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Tällä palstalla on aiemminkin viitattu vaihtuvuuteen ja salkkujen uusjakoon hallituksen sisällä. Tällä pyritään toiminnan vireen ja tasapuolisuuden ylläpitämiseen. Vuosikokouksessa
19. 2. allekirjoittaneelle
ojennettiin se isoin salkku, jonka sisältö on mittava ja hyvässä järjestyksessä.
Siitä ensisijaiseti kiitos luhalle hänen puheenjohtajakautenaan
osoittamasta aktiivisesta ja laaja-alaisesta toiminnastaan.
lo muutaman vu oden ajan on Rover Ystävien jäsenrekisteriä yritetty
muuttaa manuaalista systeemistä takaisin atk:n piiriin, mikä helpottaisi
jäsentietojen käsittelyä samoinkuin jäsenluettelon julkaisemista. Hallitus
on kuluvan kuun alussa hankkinut vuosikokouksen velvoitteiden mukaisesti atk-ohjelmiston
jäsenrekisterin
ylläpitoa varten. Siksi on aihetta
painottaa yhdistyksemme sääntöjen toista pykälää, sillä siinä perustellaan
näiden tietojen kerääminen ja samalla velvoitetaan jäsenistö omalta osaltaan huolehtimaan osuudestaan. Kun hallituksen varajäsen Raimo Kinnaslampi on lupautunut rekisterinvastaavaksi,
on jäsenluettelon julkaisu
enää kiinni meneilään olevasta jäsentietojen tarkistuksesta.
Tuleva vuosi lienee melko tapahtumarikas
Roverille. Sen myynnistä
huhuillaan niin Brittein saarilla kuin täällä koti-Suomessa. Me nostamme
viirimme salkoon ja odotamme mitä tapahtuu ja tapahtumissa tapaamme.
Antoisaa kevättä
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KERHOSOPPI

TAPAHTUMAKALENTERI 1988

KERHOVIIRI

LEHDET
No
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17-18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Maastoajo
Maastoajo
Maastoajo
Helsingin Hurinat
Kevätajo
Brittiautotapahtuma
Vuosiajo >
Maastoajo
Maastoajo
Pikkujoulu

1/81
2/81
1/82 loppuunmyyty
2/82
3/82 loppuunmyyty
4/82 4 kpl
1/83 loppuunmyyty
2/83 l kpl
3/83
4/83
1/84 loppuunmyyty
2/84 7 kpl
3/84
4/84
1/85
2/85
3-4/85
1/86
2/86
3/86
1/87
2/87
3/87

ROVER

PÖ'lTÄKIRJA

r.y.

Aika

6.2.1988 kello 14.15 - 16.30

Paikka

Tolarin ala-aste, Haaga

Läsnä

13 kerhon jäsentä

Asia

Sääntömääräinen
Yhdistyksen

vuosikokous

puh.joht.

Juha Liukkonen

avasi kokouksen.

2

Tarrojen hinta on 5 markkaaj kpl.
Tilatessasi
muista merkitä TARRA TYYPPI. Tarratyypit ovat:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Liukkonen,
sihteeriksi Pekka Launiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Harald G. Kraatz ja Mikko Heikkinen, jotka
toimivat myös äänten laskijoina.

3

Kokous todettiin laillisesti
päätösvaltaiseksi.

a) Loppuunmyyty

4

Hyväksyttiin kokoukselle
kutsun mukaisesti. \

5

Juha Liukkonen esitteli vuosikertomuksen
ja Mikko
Heikkinen kävi läpi tilinpäätöksen.
Lisäksi Markus
Perkiö'luki tilintarkastajien lausunnon.

6

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta
mettiin vastuuvapaus hallitukselle.

7

Käsiteltiin toimintasuunnitelma
seuraavin lisäyksin:
- jäsen- ja liittymismaksu pysyy ennallaan
- tu leva hallitus velvoitettiin hankki~aan siirrettävissä oleva atk-ohjel~isto jäsenrekisterin ylläpitämistä varten.

8

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Korvenkontio, jäseniksi Mikko Heikkinen, Ki~~o Linnavuori,
Juha Liukkonen, Pekka Launiainen ja varajäseneksi
Raimo Kinnaslampi.
Valinnat olivat yksimielisiä.

9

Tilintarkastajiksi valittiin Ilkka Pulkkinen ja
Markus Perkiö sekä vara Ile Kari Tossavainen ja Harald
G. Kraatz.

TARRAT

b) ROVER YSTÄVÄT
ulkopuolinen
c) ROVER FRIENDS
lasin sisäpuolinen
d) ROVERySTÄVÄT
lasin sisäpuolinen

;
tarra
.
tarra
.
tarra

VA UNUMERKIT
Hinta 100 mk /kpl.
KAN GASMERKIT
kangasmerkkejä
on tilattu kohtalaisesti, mutta olisi lähes välttämätöntä, että tilauksia tulisi lisää, jotta
merkit eivät asettaisi kerholle turhan
suurta rasitetta. Merkit ovat varsin
korkealuokkaisia:
pohjakangas
on
verkaa ja ommel siisti.
Merkkien hinta 35 mk kpl.
Jos et ole vielä mrkkiä itsellesi tilannut, tee se nyt.
Materiaalit voi tiIata soittamalla
puh. (90) 8038171/ Jari, TAl
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.

"

15.5.
5.6.
28.8.
3.-4.9.
l.l0.
12.11.
26.1 I.

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja.
Viiri on lippumainen, jossa Rover Friends Finland -merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun tankoon, joka seisoo marmorijalustalla. Voit tilata viirin mukana seuraavalla jäsenrnaksu pankkisiirrolla hintaan 100,-/ kpl.

19.2.1988

Lehtien hinta on 20 mk /kpl

•

YSTÄVÄT

26.3.
1.4.
23.4.

10

kokoon kutsutuksi

työjärjestys

ja

vuosikokous-

ja myön-

Muina asioina keskusteltiin:
- harraste auto -liitosta ja sovittiin, että hallitus
seuraa tilannetta ja pitää aktiivisen kannan asiaan,
ja että hallitus valvoo Rover Ystävien vahvaa asemaa mahdollisessa Iiitossa
- Suomen Off-Road -yhdistyksestä, ja sovittiin, että
Rover Ystävät toimii yhteistyössä ko. yhdistyksen
kanssa, ja liittyy kerhoon mikäli mahdollista.
Vakuudeksi

~kk
I"
Pe a Laun~a~nen
kokouksen sihteeri
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Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on kuluneena vuonna pysynyt
ennallaan.
Jäseniä oli vuoden lopussa 475. Uusia
jäseniä yhdistykseen liittyi 58 ja saman verran jäseniä poistui.

Hallitus

Hallituksessa

ovat olleet

Juha Liukkonen
Kimmo Linnavuori
Mikko Heikkinen
Harald G. Kraatz
Pekka Launiainen
Raimo Kinnaslampi
Hallitus
3

Toiminta

kokoontui

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
sihteeri
varajäsen
vuoden aikana

Ennakoivan ajon kurssi
Vuosikokous
illnerican-European Car Show
Maastoajo
u

Helsingin Hurinat
Vuosiajo
Forssan Picknick
Maastosafari
Syysajo
Maastoajo
u

Joulu~uhla
Maastoajo

16 kertaa.

14.-15.2.
21. 2.
21.-22.3.
28.3.
25.4.
17.5.
13.-14.6.
2.8.
29.-30.8.
6.9.
10.10.
7.11.
28.11.
5.-6.12.

Lisäksi jäsenistö on edustanut
raavissa tilaisuuksissa:

Räyskälä
Helsinki
Ruskeasanta
Helsinki
Kangasala
Forssa
Hämeenlinna
Hanko
Nurmijärvi
Helsinki
ESpoo

Rover Ystäviä

seu-

SA-HK: n 28 ..retkeilyajo, Kotkassa
Sveitsin

4. kansainvälinen

Rover-tapahtuma

Muu toiminta:
lehti ilmestyi kolme kertaa
syyskuussa vieraili kerhossamme Ruotsin Land-Rover
klubin puheenjohtaja Christer Bergknut
kerholle on hankittu UAuto 100 vuotta u-video
jäsenrekisteri on hoidettu manuaa11sesti eikä
jäsenluetteloa julkaistu kuluneena vuonna
jäsenistön aktiivisuus on lisääntynyt huomattavasti
erityisesti maastoajojen järjestelyjen ja
lehden toimituksen osalta
4

..

Talous

Jäsenmaksu oli kuluneena vuonna 75 markkaa ja
liittymismaksu 50 markkaa.
Ainaisjäsenrnaksu oli
750 markkaa.
Vuoden lopussa oli vuoden
86
jäsenmaksu maksamatta 46 jäseneltä ja vuoden 87
jäsenmaksu vastaavasti 73 jäseneltä.

Helsingissä
ROVER YSTÄVÄT
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MAASTOTAPAHTUMAT
KEVÄÄLLÄ 1988

26.3. klo 10.00. Kokoontuminen
Keinukallion
ulkoilupuistossa
Pujottelurinteen
P-paikalla.
Tarkoituksena on ajaa ajolinjoja Päijänne
- ajoihin sivuvaunuluokalle.
Keinukallion ulkoilupuiston
tuntumassa on noin kilometrin päässä Sipoon
mootttorikerhon
juuri rakennettu
harjoittelurata.
Sipoon rata on osittain monelle jäsenellemme tuttu, sillä olemme olleet radalla talkoissa.
Sipoon radalla tulemme käymään
uudelleen auttamassa moottoripyörämiehiä radan tekemisessä, jolloin
saamme
ratavuokraa
maksetuksi
etukäteen.
Keinukallion ulkoilupuisto löytyy
HPY:n karttalehdeltä
67: se on Keravan ja Kulloon ns. öljytien no: 148
varrella.
1.4. (perjantaina)
klo 12.00 kokoonnutaan jälleen samassa paikassa ja tä llä kerralla on tarkoituksena
ajaa Päijänne-ajojen
reitistä sivuva unuluokan reitti kokonaisuudessaan. Matka edellyttää yöpymistä,
joten aivan Iyhyt lenkki se ei ole. Jos
aiot osallistua tähän ajoon, olisi
suotavaa,
että osallistuisit
myös
26.3. olevaan ajoon. Jos käytettävissäsi on LA-puh., saisitko sen mukaasi?
23.4. klo 10.00 kokoonnutaan
edelleen samassa paikassa ja ajetaan
Sipoon
moottorikerhon
radalla.
Alueella on myös ratoja, niiIle jotka
haluaisivat ottaa tuntumaa maastoajoon ilman aineellisia vahinkoja tai
ni iden pelkoja.
Tarkemmat
tiedot: Jaakko Putkonen p. 5663883, Göran Asplund
p. 607437.

