club 
Ltd 
Secretary: Mrs. Sandra Bourne, 124 
Crescent Drive, Petts Wood , Nr. 
Orpington. Kent, BR5 IBE. Tel. 
(0689) 39458. --:-/450/ ALL 

Staffordshire & Shropshire Land 
Rover Club Ltd. 
Secretary: Dennis Jones , 3 Manor
ford Avenue, West Bro mwich, West 
Midlands, B71 3QJ. Tel. : 021 
5885892: 1964/-/4x4 

Yorkshire Rover Owners' Club 
Secretary Mrs Susan Whiteley, 10 
Thorncliffe, Kirkburton , Hudders
field, HD8 OUG. Tel.: (0484) 603564: 
19711- / ALL 

The Rover Sports Register Ltd. 
1953/1300/ ALL 
Registrars (Membership secretaries): 

For vehicles made before 1950. 
Adrian Mitchell , 42 Cecil Road, 11-
ford, Essex, IG 1 2EW Tel: 01-
4781204 

For P4 models. Mike Wadman, 
Fiat 3, 45 Wickham Road, Becken
ham, Kent. BR3 2QJ . tel. 01-
6588361. 

For alllater models: richard 
Backhouse, 171 Wigan Road, Eux
ton , Chorley, Lancs . PR7 6JH Tel : 
02572 702 1 6: 

Enquiry and contact point from 
mambership etc : Cliff Evans, 8 Hila
ry Close, Great Groughton , Chester 
CH3 5QP. Tel: 0244318921. 

Rover P4 Drivers Guild 
Membership Secretary. John Risk, 1 
Suffolk Way, Hornchurch, Essex, 
RMl 3ET. 1977/1500/P4 (1950-
1964). 

P6 Rover Owners' Club 
Secretary: Ian Faulds, 16 Wark 
street , Chester-Street, Co . Durham. 
Tel : (0385) 891844. 

The 1987 subscription is 10 
pounds and the membership secreta
ry is Paul Treloggan, 20 Windbo
rough Road, Carhalton, Surrey, 
SM54QJ: 

The Rover P5 & P5B Owners Club 
100A Thorpe Lea Road, Egham, 
Surrey. Telephone Staines 50210. (Ei 
ARC:n jäsen) 
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"Merten takaiset" kerhot 
Africa 

Land Rover Owners Club of South 
Africa. Secreta ry. G . Beck, P.O. Box 
23507, Joubert Park, Johannesburg 
2044, South Africa. 

Rover Owners Association of 
Southern Africa. Secretary: Ronette 
Meyer, P.O . Box 879, Honeydew 
2040, South Africa . 

Natal Rover Owners' Association. 
Address. P.O . Box 1119, Wands
beck, Natal 3631. 

Orapa Bush Club. Secretary: Je
remy Boycott , Private Bag 1, Orapa , 
Botswana: 

Australia 
The Land Rover Owners Club of 

Australia: 
Capital Territory: P.O. Box 419, 

Civic Square , ACT 2608. 
Central Branch: P.O.Box 1039, 

Alice Springs, NT 5750. 
Mackay Land Rover Club. P.O. 

Box 219, Mackay, Queensland 4740. 
NewcastIe Branch: P.O. Box 60, 

Newcastle , New South Wales 2300. 
Northern Territory: P.O. Box 3584, 

Darwin, NT 5794. 
South Australia: P.O. Box 238 , 

Elizabeth, South Australia 5112. 
Sydney Branch: P.O. Box 126, 

Strawberry Hills, New South Wales 
2012. 

Tasmania: P.O. Box 46, Lindisfar
ne , Tasmania 7015. 

Victoria Branch: P.O. Box 8, Ab
botsford, Victoria 3067. 

Western Ausdtralia: Secretary: F. 
Penistan , 75 Ardross street , Applec
ross , WA 6155. 

Range Rover Club of Australia: 
New South Wales Branch: P.O . 

Box A 290, Sydney South 2000. 
Queensland Branch: P.O . Box 88, 

Mount Gravatt, Queensland 4122. 
South Australia Branch: P.O. Box 

2485, Adelaide 5001. 
Victoria Branch: P.O. Box 248, 

Balwyn, Victoria 3103. 
Others: 
Rover Owners Association of 

Queensland: P.O. Box 31 , Toowong, 
QLD 4066. 

Rover Car Club ofSouth Australia: 
P. O. B9X 342, North Adelaide 5006. 

Rover FWD Club Tasmania: P.O. 
Box 69, Sorrell, Tasmania 7172 

Brisbane FWD Club: P.O. Box 
369, North Quay, QLD 4000. 

NewcastIe Rover Owners FWD 
Club: P.O. Box 202, Merewether, 
NSW 2291. 

Australian National FWD Council: 
P.O. Box 79, Canberra, ACT 2601. 
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Belgium 

Belgian Rover Club. Secretary: 
Alain Van Brussel, Rue Zandbeek 
133, 1180 Bruxelles. 

Land Rover West Country. Nowe' 
Marc, Myosotislaan No. 6 B-8458 , 
Oost Duinkerke. 
Canada 

Association of Land Rover Owners 
of Canada. Unit 185, 1450 Johnston 
Road, White Rock, B.c. V4B 5E9. 

Chapters: 
Island Rovers: Box 6336, Station 

C, Victoria B.C. V8P 4GO: 
Ottowa ValIey Land Rovers: Presi

dent: Mike McDermott, 1016 Nor
mandy Crescent, Ottawa, Ontario, 
K2C OL4. 

Edmonton Chapter: J . A. Sigurd
son , 13424, 102nd Avenue, Edmon
ton, Alberta , T5N ON4. 

Rover-Lander, 108-615 St Georges 
Avenue , North Vancouver , B.C. 
V7L 3H4. 

'\ ,S n -IlO,,, 
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"/ Denmark -

Dansk Land Rover Klub. Secretary: 
Jan Bolvig, 'Godset', Resujoerves 
8, Torsted, OK 6990 Ulfborg. 
Ecuador 

Rover Owners Club Del Ecuador. 
Secretary: B. Aviles-Alfaro, Aparta
do Postal354, Auda de las Americas, 
Guyaquil. 
Finland 

• , Rover Ystävät (Rover Friends Fin-
land). PL 32, 00421, Helsinki 42. 
West Germany 

Deutscher Rover Club. Koordina
tor: Wilhelm Lehmann, Alte Ama
lienstrasse 33, 0-2900 Oldenburg. 
HolIand 

Rover Owners Club of HolIand. 
Secretary: H. W. Hilgerdenaar, P.B. 
440, 1180 AH Amstelveen. 

Algemeine Nederlandse Vereniging 
Terreinvoertuigen (A.N.V.T.). Gene
ral Secreteriat: Paasbergerweg 26, 
6711 DL EDE. 

Stitchting Jeebee: J. M. Noorlan
der-Bettenbroek: Wielsingel15, 3261 
VH., Oud-Beijerland. 
Italy 

Federazione Italiana Fouristrada. 
Secretary General: Giorgio Kirch
ner, Via Aristotele 39, 20128 Milano. 
New Zealand 

The New Zealand Association of 
Rover Clubs: elo P. 1. Redmond , III 
Cass Street , Kaiapoi , North Canter
bury. 

Rover Car Club (Auckland) Inc. 
Secretary: N. Rogers , 20 Miles Ave
nue, Papatoetoe, AU G-kland . 

Rover Car Club (Canterbury). 
Chairman: B. Clark , P.O. Box 680, 
Christchurch. 

Hutt ValIey Rover Car Club. P.O. 
Box 37123 , S'tokes Valley , Welling
ton . 

Rover Car Club (Nelson): Secreta
ry: T. Carston , 469 Waimea Road, 
Nelson . 

Rover Car Club of Otago. 61 Ric
carton Road, East Taieri. 

Rover Car Club (Wellington). Sec
retary: J . B. Thompson , P.O. Box 
102600, The Terrace, Wellington. 

Rose City Rover Car Club. Secre
tary: W. White , 59 Weston Avenue , 
Palmerstone North. 

Waikato Rover Enthusiasts Club. 
P.O. Box 4377 Hamilton. 

Southland Land Rover Owners 
Club Inc. P.O. Box 655, lnvercargill. 

Mid Canterbury 4WD Club. Secre
tary: J. Rowe, Havelock Street , 
Ashburton , Canterbury. 

Waikato 4WD Club. P.O. Box 
9313, Hamilton. 

FWD Association of New Zealand. 
Secretary: Eileen Austin , P.O. Box 

Rover-Club-Schweiz: Hanspeter 
Gabriel, Sonnenbergstrasse 773c, 
5303 Wilrenligen , Telefon 056/98 12 
29. 

Swiss Rover Owners Club. Secreta
ry: Urs Halter, Kirchstrass 4, 9532, 
Recken Bach. 
United States of America 

Land Rover Owners Association 
U.S.A. Secretary: Steve Hill , P.O. 
Box 162201, Sacramento, CA 95816. 

North east Regional Co-ordinator: 
Ronald L. Mowry, P.O. Box 1023, 
West Lebanon , Main 04027, USA. 

Land Rover-Rover Annual Picnic 
Club, 8 South 18th Avenue West, 
Dliluth 55806, Minnesota. 

Mid Atlantic Rover Owners, elo R. 
J. Schaffer, 1740 Baldwin Drive, 
Millersville , Maryland, 211108 . 

Rover Owners Association of Mi
chigan. 415 Longshire Drive, Ann 
arbor, Michigan 48105. 

Rover Owners & Enthusiasts regis
try. P.O. Box 45 , Basking Ridge , 
New Jersey 07920 . 

South West America Land Rover 
association. 1409 Santa Rosa Drive, 
Santa Fe, New Mexico 87501. 

West Coast Land Rover Owners 
Group. Secretary: Michael Green , 
7440 Amarillo Road, DubIin, Cali
fornia 94566. 

Rover Owners Club. President: 
Thomas Gary Mork, 204 Aspen 
Street A3 , Arroyo Grande, Califor
nia 93420. 

60, Drury. 
Norway 

Norsk Land Rover Klubb. Secreta- ...-----------------1 
ry: Erik Winther-Sorensen, Ane- FR 
rudskogen 95 , N-1370 Asker. 
Saudia Arabia 

Riyadh Rover register. Secretary: 
Stuart Jones, P.O. Box 21620, Ri
yadh . 
Sweden 

Svensk Land-Rover Klubb. c/o 
Krister Bergknut, Svampvägen 7 b, 
75245 Uppsala. 

Varmlands Offroaders. elo Lars 
Lofberg, Herrhagsgatan 41 , S-652, 
22 Karlstad. 
Switzerland 
Range Rover Club Schweiz: Urs 
Wettstein, Zilrichstrasse 33, CH-
8910 Affoltern a.A., Tel. 01-761 19 
78. 

Roverin uljas Vll vatunnus, 
joka on tyyliteltynä myös yhdistyk
semme merkissä , tuli yllättäen eteen 
erään ilmaisjakelun kannessa. Por
voolainen partiolippukunta Friby
tama olijulkaisun takana,jossa ker
rottiin partioliikkeestä ja nimen
omaan Fribytarna:n toiminnasta. 
Viikinkilaiva näkyi koristavan suu
rikokoisena college-paitojen rinnus
ta ja näkyvimmillään se esiintyi mo
nimetrisenä partiolaisten veneen 
spinaakkerin eli pallokaspurjeen ko
risteena. Taitaa olla niin, että myös 
fribytarit kokevat viikinkitunnuksen 
merkitsevän vapaana samoamisen 
tunnetta, sitä samaa tunnetta, jonka 
Rover ystävätkin kokevat oman vii
kinkitunnuksensa kanssa. 

Kari TT 
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AJOVIHJEIT A 
MAASTOAJAJILLE 
Teksti on laimittu Essexin Land Ro
ver klubin kerholehdestä. Kaikkia 
vihjeitä on käytännössä kokeiltu ja 
ne ovat toimineet tarkoituksenmu
kaisesti. 

Kuvitus on vuoden 1987 maastoajota
pahtumista ja vuosiajoista. 

1. Varmistu, että osaat käyttää 
ajoneuvosi vaihteistoa ym . hallinta
laitteita kaikissa eri variaatioissa . 

2. Käytä kytkintä ainoastaan liik
keelle lähdettäessä , pysähdyttäessä 
ja vaihdettaessa . Pidä oikea ote oh
jauspyörästä. Peukalon on oltava 
ohjauspyörän ulkokehän ulkopuo
lella, selvästi erossa ohjauspyörän 
puolista. Pidä ohjauspyörä tiukasti 
kämmenen ja sormien välissä. 