6.2.1988
R.Y.

Hallitus

Yks juttu tarttis
vielä jaksaa:
tänäkin vuonna

jäsenmaksu maksaa.

CLASSIC MOTOR FESTIVAL
19.6.1988
Veteraanimoottoripyöräklubi
on
järjestä mässä bussimatkaa Ruotsiin
Classic Motor Festivaliin Örebroohon, mikäli riittävä osallistujamäärä
ilmaantuu. Em. tilaisuudessa viime
vuonna oli n. 15000 kävijää,
Kiinnostuneet
kysyköön kevään
aikana (viimeistään) lisää: Kari Palenius Tulvaniityntie 32, 01680 Vantaa p. 8400400 iltaisin 21.30 saakka.
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VIIMEINEN ROVER-MOOTTORI AlKAANSA EDELLÄ
Helmikuussa tänä vuonna julkaistiin englantilaisessa
Thoroughbred
& Classic Cars -Iehdessä artikkeli
moottorista, josta useimmat tuskin
ovat edes kuulleet. On ilmeistä, että
Roverin
vuosikymmenien
ajalta
tunnetun
ennakkoluulottoman
suunnittelu- ja tutkimustyön
tuIoksia tulee päivän valoon jatkossakin.
Tämäkin tarina viimeisestä, täysin
Roverin omasta moottorista on yllättäväja lämmittää Roverille vihkiytyneiden mieltä.
Murheellisen tuloksen myöhemmin aiheuttaneet yhtiöfuusiot, joilla
luotiin valtiojohtoinen
British Leyland, saatettiin
päätäkseen
1967.
Sen jälkeen kului paljon aikaa uuden suuryhtymän johdolta eri toimintojen koordinoimiseen.
Huomio
kiinnitettiin
aluksi
suurtuotantomalleihin, Austin ja Morris -mallit
saivat etusijan tuolloin kuusikymmenluvun
lopulla.
Muut British
Leylandiin liitetyt yhtiöt jatkoivat
sillävälin toimintaansa
kuten ennenkin. MG ja Triumph kehittelivät
molemmat omaa uutta urheiluautoa, Rover ja Jaguar taas tahollaan
kehittelivät sekä uutta omaa eksoottista urheiluautoaan
sekä uusia suuria henkilöautomalleja
molemmilla
sama ostajaryhmä
tähtäyksenään.
Triumph ja Rover havittelivat saavansa lisäksi kumpikin uuden mallin "johtajatason"
ostajia kosiskelemaan.
Vähitellen BL:n johto ryhtyi selvittämään yhtiössä olevia päällekkäistöitä.
MG:n keskimoottorinen
urheiluauto
teilattiin,
Triumphin
TR 7 -projekti sai sensijaan jatkua.
Roverin suuri P8 Saloon ja urheiluautona aikansa huippua edustanut
keskimoottorinen
P6 BS hyllytettiin, koska ne olivat kilpailleet Jaguarin XJ -henkilömallien ja suunnitellun F-urheiluauton
kanssa. Roverin ja Triumphin vastakkain olevat suunitelmat ratkaistiin yhdistämällä
resurssit.
Roverin
suunnitelma PlO henkilöautoksi sai
Triumphin suunittelemat
moottorit
ja voimansiirron.
Triumphin
oma
Puma-nimimellä
kutsuttu henkilöautoprojekti
lopetettiin ja PlO 10pulta valmistui SD I:n nimellä 1976.
Välillä projektia tosin kutsuttiin lyhyen aikaa (1971) nimellä R Tl, Rover Triumph No l.

"

Rover oli suunnittelutöiden
rationalisoinnin aikaan edistynyt pitkälle
p 10 mallinsa kanssa ja sillä oli nelisylinterinen moottori jo prototyyppiasteella, kun Triumph astui kuvaan mukaan, Rover oli suunnitellut PlO-mallin
markkinointavaksi
kolmella vaihtoehtoisella moottorilla. Huippumallissa oli määrä olla jo
tuotannossa oleva 3.5litrainen V8 ja
halvemmissa malieissa tarjolle olisi
ollut uusi nelisylinterinen
kahdella
eri virityksellä.
Uuden moottorin
kehitystyö alkoi kesäkuussa
1970,
jolloin moottoreiden pääsuunnittelija Jack Swain antoi tehtävän Dave
Wall'ille (Wall on nykyisin Land
Roverilla johtaen
V8 moottorien
kehitystyötä).
Uuden nelisylinterisen suunnittelussa Wall'in ap una oli
sylinterilohkosta vastaava Ray Cobley ja kansiin erikoistunut Jack Read. Kustannusten kurissapitämiseksi tiukat ohjeet määräsivät hyödyntämään käytössä olevia silloisen P6
2000 -mallin moottorin tuotantotyökaluja ja ohjeena oli myös varautua, ei vain voimassa olevien, vaan
myös tulevien USA:n pakokaasupäästöjä koskevien määräysten läpäisemiseen.

Dave Wall

ja
sylinterikansi

Kun lohkon päämitat oli määrätty olemassa olevien työkalujen mukaan, Wall päätyi etsiessään ratkaisuja mahdollisimman
suureen tehoon, moottoriin,
jossa sylinterikannassa olisi kaksi nokka-akselia
ja neljä venttiiiiä sylinteriä kohden.
16-venttiilisen moottorin saattoi lisäksi arvata tuovan Roverille teknisesti edistyksellisen nimen, sillä tuohon aikan neljä venttiiiiä sylinteriä
kohden oli vain muutamissa kilpaautoissa tavattu ratkaisu. Vaikka
annettu
suunnittelutehtävä
vaati
moottorivariaatiolle
120 ja 145
bhp:n tehot, Wall'in työryhmä tähtäsi prototyypissä
170 hevosvoiman
tehoon, että myöhemmin tuotannon
aikana olisi pelivaraa korottaa tehoja ja että samalla oltaisiin varauduttu mahdollisten uusien pakokaasumääräysten vuoksi väistämättömiin
tehonmenetyksiin.
Vaikka 16-venttiilinen kansi oli
selvästi uuden moottorin avaintekijä, myös lohkossa oli joitakin merkittäviä muutoksia
entiseen 2000
malliin nähden. Poraus oli suurennettu 85.7 millimetristä 90.5 mm:n,
osasyynä tähän oli neljän venttiilin
vaatima tila, ja tällöin alkuperäinen
1978 cc iskutilavuus
kohosi 2204
cc:n. (myöhemmin tärnä 16-venttiilisen moottorin
sylinteriläpimitta
otettiin käyttöön 1973, kun Rover
2200 tuli tuotantoon).
Itse sylinteriryhmää muutettiin siten, että C & B
Smith suunnitteli uuden ohutseinäisen painoa säästävän valun, jolloin
lohkon kyljet olivat ummessa - tällä vältyttiin
vanhemman
lohkon
vaivalloisilta peitelevyiltä. Öljypohja oli uusi, sillä moottori suunniteltiin 350 kallistetuksi, jotta se mahtuisi PIO:n matalaan keulaan.
Uuden umpiseinäisen lohkon valutyökaluihin
kului kymmenentuhatta puntaa ja tuloksena lohko oli
rakenteeltaan
aiempaa jäykempi ja
kevyempi. Kuitenkin Rover 2000:n
lohkon kyljessä olevat aukot mahdollistivat vesitilojen valamisen ilman työstöjä, joka ei käynyt suoraan päinsä uudessa umpiseinäisessä lohkossa. Asia ratkaistiin sillä, että päädyttiin käyttämään "märkiä"
sylinteriputkia.
Valun aikana vesitilojen muotoiluun tarvittava muotitus voitiin hoitaa lohkon yläpuolelta
sylinterien
rei'istä. Sylinteriputket

RoverYstävät
asennettiin jälkikäteen ja ne suunni- •. ehdotuksen mukaiset.
Venttiilit olivat kannessa kesketeltiin kiinnitettäviksi
Loctitella liimaten. Asiaa kokeiltiin useilla Land
nään 44 asteen kulmassa ja jousia
oli vain yksi venttiiliä kohden. NoRoverien dieselmoottoreilla.
Kaksilitraiseen lohkoon "Iiimattiin" sylinkat painoivat venttiilijousen kuppia
ja sen ja venttiilien välissä oli säätöteriputket (lohkossa oli jo entuudestaan yhdet "märät" putket) ja koska
pala, sama ratkaisu kuin P6 Roverin nelisylinterisessä
moottrissa.
dieselin polttoainepuoli
oli 2 1/ 4 litVenttiilivälysten säätö oli kuitenkin
raiselle suunniteltu, käytettiin uutta
pitkäiskuista
kampiakselia
(protoyksinkertaisempaa
uudessa moottorissa, koska nokka-akselien
poistatyyppi 2 1/2 litraista dieseliä varmiseksi ei tarvinnut irrottaa kansiten), jolla kompensoitiin
sylinterin
pultteja, niitä ei käytetty uudessa
läpimitan
pienennys.
Moottorit
moottorissa: -nokka -akselien laaketoimivat siten entisin apulaittein.
rikansien pultteina. VenttiilikoneisTulos Loctite kiinnityskokeissa
oli
ton keveys sallii moottorista otettaerittäin hyvä. Tarvittiin 25 tormin
prässi, ennenkuin sylinteriputket sai
van varsin rei ppaasti kierroksia ja
tavoiteltu 170 hv saavutettiin tosiirtoamaan ja jokainen silloin irroasiallisesti 7000 rpm käyntinopeutessaan antoi pamauksen kuin olisi
della. Vertailussa yhdellä nokka-akpistoolilla ammuttu!
Nokka-akselin
käytön olisi luulselilla varustettuna moottori saavutlut tapahtuvan
hammashihnoilla,
ti huipputehonsa
5000-5500
rpm
käyntinopeudella
- eikä tietenkään
mutta koska tarkoitus oli seurata
mahdollisimman
paljon aiemman
samaa tehoa.
Wall ja kumppanit viettivät kuumoottorin linjoja, nokka-akseleiden
käyttäjäksi
valittiin ketju. Uuden
kausia suunnitelmien
parissa enmoottorin
konstruktiolla
oli eräs
nenkuin moottori
valmistettiin ja
sen testit koepenkissä alkoivat. Siimerkittävä etu: siinä oli yksinkernä vaiheessa oli päätetty, että kestaista säätää imu- ja pakopuolen
kimallin Roveriin käytettäisiin kahnokka-akselien
ajoitusta
toistensa
della kaasuttajalla olevaa l6-venttiisuhteenja etsiä edullisimmat venttiilistä moottoria ja halvimpaan malliajoitukset pakokaasupäästöjä
ajaliin moottoriin tulisi vain yksi kaatellen. Nokka-akselit oli laakeroitu
suttaja.
Prototyypin
kokeilu
suoraan valuun työstettyihin
pukaloitettiin kahdella kaasuttajalla vakeihin, joissa käynnistyksen
aikairustetulla mallilla, koska se selvästi
sen voitelun takaamiseksi oli valustulisi käytä nnössä olemaan enemsa öljyurat. Sytytystulpat
kierteimän rasitukselle alttiina. Rover on
neen olivat keskellä palotilaa kuten
perinteisesti suosinut S U-kaasuttatavallista kahdella nokka-akselilla
jia, mutta uuden moottoirn suorivarustetuissa kansissa. Kansivalusta
tuskyvyn vaatimuksiin ei SU:lla silimukanavat olivat kaikki (8) yksitloin ollut tarjolla sopivia ratkaisuja.täin, mutta pakopuolella
kanavat
Weber kaasuttajat
olivat hetken
yhtyivät pareittain juuri ennen vaharkinnan alaisena, mutta )opullilun päättymistä.
nen valinta päätyi Dell'Orto -kaaKaasujen virtauksiin Rover haki
suttajiin, koska niiden valmistaja
neuvoja Valter Hassanilta ja Harry
pystyi välittörnästi tekniseen yhteis"Mundyltä, jotka työskentelivät Jatyöhön.
guarilla, tuolloin Rover ja Jaguar
kuuluivat BLn erikoisautojen
ryhTestipenkissä
moottorin
teho
mään ja olivat siten samassa kelkasosoittautui korkeilla käyntinopeuksa. Prototyyppimoottorin
imuportit
silla pettymykseksi, kun taas matalilla kierroksilla vääntöä löytyi yli
olivatkin itseasiassa Harry Mundyn
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odotusten. Tämän epäsuhtaisen tuloksen syyksi selvisi tutkittaessa pitkät imukanavistot, joihin taasen oli
syynä virhelaskelma suunniteltaessa
vesijäähdytteistä
imusarjaa. Wallin
tiimi päätti mieluummin
kokeilla
polttoaineen
ruiskutusjärjestelmää
jo olemassa olevassa imusarjassa,
kuin odottaa uuden sarjan suunnittelua ja valmistusta.
Ajatus näytti
hyvältä jo senkin vuoksi, että näin
säästyisi tilaa muutenkin ahtaassaja
matalassa
P lO:n konehuoneessa.
Kun Bosch L-Jetronic järjestelmä
oli asennettu, moottori saavutti tavoitteensa, huipputeho oli 170 bhp.
Juuri kun tavoite saavutettiin,
loppui myös yllättäen aika. Moottori ei ehtinyt käydä edes kahtasataa
tuntia penkissä, kun BLn johto
ehätti päättämään, etä uuden Roverin kaksi halvempaa moottoria tulisi
olla kehitelmiä tuotannossa olleesta
Triumphin kaksilitraisesta
kuusisylinterisestä moottorista. Uuden Rovein l6-venttiilinen
moottori haudattiin toukokuussa
1971, ennen
kuin se ehti kokeisiin minkään auton keulalla. Dave Wall arvelee, että
prototyyppimoottoreita
ehdittiin
tehdä viisi-kuusi kappaietta. Sylinterikansia valettiin ainakin seitsemän, koska Roverilla oli tapana
valmistaa 25 prosenttia osia varalle.
Kaikki kannet olivat tarkoitettu
kahdelle kaasuttajalle, yksikaasuttajamalli jäi piirustuspöydälle.
Moottoreista vain yksi oli käyttötesteissä
testipenkissä ja tä mä sama moottori
polttoaineen
ruiskutusjärjestelrnineen on näytteillä Syon Park'in kokoelmissa (siellä missä Rover Ystävien matkalaiset
kävivät joukolla
1985). Muut moottorit menivät Jaguarille, jossa tohtori Weaving tutki
pakokaasupäästöäasioita.
Sylinterikansi numera viisi on yhä tallella
Land Roverin hallussa ja numeron
seitsemän osti suunnittelija Wall itselleen muistoksi.
Historia tapaa toistaa itseään.
Nyky- Rover 800 valmistetaan
kolmena versiona, joista kaksi halvempaa ovat, kuinkas muuten, 16-venttiilisiä ja nelisylinterisiä.
Näissä kin
moottoreissa on kaksi nokka-akselia kannessa ja ne ovat kehitelrniä
vanhemmasta
yhdellä ylä puolisella
nokka-akselilla
varustetusta
moottorista. Närnä M 16 moottorit pohjautuvat kuitenkin Austin-Morris 0sarjan moottoriin, joten tässä artikkelissa kuvatun moottorin voi todella sanoa olevan viimeisin aito Rover-moottori, sen lähtökohtahan
oli
Rover P6 2000.
Kari TT
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Autokerhojen
välisenä yhteistyönä
on viime vuosina ruvettu järjestämään kakikenlaista kivaa. On Helsingin Hurinat, Forssan Pick-Nick
ja talvisin järjestettävät
EAK - eli
Ennakoivan Ajon Kurssit.
Tänä vuonna viimeksi mainitun
jä rjestelyvuoro oli Rover Ystä villä.
Kurssipaikkana oli edellisen vuoden
tapaan Räyskälän lentokeskus. Vetäjä nä oli alan ammattilainen "Peppe" Mannerström. Hän on liikenneturvan kouluttaja.
Ohjelma oli sangen tiivis: kuudestatoista turmista noin puolet teoriaa
eri muodoissaan
(Iuentoja, dioja,
filmejä jne.), toinen puolikas ajoharjoittelua.
Lauantaina aloitettiin noin klo II
ja lopetettiin illa Ila pimeän ajoharjoittelun jälkeen noin klo 21. Sunnuntaina jatkettiin heti aamupalan
jälkeen. Loppukommentit
kurssista
lausuttiin ja todistukset jaettiin neljän maissa.
Jossain vaiheessa laskimme, että
ajoharjoittelurivistössä
oli 23 autoa,
näistä kymmenen Roveria. Vehosta
oli kaksi esittely- Mercedestä, koeaj etta vina, joista kiitos. Kaikkiaan
kurssin suoritti 35 kuljettajaa.

Ryhmä oli siis sangen suuri. Tämän vuoksi meidät jaettiin kahteen
ajoharj oitteluryhmään.
Peppe sekä
apulaisensa
Keijo rakentelivat
radalle erilaisia tilanteita kumikartioiden avulla: kaarreajoa, ä killisen
esteen väistärnistä jne. Tilanteiden
hallintaa käytiin etukäteen läpi luentosalissa,
mutta kuinkas kävikään jäällä ja sohjossa? Kartioita
lakosi ja harjoittelijoiden ilmeet olivat avoimen härnmästyneitä.
Palautteen saimme heti ajon päälle.
Meille
toistettiin
toistamiseen:
"Kytkin pohjaan ja jalka pois jarrulta sen jälkeen, kun nopeuden
huippu on saatu katkaistua. Sitten
keskitytään auton ohjaamiseen ja
väistämiseen".
Taisimme olla nopeuden suhteenkin turhan varovaisia, kaukana todellisuudesta. Mutta
syvällä, syvällä ja itsepintaisena on
opittu ajotapa - kesäkelin ajotapa.
Tuotti suuria vaikeuksia saada jarrujalka irti polkimesta: auto rupesi
puskemaan eikä sitä pystynyt enää
ohjaamaan.
Joka ei ole käytä nnössä joutunut
Iiikenteessä
tä päriin
·tilanteisiin
hämmästyy
tällä kurssiIla. Kurssi
herättää siihen tosiasiaan, että tal"
vikeleillä on ajettava erilailla kuin
kesällä.
Oikein tutkimuksin
on
osoitettu, että tä rnä ajotavan muutos ei me ilie suomalaisille ole mitenkään selvä asia. Kestää noin 2
kuukautta
talvikeJien alettua en-

Puheenjohtajan
tyylinäyte:
Jim e
tiukkana ja niska jäykkänä ja keilat
kaatuu.

nenkuin me kovapäiset uskomme
talven tulleen. Niin, jos ei ornakohtainen ruttu tai jokin ikävämpi kolaus Iyhennä tätä aikaa, on tällainen
EAK-kurssi on huomattavasti
järkevämpi
tapa palauttaa
itsensä
maan pinnalle omien ajotaitojen
suhteen.
Ensi vuonna taas.
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Pakinaa maastoajoista

"

I

Omatuntoani on joskus kaivellut,
kun olen ollut mukana järjestärnässä maastoajoa, jossa on autoille aiheutunut maastosta johtuvia aineellisia vahinkoja. Omatuntoani lievittää kuitenkin tietoisuus ajajien vapaaehtoisuudesta
ja suuresta innosta osallistua maastoajoihin.
Yleisesti ottaen, on erittäin vaikeaa saada lupaa minkäänlaiseen autolla ajoon vieraassa
maastossa.
Tärnän
ovat huomanneet
myös
muutamat
moottoripyöräkerhojen
jäsenet. jotka ovat olleet samoissa
asioissa liikkeellä ja joiden kanssa
olen keskustelluyt maastoradoista.
Järjestäessärnme
maastoajoja
emme pyst Y juuri lainkaan vaikuttamaan maaston laatuun. Tilanne
on useimmiten "Ota tai jätä" tilanne , kun saamme jostakin rnaastoajoillemme
rnyötä mielisen maanomistajan.
Pettymyksiä on sattunut vielä itse
ajopaikallakin.
Ainakin minulIe oli
yllätys syksyllä. Malmin arnpumaradalla olleissa maastoajoissa se, että emme päässeet ajamaan alueella
olevia hiihtoladun
pohjia. Puolustusvoimien asettaman
valvojan ja
minun välillä oli selvät erimielisyydet, kun kiertelimme aluetta ja tulkitsimme alueelle myönnettyä ajolupaa. Mielestäni monta kilornetriä
hyvää ajouraa jäi käyttä mättä.