Käytä jalkajarrua vain hetkellistä 
pysähdystä varten. Käsijarrua on 
käytettävä vain pitempiaikaista sei
sahdusta varten. Pidä jalkasi poissa 
kytkin- ja jarrupolkimilta aj on aika
na. Kaasupoljin on tarkoitettu ajon
aikaiseen nopeuden säätämiseen. 

3. Maastoajossa on yleensä hitaan 
vaihteen 2- ja 3-vaihde riittävä. 1-
vaihdetta tulee käyttää vain erittäin 
raskaalla kuormalla ajettaessa. 
I-vaihde voi tulla kyseeseen, kun aje
taan yksittäisen puun rungon, ojan 
tms. kohouman ylitse . Pi~nintä 

•• vaihdetta voidaan käyttää kun las
keudutaan erittäin jyrkkää mytötä
mäkeä alaspäin. 

Valitse oikea ajovaihde maaston 
mukaan. Maaston vaikeutuessa va
litse uusi ajovaihde jo helpossa 
maastossa. Nopean vaihteen nelive
toa voidaan käyttää, jos maasto ei 
vaadi suurta voiman käyttöä. 

Jos vaihteistossa on lukko, on sitä 
käytettävä, jotta saataisiin veto ja
kautumaan tasaisesti etu- ja taka
akseliIle. Vaihteistolukko ei toimi 
tasauspyörästöjen lukkona. 

Pienet moottorin käyntikierrokset 
takaavat pyöri lle mahdollisimman 
hyvän pidon vaikeissakin maastois
sa.Maastoajossa ei vauhti ole kiellet
tyä. On vain tarkoin harkittava, mil
loin pieni irrottelu on mahdollista. 
Yleensä tulisi maastossa ajaa rauhal
lisesti. 

4. Noustaessa pienellä vaihteella 
erittäin jyrkkää mäkeä hitaalla kak
kos- tai kolmosvaihteella on vaara
na , että pyörien pito loppuu ja jää
dään puoliväliin mäkeä. Jotta pääsi
sit taas liikkeelle vähennä tasaisesti 
moottorin kierroksia, jolloin saatat 
päästä liikkeelle hei posti. Joskus 
mutaisessa maastossa auttaa kaa
supolkimen varovainen pumppaa
minen, jolloin pyörät hieman kai
vautuvat ja saattavat tavata pitä
vämmän pohjan. Myös etu pyörien 
kääntäminen ohjauspyörän avulla 
puolelta toiselle auttaa pidon löyty
miseen. 

Laskeutuessasi erittäin jyrkkää 
alamäkeä käytä hitaan vaihteen pie
nimpiä vaihteita. Valmistautuessasi 
laskeutumaan jyrkkää mäkeä aja 
kohtisuoraan laskeutumiskohdalle 
ja pysähdy vähän ennen jyrkänteen 
reunaa. Käy tarkistamassa laskeu-

. .. ( 

tumisrelttl Ja varmlstu, etta se 0111 

turvallinen. Kytke haluamasi vaihde 
ja aja rauhallisesti jyrkänteeseen. 
Jyrkännettä laskeutuessasi älä koske 
kytkimeen tai jarrupolkimeen. Ajo
neuvo laskeutuu moottorin jarrut
taessa natisti jyrkkääkin mäkeä 
alaspäin. Kaasupoljinta on myös 
turha käyttää. 

Jyrkkää alamäkeä laskeutuessasi 
muista pitää etupyörät kulkusuun
taan nähden suorassa. Vältä kytki
men ja jarrujen käyttöä, sillä se ai
heuttaa vain housupyykkiä. Jos jyr
känne on hieman viettävä tai erittäin 
liukas voi auto helposti joutua sivu
luisuun. Sivuluisun voi oikaista va
rovaisella kaasupolkimen painalluk
sella. Kaasupolkimen käyttöön ei tu
lisi ehdoin tahdoin pyrkiä, vaan se 
on tottumattoman ajajan pelastus 
vaara tilanteesta . 
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Joskus saattaa olla hauskaa tai 
välttämätöntä ajaa jyrkähköä mä
keä edestakaisin niin, että käännös 
tapahtuu sivulle viettävässä rintees
sä. Jyrkässä mäessä tehdyt jyrkät si
vuttaiskäännökset ovat erittäin 
hankalia suorittaa. Käännöksissä 
menettää helposti autonsa hallin
nan, joutuu sivuluisuun tai pahim
massa tapauksessa kaataa autonsa. 
Joten käännökset mäessä on suori
tettava vainjos se on aivan välttämä
töntä. Jos joudut kuitenkin kään
nöksiä keskellä jyrkkää mäkeä te
kemään, niin pidä ajoneuvosi koko 
ajan liikkeessä ja pyri suorittamaan 
käännös mahdollisimman nopeasti. 
Käännöksen suorittamiseen tulee 
tietenkin valita mahdollisimman 
loiva paikka. 

Pienehköt maaston epätasaisuu
det eivät yleensä aiheuta harmia, 
vaan ne voidaan yleensä ylittää aivan 
normaalilla varovaisella ajotavaIla. 
Pienten notkelmien yli ajettaessa on 
varauduttava kiinnijuuttumisiin ja 
pyörien pidon häviämiseen. Jos 
pientä ojaa tms. ei voida ylittää koh
tisuoraan ajaen, on suoritettava ojan 
ylitys viistosti. Tällöin on ajosuunta 
valittava siten, että ainoastaan yksi 
pyörä kerrallaan on ojassa tyhjän 
päällä. Tällöin saadaan parempi pito 
ja taataan vedon säilyminen mahdol
lisimman monella pyörällä. 

Jos noustaan kohtisuoraan jyrk
kää mäkeä, joka tasoittuu niin jyr
kästi, että mäenharjalla on vaarana 
jäädä pohjasta kiinni, on hankala 
kohta ylitettävä viistosti. Siis nopea 
ja rohkea suora nousu lähes mäen 
päälle ja ennen mäen oikenemista 
nopea käännös, jolloin päästään si
vuttain ajaen mäen päälle. Ajotapa 
vaatii hieman harjoittelua, mutta 
toimii varmasti. 