SUITSIA

MAASTOON

En mielelläni asettaisi maastoajajille tiukkoja ohjeita ja rajoituksia.
Kuuluuhan
maastoon
olennaisesti
tietty vapaus ja "rento meininki",
Mutta on joitakin asioita, joihin
yleensä ulkopuoliset
katsojat kiinnittävät huomiota.
Katsojien olisi syytä pysyä mahdollisimman
kaukana
ajoreitiltä.
Erityisesti vanhemmat katsokaa lastenne perään, jotta henkilövahinkoja ei pääse syntymään.
Kun joudumme hinaamaan kiinnijuuttunutta autoa, niin pysykään
ihrneessä
kaukana hinattavasta ja hinaajasta.
Hinausvaijerin tai -köyden katkeaminen on aiheuttanut
lähellä seisseille ihmisille pahoja vammoja, kun
se on kovasta jännityksestä
vapauduttuaan sinkoutunut
päin lähellä
seissyttä
katsojaa.
Ja jättäkää
"apumiehet" ne isot A:t kotiin.
Sitten hiukan purtavaa ajajille.
Seuraavassa
on
englantilaisten
maastoajajien
kerholehdestä
poimittua sääntöpykälää, joita he no udattavat
omissa ajoissa ja joiden
pohjalta me voimme aloittaa omien
sääntöjernrne muokkaamisen.
Ajoneuvon tu lee olla rekisteröity
ja katsastusviranomaisten
katsastama. Autolla tulee olla voimassa
oleva liikennevakuutus.

Ajoneuvossa tulee olla normaalit
katsastusviranomaisten
hyvä ksyrnät
renkaat.
Jos ajoneuvo on varustettu turvavöillä on ajajanja matkustajan oltava ajon aikana niihin vyötetty.
Ajajan lisä ksi saa aj on aikana
ajoneuvossa
olla ainoastaan
yksi
matkustaja.
Matkustaja ei saa olla
alle 12 -vuotias, Lernmikkieläimiä ei
autossa saa ajon aikana olla.
Ajon aikana autossa ei saa tupakoida.
On varrnistauduttava,
että kaikki
ajoneuvossa
olevat tarvikkeet
ja
työkalut ovat huolella kiinnitettynä.
Lisä ksi englantilaiset ajojä rjestäjät katsastavat jokaisen ajoneuvon,
ennen jokaista maastoajoa.
Jokaisen maastoon lähtijän tulisi
kuitenkin varata mukaansa maastossa tarvittavia apuvälineitä.
Hinausköysi, lapio, tunkki, kirves, saha ja ensiapulaukku
lienevät tärkeirnpiä maastossa käytettäviä ap uvälineitä.
Ja seuraavan
rengashankinnan
yhteydessä harkitse tarkkaan, voitko hankkia renkaat, joista on hyötyä myös maastossa.
.J. P.
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ROVER YSTAVAT r.y:n SAANNOT
Yhdistyksen

ni mi on ROVER YSTÄ V ÄT r.y. ja kotipaikka

I §
Helsinki.

2 §
Yhdistyksen takoituksena
on etsiä ja luetteloida
tärnistä ja säilyttämistä,
kehittää kansainvälistä
korkeimpaa
ajoneuvokulttuuria.

maassamme

olevia historiallisesti
kanssakäymistä ja yhteydenpitoa

arvokkaita moottoriajoneuvoja,
edistää niiden entisvastaavien ulkomaisten järjestöjen
kanssa sekä vaalia

3 §
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
yhdistys
- järjestää näyttelyitä, kuntoisuuskilpailuja,
retkeilyjä ja kokoontumisajoja,
- toimeenpanee
jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelrnätilaisuuksia
sekä
- julkaisee ja välittää historiallisia moottoriajoneuvoja
koskevaa kirjallista materiaalia jäsenistönsä keskuudessa.
Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja,
toimeenpanna
rahankeräyksiä
ja arpajaisia
aan ao. luvan sekä omistaa ja hallita toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

hankittu-

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen hyvämaineinen
Suomen kansalainen,
joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta
ja jonka
hallitus jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin Suomen kansalaisia hallitus voi jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä.
Kunniajäsenekseen
voi yhdistys vuosikokouksessa
tekernällään
päätöksellä kutsua toimintaansa
ansiokkaasti
edistäneitä
henkilöitä.
Hallitus on YhdL II §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan
jäsenen yhdistyksestä.
Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja
ja neljä (4) varsinaista sekä yksi (I) varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan
sekä sihteerin, rahastonhoitajan
ja rnuut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen,
kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna,
on läsnä.
Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella
ääntenenemrnistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin
arpa.

6 §
Yhdistyksen

nimen kirjoittavat

puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja,

jompikumpi

yhdessä sihteerin

tai rahastonhoitajan

kanssa.

7 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien
tu lee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset
mällä kutsu kirjallisena

kutsuu koolle hallitus.
kullekin jäsenelie.

Kokouskutsu

8 §
on toimitettava

viimeistään

seitsernän

(7) päivää ennen kokousta

lähettä-

9 §

••

Yhdistyksen vuosikokous
pidetään vuosittain hallituksen rnääräämänä
päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen
kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(I/lO) yhdistyksen jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa vart en kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista
(14) päivän kuluessa vaatimuksen esittärnisestä,
Yhdistyksen kokouksessa
on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin rnäärätä, yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvaIla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
lO §
Yhdistyksen vuosikokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
l. kokouksen avaus:
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa:
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätöksenvaltaisuus:
4. hyväksytään
kokouksen työjärjestys:
5. esitetään tilinpäätös,
vuosikertomus
ja tilintarkastajien
lausunto:
6. päätetään tilinpäätöksen
vahvistarnisesta
ja vastuuvapauden
myöntärnisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille:
7. vahvistetaaan
toimintasuunnitelma
ja jäsen- ja liittymismaksun
suuruus:
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
ja mu ut jäsenet:
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa
ja 'ieille kaksi varamiestä:
lO. käsitellään muut kokouskutsussa
mai nit ut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti
tukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

ilmoitettava

halli-

11 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta
ja yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä
annetuista
äänistä, Kokouskutsussa
on mainittava
sääntöjen, muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa
kllytetllln yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen
purkautumisesta
plättlvIn
kokouksen
määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään varat samaan tarkoitukseen
.
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Hyvä ystävä
Palj on kai va tun jäsenluettelon julkaiseminen on aivan lähitulevaisuuden asia. Saadaksemme jäsen- ja
autotiedot ajantasalle tarkoituksenamme
on lähteä aivan nollasta liikkeelle. Tätä varten on oheisena
kaavake,jonka
toivottavasti täytät mahdollisimman tarkoin. Mikäli henkilö- ja autotietosi ovat samat
kuin pari vuotta sitten julkaistussa jäsenluettelossa,
merkitse rasti sille varattuun ruutuun. Jäsennumerosi löydät kirjekuoren osoitetarrasta.
Mukana seuraavasta lehden viimeisestä numerosta löydät
Roverien "sukupuun", joka auttaa autosi mallin tarkemmassa määrityksessä.
Kyselykaavakkeesta
voit lukea yhdistyksemme sääntöjen 2 §:n. Sen perusteella antamasi tiedot ovat
yksinomaan ja ainoastaan jäsenistön käytössä; eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.
Täytettyäsi kaavakkeen pudota se postilaatikkoon
kirjekuoressa, johon jo olemme valmiiksi laittaneet postimerkin. Palauta kaavke viikon sisällä.
Ajantasalla olevasta jäsenluettelosta
on iloa ja hyötyä kaikille.
Kevätterveisin

Täytön avuksi tarvitset autosta rekisteriotteen, joten ehkä on parasta
.aloittaa hake malla se ensin.
Hyvä , aloitetaan jäsennumerosta,
sen löydät kirjekuoresi postitustarrastasi nimesi tuntumasta ja tietysti
myös vanhasta jäsenluettelosta,
jos
olet siinä mukana. Jos numera onjo
kateissa ei syytä huoleen, jätä kohta
tyhjäksi. Tyhjäksi älä sensijaan jätä
päiväystä. Liittymisvuotesi
selviää
vanhoista jäsenmaksulapuista,
jos
tallella. Jos ei, niin anna olla.
A ROVER YSTÄVÄ
Närnä tiedot olisi hyvä täyttää joka
tapauksessa,
sillä onhan ensiarvoisen tärkeätä , että tiedot menevät perille oikeaan osoitteeseen. Vanhan
tavan mukaan jäsenluettelossa
julkaistaan nimi- ja osoitetiedot automaattisesti.
Puhelintiedot
julkaistaan niinikään, jos niitä ei erikseen
"kielletä lisä tietoja kohdassa.
B. ROVER
Ensimmäisessä kohdassa tehdään
era henkilömallien
(= Rover) ja
maasturien välilIe (=LR, RR). Jatkossa tarvitaankin
sitten rekisteriotetta ja keskiaukeaman
"Roverin
sukupuuta".
TYYPPI selviää keskiaukeamalta. Henkilömalleille tyyppimerkintä
on varsin yksiselitteinen ja helppo.
Land Roverin kohdalla saattaa syntyä ongelmia. Jos sinulla on hallussasi "Rover
Ystävät"
N:o
10
(4/1983)
löydät
sivuilta
10-11.
Lantikoiden sukupuun. Sitä hyvä ksi
käyttärnällä
saat tyypitettyä
Lantikkasi jokseenkin
tarkasti. Aivan
yksiselitteistä ei se kuitenkaan ole,
mutta käyttöönottovuoden
ja valmistenumeron
avulla se selviää aikanaan.

Rover Ystävät r.y.
Hallitus

Jäsenkaa vakkeen tä y tö stä
Range Roverin tyypittäminen tapahtuu yksinkertaisesti ovien lukumäärän perusteella.
MALLI-tiedot
saadaan
niin
ikään keskiaukeamalta
ja rekisteriotteesta. P5:den kohdalla joudutaan
jokseenkin
samanIaiseen
tilanteeseen kuin Lantikoilla
edellisessä
kohdassa. Rekisteriotteessa
saattaa
olla kaikki tiedot, mutta ilmeisesti ei
kai killa, joten koita tut kai Ila seuraavaa sivua ja rnäärittää se vuosimallin avulla (tai käyttöönottovuoden). Valmistenumeron avulla sekin
selviää aikanaan,jos
olet epävarma.
Lantikoiden
mallit ovat STW,
Pick-up, Vanjne., tieto löytyy rekisteriotteesta.
.
Range Rovereille ei merkitä erikseen erityisiä mallitietoja, jollet ole
autoa ratkaisevasti
itse muutellut
alkuperäisestä.
MOOTTORIN
TILA VUUS löytyy rekisteriotteesta.
Täytä kohta
siinä kin tapauksessa, että kone on
vaihdettu toiseksi. Jos moottori ei
ole Roverin oma, mainitse kohdassa
erityistä
moottorin
alkuperä/ valmistaja.
VUOSIMALLI/
KÄ YTTOONOTTOVUOSI kohtaan laitat rekisteriotteessa
olevan kä yttöönottovuoden, jos vuosimalli on epäselvä.
On syytä muistuttaa siitä, että Roverien mallivuosi ei ole sama kuin
kalenterivuosi,
vaan mallivuosi alkoi aina syyskuun l. päivänä ja vastaavasti päättyi elokuun 30 päivänä,
Juuri tästä syystä keskiaukeaman
tuotantovuodet
ovat vain suuntaa
antavia.