Ajaessasi mudassa, hiekassa tai 
syvässä lumessa, käytä mahdolli
simman suurta vaihdetta ja reilua 
vauhtia. Liian pieni vaihde aiheuttaa 
usein vain pyörien kaivautumista ja 
pidon vähenemistä. Rengaspainei
den alentaminen auttaa ajamista 
mudassa ja hiekassa. Pitkäaikainen 
lumessa ajo ei vaadi rengaspaineiden 
alentamista. 

Land ja Range Rovereilla voidaan 
ilman erikoisvalmisteluja ajaa noin 
50 cm:n syvyisessä vedessä. Pienillä 
ennakkovalmisteluilla ja oikeilla 
ajotavoilla voidaan ajaa syvemmäl
läkin. Muovisäkin asentaminen 
jäähdyttäjäsäleikön eteen estää suu
rimpien hyökyaaltojen pääsyn ko
nehuoneeseen. Tuulettajan hihna 
voidaan poistaa jos välttämätöntä. 

Bensakoneista on laturi, virranjaka
ja ja puola syytä suojata veden pärs
keiltä. Silikoniöljyn käyttö sähkö
johtimien suojana on hyvä ajatus. 
Jos joudut usein ajamaan syvässä 
vedessä, hanki dieselauto. 

Syvässä vedessä tulisi käyttää hi
dasta ykkös- tai kakkosvaihdetta, 
jolloin pakokaasut pitävät veden 
poissa pakoputkistosta. Keulan 
eteen syntyvä keula-aalto pienentää 
hiukan vedenpinnan korkeutta ko
netilassa. Virtaavia jokia ylitettäessä 
on varauduttava vesimassojen ai
heuttamaan sivuttaispaineeseen, jo
ka saattaa pahimmassa tapauksessa 
aiheuttaa pidon katoamisen pyörien 
alta. 

Jos moottori sattuu kastumaan 
kokonaan, niin suorita sähkölaittei
den huolellinen kuivaus. Sähkö lait
teisiin voi myös ruiskuttaa jotakin 
kosteudenpoistajaa. Ja hyvällä on
nella ei muuta tarvitakaan . Jos vesi 
pääsee sylintereihin asti, irroita syty
tystulpat tai polttoainesuuttimet se
kä pyöritä moottoria starttimootto
rin avulla, kunnes vesi sylintereistä 
on poistunut. Tarkista kaasutin ja 
ilmansuodatin. Vaihtovirtalaturit 
kestävät hieman vettäkin. Mutta ai
na pienet kastumisen aiheuttamat 
vaikeudet ovat tarjolla. Tasavirtala
turi ei yleensä pienestä kastumisesta 
ole moksiskaan . Jos haluat ajaa pal
jon vedessä, tulee sinun asentaa latu
ri hieman ylemmäksi. Kastuneet jar-

rut voi helposti kuivata ajamalla 
hetken aikaa jarruja painamalla,jol
loin saadaan jarrurummut kuiviksi. 
Jos usein ajat vedessä, niin tihennä 
öljynvaihtovälejä. 

5. Pehmeä ajoalusta tai huonosti 
valittu ajotapa saattaa aiheuttaa 
moottorin sammumisen kesken 
ylämäkeä. Olkoon moottorin sam
mumisen syy mikä tahansa, voit jos
kus huomata istuvasi syvän hiljai
suuden vallitessa keskellä ylämäkeä. 
Moottorin pysähdyttyä pidä jalka
jarrulla autosi paikallaan, kytke pe
'ruutusvaihde päälle ja nosta kytkin, 
vapauta jalkajarru, jolloin moottori 
pitää ajoneuvon paikoillaan. Katso 
valmiiksi peruutusreitti tasaiselle. 
Varmista , että etupyöräsi ovat suo
rassa . Pidä jalkasi poissa polkimilta 
ja käynnistä moottori vaihteen olles
sa kytkettynä. Peruuta tasaiselle 
moottorin jarruttaessa menoasi tyh
jäkäynnillä . 

Kun ajoneuvopysähtyy ylämä
keen pyörien pyöriessä tyhjää, sam
muta moottori ja toimi kuten edellä 
on neuvottu. Usein voidaan käyttää 
kytkintä ja jalkajarrua samanaikai
sesti. Tällöin pidetään jalkajarrulla 
ajoneuvo paikoillaan, asetetaan 
vaihde peruutusasentoon, nostetaan 
molempia polkimia yhtä aikaaja pe
ruutetaan tasaiselle. Kaikkia edellä 
olevia toimenpiteitä on syytä harjoi
tella helpoissa olosuhteissa, ennen 
kuin niitä tosi paikassa voi käyttää. 



6. Hinattaessa toista autoa VOI

daan pitoa etupyöriin lisätä kään
tämällä ohjauspyörää nopeasti puo
lelta toiselle. Liukkaalla suoritettua 
raskaan hinauksen liikkeelle lähtöä 
voidaan auttaa ohjauksen avulla. 
Lähde liikkeelle niin, että hinaus
köysi on löysällä. Älä luistata kyt
kintä. Pidä etupyöräsi käännettynä 
jyrkästi oikealle tai vasemmalle. Kun 
köysi kiristyy ja veto alkaa, käännä 
etupyörät nopeasti vastakkaiselle 
puolelle. saattaa olla hyvä apu ras
kaallakin kuormalla. Kaasupolki
men pieni pumppaus takaa parem
man pidon pyöriin. Tällöin mootto
rin pyörintänopeus nousee hiukan 
yli parhaan vääntöalueen. Valitse 
hinaukseen oikea vaihde huolella. 
Muista, että raskaassa hinauksessa 
ei voida "veto päällä" vaihtamista 
suorittaa. Ylivaihdetta voidaan 
käyttää myös hinauksessa, jos sillä 
saadaan hal uttu välitys. 

Peräkärryä hinattaessa on huo
lehdittava hinaajanja hinattavan oi
keasta painonjakautumisesta. Yksi
akselinen traileri vaatii hieman et
upainoisen kuormauksen. Kaksiak
selinen traileri ei tätä yleensä vaadi. 
Muista, että ajaessasi maastossa trai
lerin kanssa, et voi oilla koskaan li
ian varovainen. Se, mikä on maan
tiellä ja tasaisella hei ppoa saattaa 
maastossa muodostua painajaiseksi. 
varsinkin jos hinattava lähtee vie
mään hinaajaa. 

7. Jos ajoneuvosi on varustettu 
vinssillä tms. apulaitteilla, niin huo
lehdi, että osaat varmasti niitä käyt
tää. Tutustu apulaitteiden ohjekir
joihinja tareen vaatiessa hankkiudu 
asiantuntijoiden puheille jotta voit 

, olla varma omasta osaamisestasi. 
•. Esim. hydraulipumput vaativat tie

tyn vaihteen ja sopivan moottorin 
kierrosnopeuden toimiakseen par
haalla mahdollisella tavalla. 

Sähkövinssi taasen vaatii tarpeek
si suuren akun,jotta vinssistä saatai
siin max. veto kyky käyttöön. Ei liene 
järkevää hankkia kallis sähkövinssi 
ja sitten ruveta säästämään akun 
hinnassa. Kun olet joutunut käyttä
mään vinssiä, niin tarkista kaikkien 
hinauksessa käytettyjen vaijereiden, 
köysien yms. kunto ja huolehdi vau
rioituneiden tavaroiden korjaukses
ta. Muista että sinä olet vastuussa 
sinun epäkuntoisten hinausvälinei
den aiheuttamista vahingoista. 

Vaikka olet hyvä ja taitava ajaja 
voit kuitenkin joskus jäädä pulaan 
hankalaan maastoon. Jos autossasi 
on vinssi ei hätää ole niin kauan, 
kuin saat köyden kiinnitetyksi jo-

honkin. Älä kuitenkaan kiinnitä vai
jeria kasvavaan ja elävään puuhu, 
sillä vaijeri vaurioittaa puun kuorta 
ja kaarnaa . . Suojaa puu tai käytä 
pehmeämpää köyttä puun ympäril
lä. Toista autoa voidaan käyttää 
ankkurina, kuten myös omaa vara-
pyör':i;'; ttäessä vara pyörää 
ankl jutaan pyörälle kai-
vama, Ja, johonka pyörä 
saadaa .. ~YIJelleen upotetuksi. Kuo
pan on oltava sitä syvempi, mitä 
pehmeämpi maa upotuskohdalla on. 
Kuopan reunaan on kaivettava ura 
hinausköyttä varten, jotta veto koh
distuisi suoraan varapyörään, eikä 
hinausköysi jäisi mutkaIle. Kuop
paan asetettua vararengasta ei tar
vitse peittää maalla. Rengas vain 
kuoppaan, köysi kiinni ja sinulla on 
hyvä ankkuri. Jos haluat säästyä 
kaivuutöiltä, niin valmista itsellesi 
veneankkurin tapainen koukku te
räksestä. Vinssimiehille suositeltava 
apuväline. 

Maastoajaji6n varusteisiin pitäisi 
kuulua myös pylpyrä. Pylpyrästä on 
apua, niin vinssillisellä ajajalla, kuin 
vinssittömälläkin: Pylpyrällä saa
daan vetovoima helposti kaksinker
taiseksi. Kahdella autolla maastossa 
liikuttaessa on ankkuripylpyrä yh
distelmä varsin hyvä yhdistelmä, 
kiinni juuttuneen auton irroittami
seksi: Ankkuri upotetaan maahan 
hinattavanja hinaajan auton välille. 
Pylpyrä kiinnitetään hinattavan au
ton keulaan tai perään. Hinausköysi 
kiinnitetään ankkuriin ja köyden 
toinen pää pujotetaan pylpyrän 
kautta hinaavaan ajoneuvoon. Ko
vaa vetoa ja taas ollaan liikkeellä. 

Jos olet yksin liikkeellä ja jäät 
maastossa jumiin, eikä pitoa tahdo 
pyöriin löytyä, niin pieni apu saattaa 
löytyä pyörien kulutuspinnan ja 
urien puhdistamisesta. Yleensä kan
nattaa ryhtyä ajoissa kaivamaan 
pyörille tasaisempaa kulku-uraa, 
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jotta sataisiin pyörät pois ahdingos
ta. Pyörien pyörittäminen tyhjään 
kuluttaa vain renkaiden kulutuspin
taaja aiheuttaa pyörien kaivautumi
sen syvemmälle maahan. Erilaisten 
tavaroiden, kivien, risujen, vanhojen 
haalareiden yms. tunkeminen tyh
jään pyörivien renkaiden alle saattaa 
auton liikkeelle. Jos pimeä yllättää, 
eikä autosi suostu lähtemään liik
keelle, niin kävele kotiin ja tule le
vänneenä seuraavana aamuna yrit
tämään autoa liikkeelle. Pimeässä 
tahtoo syntyä vain ajoneuvo- ja hen
kilövahinkoja. Joutuminen pieneen 
vaikeuteen on vain tavallisuudesta 
poikkeava tilanne. Kun joudut han
kaluuksiin, älä ajaudu paniikkiin, 
pidä itsesi rauhallisena sekä arvioi 
rauhassa syntynyt tilanne. Usein
kaan hankaluudet eivät ole niin pa
hoja, kuin ne ensihätään vaikutta
vat. 

Muista, älä ylikuormita autoasi. 
Polttoaineen säästön lisäksi kevyt 
auto kulkee maastossa paremmin, 
kuin raskas auto. Raskaat tarvikkeet 
tulee lastata alimmaiseksi auton 
pohjalle. Näin saadaan auton pai
nopiste mahdollisimman alas. Kiin
nitä huolella autossasi olevat tarvik
keet. Jos et voi tavaroita mielestäsi 
tarpeeksi hyvin autoosi kiinnittää, 
jätä ne kuormasta pois. Varmista, 
että akkusi on hyvin kiinnitetty. Au
ton kaasuttimeen kannattaa asentaa 
toinen kaasuvivun palautinjousi al
kuperäisen rinnalle. Tarkista aina 
ajoreittisi, useinkin paluu samaa 
reittiä voi olla mahdotonta. Älä ole 
liian itsevarma, ihminen on erehty
väinen. Pidä renkaissasi oikeat ren
gaspaineet, se säästää renkaitaja vä
hentää rengasvaurioiden syntymistä . 

Kannattaa myös pitää jonkun 
Rover-kerholaisen puhelinnumeroa 
matkassaan, ainahan voi jotain 
odottamatonta sattua. 
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"F ARMARIT" 
Kun tuli eteen tilanne, että piti kir
joittaa lyhyt juttu Rovedn niin sano
tuista "farmarimalleista", en yhtäk
kiä osannutkaan sanoa mikä oikeas
taan on "farmarimalli". Käsite on 
epämääräinen ja nimityksiä löytyy 
monia muitakin samalle asialle. 