VALMISTENUMERO
löytyy
taasen rekisteriotteesta,
ja sen kohdalla ole erityisen huolellinen: kirjoita numerot huolellisesti ja tarkista, että kaikki merkit tulivat mukaan.
VÄRI ja SISUSTUS. Jos sinulla
on hallussa alkuperäiset värinimet,
käytä luonnollisesti
niitä. Muuten
tiedot niin täsrnä llisesti vain kuin
kykenet.
Jos jostakin erityisestä syystä et
halua autotietojasi julkaistavan jäsenluettelossa,
mainitse siitä erikseen kaavakkeen lisätietoja kohdassa.

VALOKUVA
Olisiko täysin mahdoton ajatus, että
lähettäisit kuvan ajoneuvostasi Rover Ystävä lehden käyttöön. Aiheena voisi olla mikä tahansa tilanne.
Kuvakulma voi olla edestä tai takaa. Autosi saa olla kurainen, tai
vaikkapa kolaroitu. Saa se olla pesty ja vahattukin ja loistaa ilta-auringossakin. Eikä ole niin vaarallista,
jos perheen pienimmät irvistelevät
siinä vieressä. Kuva voi olla yhtähyvin värillinen kuin mustavalkoinen.
Tärkeintä on, että se on tarkka ja
auto
riittävän
keskeisesti
esillä.
Merkitse kuvaan nimesija osoitteesi
ja auton tyyppi ja malli, vm., rekisteri (jos ei näy). Palautamme kuvan,
jos niin ha luat (merkitse se kuvaan).

ROVERTYYPPI
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MALLI

P3

60
75

TUOTANTO
VUODET
1948-1949
1948-1949

P4

60
75
80
90
95
100
105
1I0

1954-1959
1950-1959
1960-1962
1954-1959
1963-1964
1960-1962
1957-1959
1963-1964

P5

3MkI
1958-1961
3L MkIA
1961-1962
3L MkII
Saloon
Coupe
1962-1966
3L MkIII
Saloon
Coupe
1966-1967
3.5L
Saloon
Coupe 1967-1973

P6

2000 SC
TC
2200 SC
TC
3500
3500 S man

1963-1973
1966-1973
1973-1977
1973-1977
1968-1975
1971-1975

SDI

2300
2600
3500
V8-S
3500 VOP
3500 VOP
EFI

1977-1986
1977-1986
1976-1986
1979-1980
1981-1986

.Roverin

Sil

LR II A 109 Fe

alla
vasemmalta lukien
P4 75 1952
75 1957
100 1960

1985-1986

P6 3500 S man
P5 3L MKII Saloon

"

P5 3L MKII

Coupe

kupuu

RANGEROVER

Range Rover Vogue

LAND
ROVER

RANG E
ROVER

P62000

TUOTANTO
VUODET
I 80" 1948-1953
I 86" 1954-1956
107"
I 88" 1956-1958
109"
II88" 1958-1961
109"
IlA 88" 1961-1971
109"
IIA109"FC 1962-1972
(bulldog)
IIO"FC
(bulldog)
III88" 1972109"
110 198390
1984-

TYYPPI

3D
5D
5D Vogue

197019811985-
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Satanen

osa III

Eturipustuksen
asennuksen
jälkeen seurasi vaikein, mutta myös
jännittävin
työvaihe; moottorin +
vaihde1aatikon asennus.
Puolitoista
vuotta aikaisemmin
olin täyskorjannut
ROVER
V8
korkeapuristeisen
moottorin, johon
tuli kireä nokka-akseli ja suurteho
öljypumppu. Suunnitelmissani oli jo
pitkään ollut asentaa autornaattivaihteinen V8 moottori satasen keulalle ja nyt sitä päästiin toteuttamaan. Satasen konetila on tilava,
mutta ohjaussimpukka
on pahasti
tiellä V8 moottoria ajatellen, lisäksi
joutuvat pakosarjat varsin ahtaalle.
Siispä koneen asentamisesta
tuli
varsinainen päänvaiva, mutta kokeilemalla tuhat eri vaihtoehtoa se sinne saatiin. Moottorin ja rungon väliin asennettiin myös asiallinen sivutuki, joka vaati sopiakseen pientä
hahloa
siipeen.
Kardaaniakselin
kanssa tuli ongelmia,
koska sen
kulma muuttui rajusti, sillä vaihdelaatikon päästä se nousi peräti 10
cm, mutta se vaikuttaa onnistuneen.
Etusiivet
olivat auton pahiten
ruostuneet osat. Ammattimies korjasi ne minulle muotoilemalla uutta
peltiä ja nyt ne ovat kuin uudet.
Koska satasen oma jäähdytin
oli
huonokuntoinen
ja näinollen oli aihetta sen korjaamiseen tai uusimiseen, päädyin asentamaan ROVER
75 jäähdyttimen,joka
on hieman satasta
tehokkaampi.
Autornaattivaihteiston lauhduttimeksi oli myös
löydettävä sopiva laite, mutta koska
en sellaista löytänyt, oli se suunniteltava ja rakennettava. Tähän otettiin ROVER
SDl jäähdyttäjästä
kiertoputki, joka laitettiin isomman
putken sisälle ja kokonaisuus alavesiletkun väliin. Jäähdyttäjää
asennettaessa huomattiin, että olin tehnyt pahan laskuvirheen. Jäähdyttäjän ja vesipumpun väliin jäi vain
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muutaman millin ilmarako. Niinpä
jouduttiin moottorin jakopää muuttamaan, jotta tarvittava
ilmarako
jäähdyttimeen
syntyi.
Marrskuussa päästiin vihdoin ensi kertaa kokeilemaan autoa tiellä,
tietenkin yön pimeässä, sillä tuolloin puuttuivat autosta ovet, penkit,
konepelti, valot, etuiokasuojat,
pakoputket,
mutta VA U se liikkui.
Suunnilleen tä ssä vaiheessa j ollekulle tuli mieleen, että lupia koneen
vaihtoon olisi jo syytä kysellä ja asiallisesti suoritettu hakemus tuli palkittua sellaisella virallisella muutostyöluvalla.

SK

Koeajo osoitti, että Rover V8 moottori toimii ja että BW automaattilaatikko kikkaa vaihteesta vaihteeseen.

AUTOJA
Meiltä saat uudet RANGE ROVERIT ja LAND ROVERIT tai käytetyn englantilaisen arvoauton kuntoaan vastaavasti hinnoiteltuna.

VARAOSIA JA TARVIKKElTA
,

Olemme edelleen laajentaneet osavarastoamme. Ja osien hinnoissahan pidämme ystäviemme puolta. Usein saatkin oikean
osan mieltä edullisemmin kuin jäljitelmän maailmalta.

KORJAUS- JA HUOL TOPALVELUA
Korjaamossamme on kuusi korjauspaikkaa, erillinen osakorjaamo sekä korin oikaisu ja maalausmahdollisuus. Työn laadun takaavat vakinaiset kokeneet ammattilaiset. Käytettävissään heillä
on asialliset välineet, nosturit ja testerit sekä merkkien erikoistyökalut ja -kirjallisuus. Tätä kaikkea vahvistaa konepajarnrne työstötasapainotus ja peltityökoneineen. Sormi ei mene suuhun sorvin puuttuessa.

KARAASI -

PAREMPIEN ENGLANTILAISTEN

.• I.....,•.• .,.,..,...,..
Juvan teollisuuskatu

~
10,02920

ERIKOISLlIKE

KIMMO LINNA VUORI
Espoo, Puh. 90-845 671, 845617
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••
ROVER uudisti ilmeensä
perusteellisesti
viime kesänä.
Tulos katsottiin
niin onnistuneeksi, että uusi 3500-malli valittiin vuoden autoksi Euroopassa - 76. Suomeenkin autoa odotelbin kiinnostuksella,
sillä sen
hinta vaikutti melko sopivalta:
vuosi sitten sen arvioitiin jäävän
noin 87500,- markan tienoilIe.
Englannin ja muiden suurten automaiden kysyntä kuitenkin aikaansai sen, että autoa odotel .•.
laan meille vieläkin, joskaan ei
yhtä innokkaasti. 3500:n arvioidaan ehtivän maahamme ensi
vuoden kevätpuolella ja hintakin
on kivunnut 11 5 000 markan tienoille.
2600-mallista odotettiin meille
paremmin sopivaa autoa. Kuutoskoneesta
on huhuttu koka
uuden Roverin olemassaolon
ajan ja nyt se on syntynyt. Tosin
tilanne ei ole juurikaan muuttunut lohdullisemmaksi, näitä tuskin nähdään ennen ensi kesää,
jolloin hinta lienee 100 OOO:n
pinnassa.

Pienet erot
2600-moottori
on British Leylandin ensimmäinen uusi moottori sitten vuoden -68. Se on
moderni suora kuutonen yhdellä
yläpuolisella
nokka-akselilla
ja
läpihengittävällä sylinteri kannella. Tehossa kuutoskone antaa
vajaat 20 hevosta tasoitusta:
136 hV/5 000 r/min V-kahdeksikon 155:ttä hevosta vastaan.
Ero näkyy paremmin paperilla
kuin käytännössä, sillä autojen
suorituskyvyssä
ei todellakaan
ole sanottavaa eroa tavallisessa
ajossa.
Osittain tämä johtuu tietysti
siitä, että mekaanisen viisivaihteisen vaihteiston
yhteydessä
on perävälitystä tiuhennettu ja
näin aikaansaatu parempi kiihtyvyys.
Kuutosen ja kahdeksikon eron
huomaa paremmin korvalla, sillä
isoiIIa kierroksilla pienempi kone
on selvästi äänekkäämpi näistä
kahdesta.
Sanoisimme
sen
käyntiäänen
olevan kiihdytyksissä jopa au ton luonteelle sopimattoman karhean.
Uuden moottorin
sanotaan
myös olevan taloudellisemman,
vaikka tätä on vaikea uskoa, kun
muistelee Rover 3500:n esitteIyn (TM 21/76) kulutuslukernia,
jotka vaihtelivat 12,~ 13,5 litran
rajoissa. Autot painavat jok-

seenkin kilolleen yhtä paljon .
Englannin markkinoille on lisäksi tulossa 2,3-litraisella kuutosella ja nelivaihteisella
vaihteistoIIa varustettu säästömalli,
joka ei ilmeisesti tule olemaan
lainkaan vientiohjelmassa.