Ford on ollut uranuurtaja kehitel
täessä henkilöautomaista ajokkia, 
joka tarjoaa enemmän matkustaja
paikkoja ja tavarankuljetustilaa 
kuin tavanomainen henkilöauto. 
Fordin ensiyritelmät tulivat myyn
tiin jo 20-luvulla. Korit tehtiin aina 
40-luvun loppuun useimmiten täysin 
eri tuotanto linjoilla kuin henkilöau
tot, sillä korin takaosa oli kaikkien 
automerkkien farmareissa käsityötä 
vaativa ja puuosia runsaasti sisältävä 
rakennelma. Korit lähestyivät vähi
tellen rakenteeltaan henkilömalleja 
ja 50-luvulla ne rakennettiin teräs
pelleistä samoilla tuotantolinjoilla 
henkilöautojen kanssa. Niissä oli 
henkilöautojen tyyliin sisustus ja 
usein ne olivat jopa varusteiltaan 
huippumalleja. Ajat, jolloin farma
rin katsottiin olevan työväline, 
kauppiaan tavarankuljetusauto tai 
ikkunoilla ja hätäistuimilla varustet
tu kolho pakettiauto, olivat taakse 
jääneitä. 

Suomen kielessä ei ole yksiselit
teistä sanaa kuvaamaan autoa, joka 
on henkilöauton tyyliin rakennettu, 
mutta jossa on tunnusmerkillistä pe
rään asti täysin korkeana jatkuva 
katto, takaovi tai luukku sekä yksi 
tai kaksi takapenkkiä. Luukku eli 

"" tailgate" useimmiten alareunas
taan niin tukevasti saranoitu, että se 
voi toimia lastaussiltana ja luukun 
ollessa auki mahdollistaa pitkien 
esineiden kuljetuksen. Takaluukun 
ikkuna taittuu kehyksineen ylös tai 
laskeutuu piiloon luukun sisään. 
Autoissa,joissa on kaksi peräkkäistä 
penkkiä taka matkustajille, matkus
tajat nykyisin istuvat kasvot meno
suuntaan. Aiemmin oli myös "taka
perin" istuttavia malleja. Mutta ei 
muissakaan kielissä terminologia ole 
selvä. Ford on kutsunut autojaan 
mm. nimillä Coutry Squire, Ranch 
Wagon, usein myös yleisesti Station 
Wagon. Station Wagon on autoteh
taiden yleisesti käyttämä nimi niin 
farmareilleen kuten myös Estate. 
Nimet liittyvät maatilaan, mutta 
ruotsalaisten käyttämä Herrgård
vagn viittaa jo ylempiin sosiaaliryh-

miin ja herraskartanoihin. Saksassa 
leirintämatkailu on Camping nimen 
takana ja ranskalaisten yleisesti 
käyttämä Break sattaa juontua jo 
hevosvaunujen kaltaisista alkuaiko
jen autoista. Käyttötarkoitus on ta
kana Suburban nimessä, esikaupun
kilaisessa ja Sportswagonilla kosit
tanee meneviä ostajaryhmiä,juppeja 
nykykielellä. englantilaiset kutsuvat 
farmareitaan useimmiten Estate 
Car, niin myös Rover. Rover Estate 
malleja on tosiaan ollut jo vuosi
kymmeniä, niitä on tehty P4, P5, P6 
ja SOI alustoille. Eri asia on, että 
tehdas ei ole koskaan saattanut näitä 
malleja sarjatuotantoon, joten niitä 
ei useinkaan näe. 

Joistakin Rover malleista ei ole 
tiedossa kuin yksi ainut estate-malli. 
Vuonna 1960 tehtiin P4 alustalIe, 
tarkemmin tyypistä 100 farmariau
to. Korin perä oli todella puuta, 
näinkin myöhään, ei siis mikään 
puulistoilla koristeltu teräspeltiluo
mus. Kun lähtökohta oli suhteellisen 
kapea P4, autosta tuli kapea ja kor
kea ja sen sisätilat eivät vetäneet ver
toja jo markkinoilla oleville kilpaili
joille. Sen suoranainen kilpailija 
hinnassa ja laadussa olisi ollut 
Humber, joka oli selvästi käyttäkel
poisempi farmariksi, joten 100 Esta
te Car jäi "harjoitustyöksi" . 

Rover P5 mallista, tarkemmin 3 
litraisesta, koetettiin myös työstää 
"reppumallia ". Asialla oli Pressed 
Steel, yhtiö,joka prssäsi suuren osan 

Englannin keskenään kilpailevien 
autotehtaiden pelleistä 1959. PS 
toimitti auton Roverin tehtaille tes
tattavaksi, mutta testin tulos lopetti 
haaveet peltikaupan laajenemisesta. 
Kori ei yksinkertaisesti ollut tar
peeksi jäykkä. Testeissä erityisesti 
takaluukun alue osoittautui käyttö
kelvottomaksi, oven tiiveys oli keh
no, se "eli" ajossa ja sulkeminen on
nistui milloin onnistui. Kori olisi 
vaatinut täysin uudelleen harkitut ja 
järeämmät vahvistukset toimiakseen 
toivotulla tavalla. Auton hinnaksi 
oli jo kokeiluversion rakenteella las
kettu kahden vakio-Roverin hinta, 
joten ajatus sarjatuotannosta kuoli 
itsekseen. Hajatiedot kertovat silti 
huhuista, että toinenkin P5 farmari
kokeilu olisi tehty myöhemmin, 
varmoja tietoja ei tästä kuitenkaan 
ole saatavissa. Yksityisesti tiedetään 
tehdyn ainakin yksi farmari, jota 
käytettiin hautausautona. Vuonna 
1971 muutetun auton lähtökohtana 
oli 3 1/2 litran Coupe ja tilaaja oli 
irlantilainen: Rover P6 on viimein se 
malli, josta tehtyjä farmareita on ol
lut vapaasti kaupan. Sanottakoon 
heti alkuun, että ei näitäkään autoja 
joka kadunkulmassa ole näkynyt, 
koska kaikenkaikkiaan valmistus
määrä oli våin noin 150 tai 160 kap
paletta. Autot olivat "jäIkirakennet
tuja" valmiista henkilöautoista ja 
rakentaja ei ollut Rover vaan FLM 
Panelcraft. Ensialkuun auton malli
nimenä oli "Panelcraft Estoura". 