Hyvä vaihteisto
Roverin viisivaihteinen vaihtelsto on käytössä erikoisen miellyttävä. Mekaaninen vaihteisto onkin 2600:ssa vakiovarusteena,
kolmivaihteista automaattia tarjotaan lisähintaan. Lyhyen tutustumisajon perusteella voimme
väittää kuutosen tehojen riittävän mainiosti myös automaatin
yhteydessä, joskin mekaaninen
laatikko on miellyttävämpi käyttää ja ikään kuin sopii paremmin
aufon luonteeseen.
Muulta tekniikaltaan 2600 on
säilynyt ennallaan. Vaklovarusteisiin kuuluu tosin tehostamaton ohjaus, jolloin ohjauspyörä
kääntyy 4,5 kierrosta laidasta
laitaan, kun tehostettuna kierroksia löytyy 2,75. Vakio-ohjaus
ei ole maantieajossa
yhtään
hassumpi, mutta kaupunkiliikenteessä ilmeisesti toivoo tehostusta.
Levypyörät ovat puoli tuumaa
3500:n vastaavia kapeammat ja
varustetut 175 HF 14 renkailla,
joiIIa auto näyttää ehkä hieman
alirengastetulta.
Lisävaruste-aluvanteet auttavat tähänkin,
jolloin alle saa auton luonteeseen paremmin sopivat 195/70
H R 14 renkaat.
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Uneimia
Ajoltaan Rover ei oikeastaan jätä toivomisen varaa. Se menee
minne kuljettaja haluaa, oli alusta sitten suora tai mutkikas, tasainen tai kuoppainen. Varsinkin
tehostettu ohjaus tekee auton
ajamisen
kai kissa
tilanteissa
miellyttäväksi, sillä siinä on tunto
onnistuttu säilyttärnään.
Suorituskyky riittää useimpien
lompakolle yli 180 km/h huippuineen. Uneimista ei todellakaan juuri muu herätä kuin
moottorin ääni joissain tilanteissa.
Rover 2600 on sikäli onnistunut "säästörnatlr', että siinä ei
ole lähdetty riisumaan
auton
olemusta ja monipuolista sisustusta. Itse asiassa se on niin lähellä 3500:aa, että jotakuta saattaa jopa ihmetyttää kahden näin
lähekkäin olevan rinnakkaismallin tekeminen. Hinnallakaan sitä
ei kummemmin voi perustella,
sillä meille ominainen eroja kasvattava progressio on muissa
maissa jokseenkin tuntematon
käsite.
Suomea ajatellen tämä uutuus on ilmeisesti se versio, jota
vakiovarusteisena tullaan pääasiallisesti myymään, sillä jäähän
hintaero V-kahdeksikkoon
luultavasti yli 15000,- markan, ja
siinä on jo aika monta syy1ä päätyä halvempaan vaihtoehtoon.
Näin varsinkin, kun autojen
keskinäiset
erot osoittautuivat
odotettua
pienemmiksi
mitä
ominaisuuksiin tulee.
•

MOOTTORI: yläpuolisella nokka-akselilla varustettu suora kuutonen, kaksi
SU-kaasutinta, ryhmä valurautaa, kansi alumiinia; sylinterimitat 81 x 84 mm,
sylinteritilavuus
2597 cm3, suurin teho 100 kW/136 hv/5 000 ,r/min DIN,
suurin vääntömomentti
206 Nm/20,3 kpm/3750
r/min DIN, puristussuhde
9,25
VOIMANSIIRTO:
viisivaihteinen vaihteisto, välitykset 1:3,321 II: 2,087 III:
1,396 IV: 1,000 V: 0,833 P: 3,428, vetopyörästö
3,45; lisävarusteena
Borg-Warner 3-vaihteinen automaattivaihteisto,
automaatin perävälitys 3,08
ALUSTA: edessä erillisjousitus, joustintuet. kierrejouset, poikittaiset tukivarret ja kallistuksenvaimennin;
jäykkä taka-akseli, pitkittäiset tuklvarret, reaktiotankona toimiva kardaaniputki, Watt-tuki ja kierrejouset; hammastanko-ohjausvaihde, tehostin lisävarusteena. Tehostetut kaksipiirijarrut, edessä levYt,
takana rummut; 5.5 J x 14levypyörät,
175 HR 14 renkaat
MITAT JA PAINOT: pituus 4698 mm, leveys i 768 mm, korkeus 1 354 mm,
akseliväli 2815 mm, raideleveys 1 500/1 500 mm, maavara 137 mm. Paino
ajokunnossa minimivarustein 1 300 kg, painonjakautuma
55/45 %, polttoainesäiliö 661

T e k n ii k a n
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ROVER HISTORlAA :
75 "KYKLOOPPI" (1949-1952)
P4:n esittely
Vaikka P4 75-mallin esittely edusti
suurta mallivalikoiman pienennystä
- yksi ainoa malli korvasi P3:n neljä mallivaihtoehtoa
- niin häly,
minkä se aiheutti, haihdutti tämän
puutteen. Uusi mall i maksoi täsmälleen saman kuin edellinen hillitty
malli.
Malli esiteltiin vuonna 1949 Earls
Courtin autonäyttelyssä.
Yksi näyttelyautoista esiteltiin peilin päällä,
toinen
poikkileikattuna
esitellen
teknisiä yksityiskohtia ja loput neljä
edustivat eri värivaihtoehtoja.
Autolehdistö oh hurrnioitunut,
vaikkakin jotkut konservatiivisernmat
päivälehdet
protestoivat
vanhan
"perinteisen" Roverin valmistuksen
lopettamista.
Perinteinen Rover ei kuitenkaan
ollut kadonnut.
Ehkä P3:n kattoluukku ja takaikkunan
kaihdin olivat menneet, mutta Rover-tehdas ei
ollut ainoa.joka ei nähnyt kysyntää
varusteille, jotka myös nostivat auton hintaa. Uuden auton konstruktio oli laadukkaarnpi
kuin koskaan
ja auton sisustus oh loistelias perinteisen Roverin mukaisesti mahkaistuimineen ja puupintaisine
oviverhoiluineen ja kojetauluineen. Paksu
nukkamatto
oh myös korkean tason mittapuu. Kaikissa autoissa oli
lisäksi lärnpölaite. Se, mikä erityisesti huolestutti
perinteiden vaalijoita oh se, että kaikki mittaritaulut,
kello mukaan lukien, olivat neliskulmaiset. Vaihteenvalitsin
sarnoin
kuin vilkku ja ajovaloja hoitavat
viikset olivat ohjausakselilla.
Käsijarru siirrettiin pois keskitunnelin
päältä ja korvattiin erikoisella vaakasuoralla vivulla, joka sijaitsi kuljettajan oikean jalan vieressä.

P4:n muutokset
Rover-tehdas
otti
ensimmäisten
vuosien
aikana
luonnollisestikin
huornioon
asiakkaiden
tekerniä
huornautuksia ja toivornuksia, joskin malliin tehtiin ainoastaan pieniä
muutoksia
ensimrnäisten
vuosien
tuotannon aikana. Tony Poole, joka oh silloin asentajana kaasuturbiiniosastolla, muistelee, että häkellyttävin muutoksista oh reiän tekeminen käynnistysveiville.
.J ostain
syystä tä mä pieni yksityisk ohta oli
jäänyt huornioon otta matta ensimmäisissäautoissa.
Myös Panhardtangon heikko kiinnitysd korjattiin
ja korroosion kestoon kiinnitettiin
huorniota. Ensirnmäinen
ulkoinen
muutos oh kromatun etuvalon kehyksen ja kroma tun ilmanottoaukon kehyksen poistaminen.
Näin
auton etuosa saatiin vähemmän korean näköiseksi,
Moottorilla
oh lisäksi tapana
käydä liian kuumana
lärnpimällä
ilmalla tai jatkuvassa kovassa ajossa. Tämän vuoksi 15-säleinen jäähdyttäjän säleikkö korvattiin 8-säleisellä avarammalla
säleiköllä. Tehdas kehoitti autokauppaitaan
katkaisemaan
ensimmäisistä
autoista
joka toisen säleen, jos se katsottiin
tarpeelliseksi.
Todennäköistä
on,
että vain harva jäi alkuperäiseen
kuntoon.
Ensimmäinen kaasuturbiiniauto
Muutoksista huolimatta uuden Roverin ansiot eivät kuitenkaan olleet
jääneet tehtaan suunnittel uosastolta
huomaamatta
ja vuonna 1950 näki
päivänvalon kaksi uutta autoa, jotka perustivat 75:een. Ensimmäirien
näistä oh Rover-tehtaan oma kaasu
turbiiniauto.
Tämä kokeiluauto oli

19.10·51 ROVER "75"

varsinaisesti 75:n runko ja kori, johon
kaasuturbiinimoottori
oli
asennettu etuistuinten
taakse täydennettynä
alkuperäisellä
15-säleisellä jäähdyttimen
säleiköllä. Tärnä
maailman ensimmäinen
kaasuturbiiniauto
esiteltiin
menestyksekkäästi RAC:n tekniselle komitealle
MIRA:n testiradalla
maaliskuussa
1950.
Toinen uusi auto, johon saatiin
uusi idea muutama kuukausi ennen
kaasuturbiiniauton
esittelyä,
oli
Marauder-urheiluauto.
Se oh P4 75
komponenteista
tehty auto, jonka
suunnittelusta
vastasivat
kolme
Roverin suunnitteluosaston
jäsentä.
Kaksi heistä jätti Rover-tehtaan perustaakseen oman tehtaan valmistaakseen tätä autoa. Ensimrnäinen
autoista valmistui vuoden 1950 puolivälissä. Malli jäi kuitenkin lyhytikäiseksi ja se poistuihinnoittelun
vuoksi markkinoilta
vuonna 1952.
Autoa ehdittiin valmistaa vain 15
kappaIetta.
"Kykloopin''
taulut.