Alussa autot markkinoitiin yksin
omaan Crayford Auto Development 
nimisen yhtiön kautta ja autoissa oli 
senvuoksi myös Crayfordin merkki. 
Myöhemmin markkinoija oli Hurst 
Park kunnes 1970 viimeiseksi myy
jäksi tuli suurkonserni H. R. Owen. 
Autoa on virheellisesti joskus kut
suttu "Owen conversion", vaikka 
varsinainen valmistaja pysyi aina 
samana. 

P6 Estate rakennettiin niin uusista 
kuin asiakkaan käytetyistä Rove
reista. Auton katto jatkui perään asti 
samalla kallistuksella kuin alkupe
räinen etuosa, jonka vuoksi taka
osan korkeus jäi matalahkoksi. Toi
saalta auto oli samasta syystä virta
viivaisen näköinen moniin kilpaili
joihinsa nähden. Paitsi melko vaa
timatonta tavaratilaa 1400 litraa, 
taakse viettävästä katosta oli toi
nenkin haitta, katon takareuna saat
toi rajoittaa näkyvyyttä taakse. Au
ton hinta oli kaikkea muuta kuin 
halpa, ja alkuaikoina 2000 ja 2000 
TC mallien myynti oli vähäistä. 
Vuonna 1968 tuli myyntiin kahdek
sansylinterin~n 3500, jolloin myynti 
sujui siedettävän hyvin. Ilmeisesti 
nopea V8 herätti tietyn tyyppiset ra
hakkaat ostajat, jotka halusivat hin
nasta riippumattajotain tavanomai-
sesta farmarista poikkeavaa golfva
rusteittensa ja metsästysaseittensa 
kuljetukseen! Kun P6 3500:n valmis
tus päättyi 1976, loppui myös Estate 
versioiden myynti. Aivan loppuvai
heessa ehti valmistua jokunen todel-

" la nopea farmari, mekaanisella vaih
teistolla varustettu 3500 S. 

Viimeisestä täysin Roverin suun
nittelemasta autosta, SD l :stä on 
myös tehty estate-versio,jolla British 
Leylandin hallituksen puheenjohtaja 
on näyttäytynyt Lontoon liikentees
sä. Malli tuskin tulee sarjatuotan
toon, sillä SD 1 on jo sinällään viisi
ovinen monikäyttöauto ja takaosas
taan korotetun katon antama vaa
timaton lisätila havoin vastaisi vält
tämättä kalliiksi tulevaa rakenne
muutosta. Auto on ulkonäöltään tie
tysti menevän näköinen, matala ja 
pitkä. Joku erikoisuuksia tavoittele
va ostaja saattaisi sillekin löytyä, 
myydään hän koriräätäleiden yksin 
kappalein tekemiä Porsche-, Jaguar
ja Aston Martin -farmareitakin. 

Kari TT 
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ROMULUS 
On tullut joskus mietittyä meidän 
suomalaisten suhtautumista autoi
hin. Mieluimmin pitää olla parempi 
auto kuin naapurilla. Auton pitää 
kiiltää- ja auta armias jos siihen on 
tullut pieni lommo tai naarmu - sil
loin kiljutaan vakuutusyhtiötä 
apuun ja auto on ollut ennen lom
moa tietysti kuin uusi .. . Ihmekös et
tä meillä vakuutusmaksut nousevat 
nousemistaan. Tuntuu siltä, että au
to on vielä tänäkin päivänä pyhä 
lehmä meille suomalaisille. Autoa 
palvotaan, sitä kiillotetaan ja pide
tään hyvänä. Ainakin päältäpäin. 
Harvemmin joku edes viitsii vilkais
ta kone peliin alle todetakseen mikä 
puhtaustilanne siellä vallitsee. Pesty 
moottori ja moottoritila on mieles
täni hyvän autoilijan tavaramerkki . 

Vielä näistä meidän kiiltävistä , 
hienoista naapurikateudenaikaan
saattajista. Eikö voitaisi hieman hel
littää ja katsoa autoa tarkemmin. 
Tuli käytyä vapun tienoilla Irlannis
sa. Sen ainakin totesin että siellä ei 
välitetä lommoista ja naarmuista ku
ten meillä , ne korjataan jos ehditään 
ja viitsitään. Tuntuu myös siltä, että 
irlantilaiset ovat kiireistä väkeä, ai
nakin autoista päätellen. Ei ehditä 
kaikkia 'pieniä lommoja ja naarmuja 
korjata . Ruosteenesto on heille myös 
aika lailla vaikea asia. Mitä nyt au
toa turhaan hoivaamaan, jos ei sii
hen ole varsinaista syytä. Irlanti oli 
muuten huono Rovermaa. Näin vii
den päivän aikana tasan kaksi SO 
I:stä , joista toinen oli jopa diesel. Sel
laisia merkillisiä Japaninsukuisia, 
joissa luki 213 ja 216 näkyi jonkun 
verran, muttei edes lantikoita kuten 

., Englannissa. 

Vihdoinkin 
Teknikan Maailmassa oli kuva uu
desta Roverista . Se jopa näytti sivu
profiililtaan Roverilta . Olisko toivoa 
saada 600:sia Suomeen? Voi jopa ol
la niin, että kaikki eivät halua ostaa 
Hondia. Voisi olla ihan kivaa saada 
sellainen uusi auto jossa on viikingin 
kuva nokassa. Ainakin sivukuvassa 
600 näytti melkein kloonatulta SO 
1:ltä. Ehkä minusta on tullut vielä 
konservatiivisempi kuin aikaisem
min, mutta SO I on kuitenkin niin 
nätti auto. Ilmeisesti muutkin au
tonvalmistajat ovat huomanneet että 
SO I:sen kauneuden. On nimittäin 
niin, että maantiellä liikkuessa tulee 
yhä enemmän SO 1 näköisiä vastaan. 
Pikkasen harmittaa tietysti, mutta 
siinä näemme taas, että Rover on 01-

. lut ja on edelläkävijä. 

RDMULUS 

Bokassa 
Olipa kerran Keski-Afrikan tasaval
lassa mies nimeltä Bokassa. Hän 
päätti, että hän on Keisari isolla 
K:lla . Bokassa tilasi kultaisen val
taistuimen, kärpännahkaisen viitan 
ja suuren määrän keisarillisia varus
teita . Bokassa ilmoitti kuten Mu
hammed Ali aikanaan: minä olen 
suurin ja kaunein. Joku jopa uskoi 
siihen. Meni vähän aikaa ja ihmiset 
alkoivat katsoa ja ymmärtää, että 
julkisivun takana ei ollut paljon mi
tään . 

Oli myös ns. maasturien maahan
tuoja, joka aloitti kaukoidän saaren 
tuotteesta samanlaisen rumban. 
Olen suurin, kaunein, paras,ja muu
ta maasturia sinulla ei tule olla. Eräs 
toinen kaukoidän saaren tuotteen 
maahantuoja päätti, että hän ei ole 
pekkaa pahempi ja rupesi katso
maan maailmankirjallisuutta. Ja 
katso , hän löysi tiiliskiviromaaniteh
tailijan nimeltään James CIavelI. 
Hän ajatteli, ettäjos käytän saarival
takunnan keskiajan ylimmistön ni
meä autolle, niin kauppa käy. 

Tuli vaan mieleen että Tanskan 
maalla on ollut kirjailija nimeltään 
H . C. Andersen. Hän kirjoitti satuja . 
Kuten esimerkiksi sadun Rumasta 
ankanpojasta. Siinä todetaan että 
laatu palkitaan lopuksi ja että kaikki 
ei ole miltä näyttää. Mutta satusetä 
Andersen kirjoitti myös sadun Kei
sarin uusista vaatteista. Siinä tode
taan, että vaikka kuinka väität, et 
voi olla parempi kuin todellisuudes
sa olet. Totuus paljastuu kuitenkin . 
Ihmisiä voidaan pettää jonkin aikaa, 
mutta heidän joukossaan on aina se 
pieni poika,joka paljastaa totuuden. 

Kaukoidän saaren tuotantoa on 
mainostettu meillä jopa niin törkeäs
ti, että mainostoimittajat itse puut
tuivat asiaan ja antoivat vuoden ri
sukimpun sille mainostajalIe, joka 
totesi, että hänen ns. maasturinsa on 
suurempi, ylellisempi, nopeampi ja 
paras. Kunnia mainosväelle, tietävät 
ilmeisesti millä saarella maasturival
tikka on. 

Romulus 

MARKKINAT 
MYYDÄÄN: 
Range Rover vm. -73 paljon ajettu ja 
kovasti kunnostettu Harald G . 
Kraatz ilt. 90-599 104. 

* * * 
Hienokuntoinen 85.000 km ajettu 
ruskea Rover 2200 TC vm. -75 sekä 
Morris Mini vm. -67, joka ajettu ai
noastaan 34.000 km. Juha Liukkonen 
puh. 90-893049 k., 520062 t. 

* * * 
Rangen koneet V8 vm. -72 apulaittei
neen pientä laittoa, V8 vm. -72 apu
laitteineen, hyväkuntoinen. Rover 
automaattivaihteisto Borg Warner 
Model 65 vm. -81 , Rangen jäähdyttä
jä; jarrutehostin yms. Puh. iltaisin 
915-148988. 

* * * 
Rover 2000 SC -65 osia: Moottori ja 
vaihdelaatikko osina, jäähdyttäjä, 
kardaani, jarrutehostimet -65 ja -73, 
starttimoottori, takalamput ja taka
penkit, etumaski, 3 vannetta, 2 pöly
kapselia ym. pientä osaa. Soita Risto 
Paunonen 938-82559. 

* * * 
Erittäin hyväkuntoinen Rover 80, 
vm. -61, mm. uudet kesärenkaat, tal
virenkaat vanteilla. Juhani Brot
herms, puh. 981-331401. 

* * * Land Rover lampunsuojukset, eteen 
+ taakse, käyttämättömät. 
P 6 pölykapselit, käytetyt mutta fiinit. 
Austin Allegro -74 se viisivaihteinen. 
Ei fiini mutta katsastettu 7.87. Mu
kaan tulee toinen auto varaosiksi pu
rettuna. Turvavyöpari käyttämättö
mät. Ystävällisesti P. K-kontio, puh. 
90-8053 593. 

* * * 
Rover P4:een 1 kpl tuulilasi, 1 kpl 
etuvilkun lasi (80-100), 1 kpl taka
vii kun lasi (80-100), korj. kirja "Ro
ver 60-110" , 6 kpl alkup. tulpan hat
tuja. Ari Sintonen, Liljasaarentie 1, 
00340 Hki, puh. 90-482 872. 

* * * 
Aito englantilaistyylinen Tower kir
jahylly + kirjoituspöytä + tuoli Rover 
Ystävät -lehtien säilyttämistä + lu
kemista + kirjoittamista varten. P. K
kontio, puh. 90-8053 593. 

OSTETAAN: 
Range Roveriin ohjaustehostin, yli
vaihde, ehyt takaikkuna, kangaspen
kit. Puh. iltaisin 915-148 988 Tapio 
Törmä. 



Karaasi_ 
KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10 02920 Espoo 90-845617 



VARAOSAT ja LISÄVARUSTEET 
Olemme hankkineet OY SISU AUTO AB:n 
henkilöautovaraosavaraston. Rover-osien 
lisäksi saat meiltä myös Metron, Minin, 
Allegron jne. osat. 

HUOLLOT ja KORJAUKSET 

AUTOT, UUDET JA KÄYTETYT 

NYT VARASTOSSA: 
RANGE ROVER -80, 125 tkm, ohj.teh., väi"ilasit 
RANGE ROVER -79,120 tkm, valk. 
RANGE ROVER -78, ylivaihde, karjapuskurit, erikoisvanteet 

•. ja -renkaat ym., kelt. 
RANGE ROVER -76, 3,5 OSL, erikoinen, nahkaverhoilu 
RANGE ROVER -73, erittäin hyvä ikäisekseen 
ROVER 3500 SO 1 -79, autom., 160 tkm, kult. 
ROVER 2200 TC -75, lunar grey 
ROVER 2000 TC -73, projekti 
ROVER 3,5 Coupe -68, projekti 
LANTIKOITA joka lähtöön 

RANGE ROVER 
VALOMASKIT: 

3. Vuosimalliin 1987-

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