neliskulmaiset

mittari-

RoverYstävät
Rover 75:n valitseminen kaasuturbiiniauton
rungoksi vaikkakin
hieman muunneltuna vauhditti vakio-75:n myyntiä. Rover-tehdas ei
aikaillut käyttää hyödyksi tätä etua
ja syksyllä 1950 lehti-ilmoitukset julistivat hienovaraisesti, että "Roverin johtoasemaa autosuunnittelussa
on esitelty maailman ensimmäisen
kaasuturbiiniauton
muodossa ja että englantilaisten
autoinsinöörien
maine säilyy lujana Rover 75:n
muodossa, joka on esimerkki uusien ideoiden yhdistämisestä
laadukkaaseen viimeistelyyn".
Kaasuturbiinimallin muutokset
Vuonna 1951 tehdas antoi periksi
yleiselle mielipiteelle ja korvasi neliskulmaiset mittarit pyöreillä. Kello sijoitettiin
keskelle kojelautaa
tuulilasin alapuolelle, missä se oli
myös takarnatkustajien
näkösällä.
Hydrauliset jarrut korvasivat hydraulismekaanisen
järjestelmän.
Polttoainepumppu
siirrettiin takasiivestä rungon korvakkeeseen. Yksityiskohtiin
tehtiin myös muita
muutoksia. Näkyvin niistä oli ovien
sisäpuolisten painonappi-tyyppisten
kahvojen korvaaminen tavanomaisiIla viputyyppisillä
ja käsijarrun
muodon mutos. Tämä käsijarrun
muodon muutos antoi käsijarrulle
sen omintakeisen
muodon ja teki
sen helpommin käsillä olevaksi ja
vähemmän haittaavaksi kuljettajalle autoon astuttaessa ja siitä poistuttaessa.
Ovien
saranoita
parannettiin
myös ja kummankin puolen sisävalot toimivat itsenäisesti aina ovia
avatessa. Vuonna 1951 tehtiin muutoksia myös kaasuttimeen ja mäntiin. Samalla otettiin käyttöön suu.rempi tuuletin. Joissakin 1951-mallisissa autoissa messinkinen jäähdyttäjä korvattiin, luultavasti materiaalipulan
vuoksi,
teräksisellä.
Tämä muutos poisti myös ylikuumenemisongelmat.
Näiden muutosten jälkeen Rover-tehdas
oli sitä
mieltä , että kiistanalainen uusi tuote oli nyt vakiinnuttanut
asemansa
markkinoilla.
Mallinton laajentaminen
Taloudellisesta
nä kökulmasta
ilmeisin tapa laajentaa mallistoa oli
trjota eri moottorivaihtoehtoja
samaan koriin, mutta myös muita korivaihtoehtoja tutkittiin. Kaksiovista mallia,joka perustui vakiokoriin,
tehtiin kaksi prototyyppiä
vuosina
1950-51. Vaikka tehdas teki kieltävän päätöksen tärnän mallin valmistuksen aloittamisesta,
säilyi ajatus
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P4:ään perustuvan coupen valmistamisesta, kunnes Farina P4-projekti myöhemmin julkistettiin.
Kehitystyö vei kuitenkin aikaa
enemmän kuin mitä oletettiinja parannettu 75' malli esiteltiin vasta
maaliskuussa
1952 Geneven autonäyttelyssä eikä syksyllä 1951 Lontoon autonäyttelyssä,
kuten odotettiin. Vanhan mallin hintaa korotettiin hieman vuoden 1951'puolivälissä ja sitä myytiin parannellun mallin .
julkistarniseen
saakka.
ParanneItu malli oli kuitenkin saatavissa joillakin vientimarkkinoilla
jo muutamaa kuukautta ennen Geneven autonäyttelyä.
Pyöreät mittarit ...
PL
Matti Saastamoisen
"Kyklooppi"
NE-28, jonka vaiheista kerrottiin
enemmän jäsenlehden
no:ssa 12,
2/1984.

"Kyklooppi"
ria...

8-säleisellä jäähdyttäjänsäleiköllä.

Mikä lie tämänkin auton histo-
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Land-Roverin tehtailla
lakossa 6 000 työläistä
L o n t o o (Erkki Arni) KeskiEnglannissa
olevan Land-Rover
-maasturitehtaan
6 000 työntekijää
alaitti uhkauksensa mukaisesti lakan maanantaina.
Yhtiö oli tarjonnut 14 prosentin
palkankorotusta
kahdeksi vuodeksi. mutta metallimiesliitto
torjui
tarjouksen. Se katsoo että todellinen korotus vastaa vain kahdeksaa
prosenttia ja on siten riittämätön.
Lakosta
ennustettiin
pitkää.
Land-Rover
on valtionyhtiö,
ja
konservatiivihalliluksen
ministerit
ovat antaneet ymmärtää, että yhtiö
ei vastedes vol odottaa tuktaisia
eikä investointeja valtion kassasta,
jos se antaa lakkolaisille myöten.
Land-Rover
on viime vuosina
saanut valtiolta yli 20 miljardin
markan edestä tukiaisia ja on niiden sekä kovan saneerauksen ansiosta tullut tuottavaksi. Ministerit
ovat ilmaisseet, että yhtiö saa heidän puolestaan mennä vaikka vararikkoon, ennen kuin sen sallitaan
"antautua" työntekijöille.

Toisaalta selkkauksen vaikutukset voivat hyvinkin nopeasti säteilla
muihin keskienglantilaisiin
teollisuuslaitoksiin. 'Useiden toimeentulo nimittäin riippuu paljolti juuri
Land-Roverille toimitetuista autonosista ja tarvikkeista.

Japanilaiset
kärkkymässä
Ulkomaiset ja eritoten japanilaiset kilpailijat ovat sitä paitsi valppaasti kArkkymiissä niille sekä brittiläisille että ulkomaisille markkinoille, jotka nyt jäävät lakan takia
Land-Roverilta
hyödyntämättä,
Niinmuodoin yhtiön johtoon on
jo alkanut kohdistua paineita useilta suunnilta yhtaikaa. Ensi alkuun
se oli kuitenkin yhtä kovana kuin
vastapuolella
metallimiehetkin.
Kummallakin puolen huouttiin siis
tiukkaa "ei anneta periksi" -henkeä. Saa nähdä, kauanko se kestää.

Tehdas myytävänä!
Helsingin
Sanomat
kirjoitti
2.3.
brittiläisen lentokone- ja avaruusalaIla olevan
tehtaan
kehittävän
kauppoja Rover Groupista. Yrityksen ni mi on British Aerospace.
EdeIlisiä ostajaehdokkaita
ovat 01leet GM, Honda ja Ford. GM
haluaisi ostaa lähinnä nelivetoautotehtaan,
siis Land Rover Ltd:n,
mutta asia kaatui patrioottien vastustukseen. Ford on taas oIlut kiin-

nostunut englantilaisen
"Car"-Iehden mukaan Roverista sen nimen
hohdon (vieläkin?) sekä uuden Ksarjan koneen takia - ja tietysti estääkseen
japsien
maihinnousua
Honda-Rover
sopimuksen
avuIIa.
Toivon British AerospaceIle kauppaonnea - Roverin paras myyntiargumentti
on kuitenkin brittiläisyys.
KL

Mustapohjaiset rekisterikilvet
mahdollisia museoajoneuvoihin
Vuonna 1972 otettiin käyttöön
.,nykyinen valkopohjainen
ja heijasta va rekisterikilpi. Sitä ennen käytössä oli hyvin kauan mustapohjaiset kilvet. UseiIla vanhojen ajoneuvojen harrastajiIla
on oIlut hyvin
vaikeaa saada vanhaan ajoneuvoonsa alkuperäisen kaltaisia mustapohjaisia kilpiä. JoiIlekin se on hyviIlä
suhteiIIa onnistunut,
mutta useimmi Ile ei. Tilanne on oIlut viranomaisiIlekin jotenkin epäselvä viime syksyyn asti. TäIlöin autorekisterikeskus antoi selventävät ohjeet, joissa
ilmoitetaan, että vanhoja mustapohjaisia kilpiä ei enää valmisteta. Niitä
ei enää myöskään luovuteta asiakkaiIle, vaikka niitä poIiisin varastoissa olisikin. Mustapohjaiset
kilvet voidaan ainoastaan antaa museoajoneuvoksi
rekisteröitäväIle
ajoneuvoIIe. Anottaessaa täytyy siis olla mahdoIlista esittää todistus siitä,
että ko. ajoneuvo on tarkastettu ja

hyväksytty museoajoneuvoksi.
Museoa j oneuvotarkastustoimintaa
suorittaa Suomen Automobiili-HistoriaIIinen Klubi r.y. ja sen paikallisosastot. PaikaIlisosastot
toimivat
miltei jokaiseIIa suuremmaIIa paikkakunnaIIa.
Esimerkiksi
pääkaupunkiseuduIIa
järjestetään
tarkastustilaisuuksia joka kuukauden ensimmäinen
tiistai. Ne tapahtuvat
vakuutusyhtiö
Pohjolan
vahinkotarkastusasemaIla
Helsingissä
ja
niihin täytyy ilmoittautua
etukäteen. Tarkastettava ajoneuvo on 01tava vähintään 25 vuotta vanha ja
kunnoltaanjoko
alkuperäinen tai sitä vastaava. Jos nyt joku roverystävä haluaa museoajoneuvoikäiseen
Roveriinsa
mustapohjaiset
kilvet,
on se mahdoIlista. EdeIlytyksenä on
museoajoneuvotarkastuksessa
hyväksyrninen ja rekisteröintianomus
viranomaisiIIe.
PeRi Kato

!

L._

Henkilöa ut oj a
Suomeen?

' ' _' ' ' ' ' '_' ' '_'_' ',_,,,,,,,,,,,_,,,,,,_,,,,
' '_' ' "",__._. . __.__..

Austin Rover-sektori
Rover Groupissa ei ole myynyt autoja Suomeen
sitten kesän -85, joIloin Sisu lopetti.
Tehtaan varaosa- ja huoltoedustus
on Autorepin harteilla. Ankara huhumyIIy on pyörinyt asian ympärillä: kuka - ken - ja miIloin? Ainoa
tiedon tapainen, joka asiasta on julkaistu, oli taannoin Kauppalehdessä oIlut tehtaan edustajan haastattelu, jossa hän ilmoitti jotain tapahtuvaksi v. 1988. Niinpä olemme kyselleet, urkkineet, soiteIIeet ja koittaneet
selvittää,
mitä
ON
tapahtumassa!
Moni maamme ykköspoIiitikko
joutuu
varjoon
kyvyssä vastata
pyöreästi
sanomatta mitään verrattaessa saamiini vastauksiin.
Mutta
nyt tavaIIisesti luotettavat
lähteet
kertovat asian ajankohtaistuvan
syksyksi. Mutta kuka, se on vielä
arvoitus tai ainakin salaisuus.
Se, että haluamme kertoa asiasta
jo nyt - motiivihan on selvä - jos
ajattelet auton vaihtoa, odota syksyyn!

KL

RoverYstävät

MISSÄ
OLET ...?
Jo pitkään
on toimituksen puitteissa ollut ajatus uuden palstan
aloittamisesta.
Tä llä palstalla voisimme etsiä, kysellä kuulumisia, selvittää historiaa entisterr/ nykyisten
Roveriemme
entisiltä / nykyisiltä
omistajilta. Eikö tavallaan ole kiehtovaa saada tietoja siitä vuosia sitten myydystä Roverista, tai siitä mitä kaikkea nykyinen on matkansa
aikana läpikäynyt, ja näin kartuttaa
jäsentietolomakkeen
tietoja. Kaikkien meidän palstan lukijoiden kannalta olisi erityisen virkistävää, jos
kyselyt ja palstalla mahdollisesti esitetyt vastaukset olisivat varustettu
valokuvin. Siispä :

Missä on Rover 3 L vm -62 valmistenumeroltaan
7280038A, ja joka vielä vuosikymrnenen alussa kulki rekisterinurnerolla
UHV-930.
Kuvassa "UHVI" oli siinä kunnossa, kun se tuli allekirjoittaneelle ja ei
se valitettavasti paljon parernrnassa
kurmossa ollut lähtiessään, Kuva on
elokuulta
-79. Edellisenä
kesänä
rnuistaakseni edellinen ornistaja oli
sillä tehnyt reissun Kuusarnoon, Joten ei se ihan .•.
toivottornassa kunnos-

-

sa ollut. Mutta ne ornat resurssit
kun eivät kunnostukseen silloin riittäneet. Riittäisivätkö
ne nytkään,
rnutta arvaapa vaan rnontako kertaa sitä on jossiteItu. Mutta entä
nyt, kenellä se rnahtaa olla, ja rnissä
kunnossa. Lyhyt kornrnentti tai edes
kuva palstalla olisi hauska palaute
näiIIe haaveille.
P .K-kontio

Jouni Vuoksivirta kyselee VM-Diesel Range Roverinsa perään. ASX
978-tunnuksella kulkevassa autossa
oli entuudestaan
kerhomme tarra,
joten joku tietänee asiasta.
Jouni Vuoksivirrran tavoittaa puh.
7556503.

RANGE ROVER

~

RANGEROVER

~

~
~

VALTUUTETTU
RANGE

ROVER JA

LAND ROVER
PIIRIMYYJÄ
GOES
ANYWHERE
INSTYLE.

ENGLANTILAISIIN
ERIKOISTUNUT

JA -KORJAAMO

AUTOIHIN
TÄYDEN

PALVELUN AUTOTALOI

~LAAT(]VA(]N(]
Ahertajantie 3 15880 HOLLOLA
Puh. 918-806666.
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RoverYstävät
MARKKINAT

ROMULUS

MYYDÄÄN
Land Rover 88 vm-76 Fiatin 3.5
Itr diesel, ylivaihde ym. p. 8736967
Jukka (431)

RDIdULUS

Tutisen

Standard

Jostain kumman syystä minuun
on iskostunut oikein kunnon vanhanaikainen
esivallan pelko. Kun
näen tullarin olen varma siitä, että
olen salakuljettaja. En kerta kaikkiaan pyst Y kävelemään tullarin ohitse tun te matta syyllisyyttä. Se on tietysti johtanut siihen, että kun näytän syylliseltä niin joudunkin aina
silloin tällöin punaisen linjan tiskin
ääreen, ja tavarat pengotaan kunnolla. Tietenkään en uskalla salakuljettaa mitään. Koska olen vuorenvarma kiinnijoutumisestani.
On muitakin viranomaisia, joita
pelkään samalla lailla. Kun vien auton katsastukseen olen aina vakuuttun ut siitä, että se ei mene läpi. Joka
kerta se on mennyt. Pieni tutina ja
kutia on kuitenkin. Jos nyt vaikkapa sittenkin olisi joku vika, minkä
rakkaat katsastussedät
huomaavat
ja josta itse en ole tiennyt. Eivätkä
ne kaikkea huomaakaan.
Esimerkiksi pekka kutosen ainutlaatuinen
etujousitus on sellainen, että kun
nostaa etupään niin välykset häipyvät. Siitä olen kerran ollut todella
iloinen.

Hyvämuistiset saattavat muistaa
Standard
automerkin.
Neljäkymmentäja viisikymmentä luvuilla
varsin suosittuja autoja meillä kin.
Standard Vanguard oli monen automiehen unelma ja niitä pidettiin
todella hyvinä autoina. Englannissa
Standard on jo vuosia sitten kuollut. Triumphin
perinteet menevät
Standardin suuntaan. Mutta yllätys,
yllätys,
Standard-autoja
tehdään
yhä Intiassa nimittäin. Ja yllätys, yllätys Standard 2000 onkin kuin Fenix-lintu uudelleen syntynyt SD I.
Toki omalla intialaisella 21itran koneella.. mutta ai niin sievä. Hyvä
elää kauan. On ilmeisesti niin, että
kun osat Englannista loppuvat, voidaan tilata osia Standard Motors of
Indialta.
Lisää elä mää SD I:Ile.
Onnea ja menestystä vaan arvon intialaisille!

.;Vihellellen
Vanhassa laulussa sanotaan jokseenkin näin "Kun näen pollarin
niin viheltelen näin", Niinhän lällärikansa tekee. Se on väärin, niin
väärin. Koska olemme silmäpalvojia, niin teemme liikennerikkeitä silloin, kun poliisisedän silmä välttää.
La puhelimessa kuuluu kissa ynnä
muita varoituksia.
Koska olemme
niin tyhmiä kuin olemme. Ja koska
liikennekuri on sitä mitä se on. Ja
koska kansa ei opi, on mielestäni
hyvää, että poliisi on tehostanut salaista valvontaansa.
Ei ole poliisin
vika, jos säännöt ovat heikkoja. Pikemminkin heikkojen lainsäätäjien.
Kansa saa sen minkä se ansaitsee.
Eli ensi vaaleissa, yrittäkää hyvät
roveristit katsoa hieman millaisia
edustajia valitsette eduskuntaan.

"
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Suolaa, suolaa enemmän

suolaa

Viime alkutalvella kiroiltiin pakkasilla.
Autot jambakoituvat
ja
ainoastaan kurmon autot liikkuivat.
Tänä alkutalvena olemme välttyneet
kovilta pakkasilta, mutta tuntuu siltä kuin kaikki viime talvena säästyneet suolat olisi nyt tehokkaasti kylvett y maanteiIle.
Autot liikkuvat
jatkuvassa
suolapilvessä,
pissapoikanestekauppiailla
ja pesulinjojen
omistajilla
on ollut kulta-aikoja.
Kiltti TVL, onko todella pakko kaataa näin paljon suolaa maantielle?
Vähemmälläkin
pärjättäisiin.
Vai
on ko asia niin kuin valtion budjettitouh uissa yleensä, että k un ei ole
käytetty määrättyä
momenttia niin
uutta ei saada? Senkö takia kylvätte
niin paljon tavaraa teille?

ROMULUS

TARJOTAAN:
Rover 3L MKI
1960.
Katsastus voimassa. KorilIe katsastustakuu
(itse kunnostettu
pari
vuotta sitten, jonka jä Ikeen suoritettu takapihamaalaus
tummansiniseksi). Jarrut uusittu + muuta. Kohtuukuntoinen
vaikka entisöintiin.
Kysy lisää.
HALUAISIN:
Rover 3500 tai
Rangen.
Kunnostuskelpoinenkin
kiinnostaa, voi olla konevikainen tai
puutteellinen.
Mahdollisesti
vaihdossa muukin
ns. käyttöauto esim. euroFord, jos
ei sopivaa Roveria saa. Kari Palenius, Tulvaniityntie 32 01680 Vantaa p. (90) 840040 iltaisin klo 21.30
saakka.
MYYTÄVÄNÄ
Rover 80 vm. 1961. Lähes entisöity,
virheetön. Kahdet renkaat vanteilla
(kesärenkaat
uudet,
alkuperäistä
tyyppiä).
Tarkemmin Juhani Brotherus 981331401 koti 981-502011j.JB työ.

ETSINTÄKUULUTUS:
Kenellä on hallussa allekirjoittaneen ikioma kirja: THE CLASSIC
ROVERS 1934-1977 A collector's
guide by James Taylor. Voisitko palauttaa sen pikkuhiljaa. Sille löytyisi
taasen paljonkin käyttöä kotipuolessa. P.K-kontio p. 8053593.
ONNEA

JÄSENELLE

no I3

Sal mon Matin päätä ei enää palele.
Hän sai 11.03.1988 uuden hatun.
Eikä ihan minkä tahansa
hatun
vaan ihan oikean tohtorin hatun.
Onnea vaan, kiva kun kavereillakin
menee hyvin.

RoverYstävät

-

Englantilaista aatelissukua

o,

Maailman hienoimmat autot tehdään
Englannissa ja Range Rover on yksi näistä
aatelisista. Range Rover Vogue EFi on
aivan omaa luokkaansa
nelivetoisten
autojen joukossa. Tehokas V8-moottori,
automaattivaihteisto, ylellinen sisustus ja
esteetön näkyvyys ylitse muiden tekevät
siitä todella edustuskelpoisen joka tilanteessa.
Hinta: automaatti 233000 mk,
käsivalintainen 224000 mk.

AutorepOy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki
puh. 90-673283

Rolls-Royce • Bentley • Range Rover • Land Rover
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* VARAOSAT JA LlSÄVA,AUSTEET
*- HUOLLOT
JA KORJAUKSET
ennakoi kevään tulo - varaa aika ajoissa
*-AUTOT
uusi tai käytetty,
ota yhteys

~
;J

KAASUTTIMET:
V8-moottoreihin:
-

-

Saimme lisää 10 kpl Holley-Offenhauser -sarjoja, enää viisi jäljellä, pidä kiiretlä!
Uusia Zenith-Stromberg (Solex) -kaasuttirnia 1.500,· pari

Bensa-Lantikoihin:

-

Weber -korvauskaasutinsarja

1.080,·

OUJlIFE -TASAUSPVÖRÄSTÖT,
-

automaatliset "tersen" -tyyppiset lukot
Uusi erä tu lossa huhtikuussa, seuraavat vasta vuoden lopulla, myös SO 1:een

* RANGEN
I PRESS STOP! I

alkuperäiset Lockheed -jarrupalat 150,·/akseli

Tulossa tehdasuusia Rover V8-moottoreita!
- ja mihin hlntaanl
"KIRJAKAUPPA"
165,- Land Rover "The Unbeatable 4x4"
99,- Range Rover Conversions
85,- Range Rover Super Profile
98,- Haynes -korjausoppaat
._. .
- Alkuperäiset RR ja LR kirjat
..il _
Varastojen kätköistä olemme löytäneet mm.
suomenkielisiä käytlöohjekirjoja Rangeen, S01 :een,
2000/3500 sekä S01 :en korjaamokäsikirjoja

OFFROADCENTER OY
90-520 062, 520 036, Mankkaanpuro

.'

19 02180 Espoo

