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Kevät on kulunut yhdellä jos toisella monien kiireitten parissa. Lehteäkin
&

on tehty. Jälleen kerran sen syntymiseen on vaikuttanut varsin pieni jouk-5' ko, jonka laajentumistaolen jo vuosien ajan suuresti toivonut. Aika ajoin
ilmenee ilahduttavaa aktiivisuuden nousua, mutta sitä seuraavaa laskua
haluaisin ehkäistä. Kaikista kerhon toimintamuodoistavain lehti tavoittaa
kaikki ystävät. Sitä eivät tee mitkään ajot tai muut tapahtumat, niin antoi-
sia kuin ne ovatkin. Siis jälleen elokuussa: ystävät ryhdistäytykää ja osal-
listukaa seuraavankin lehden tekoon. Lehtemme kiinnostavimmat artikke-
lit ovat juuri jäsenistön omiin kokemuksiin ja ajatuksiin perustuvia. Mieli-
pide ei ole yksin minun, vaan palautteista luettu.
Suotuisaa ja aurinkoista kesäkeliä kaikille niin maanteillä kuin muillakin

teillä. Toivottavasti kokemuksia riittää kerrottavaksi aina Rover Ystäviin
saakka.

& Terveisin

Wa
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KERHOSOPPI
LEHDET

No
1, 1/81
2. 2/81
3. 1/82 loppuunmyyty
4. 2/ 82
5. 3/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7. 1/83 loppuunmyyty
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
11. l/ 84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
14. 4/84
15. 1/85
16, 2/85
17—18. 3—4/85
19. 1/86
20. 2/86
2]. 3/86
22. 1/87
23. 2/87
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88

Lehtien hinta on 20 mk,/kpl

TARRAT
Tarrojen hinta on 5 markkaa/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TAR-
RATYYPPI. Tarratyypit ovat:

a) Loppuunmyyty

b) ROVER YSTÄVÄT .................
ulkopuolinen tarra

oc) ROVER FRIENDS .

lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT .................

lasin sisä puolinen tarra

VAUNUMERKIT
Hinta 100 mk/kpl.

KANGASMERKIT
kangasmerkkejä on tilattu kohtalai—
sesti, mutta olisi lähes välttämätön-
tä. 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 tilan—
nut, tee se nyt.

KERHOVIIRI

Kerholle on tilattu rajallinen mää ä

pöytästandaareja. Viiri on lippu—
mainen, jossa Rover Friends Fin—

land —merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla. Viiri on kiinnitetty kro-
mattuun tankoon,joka seisoo mar-
morijalustalla. Voit tilata viirin
hintaan 100,7/kpl.

TAPAHTUMA-
KALENTERI 1989

Vuosiajot 02,——03.09.

Maastoajot 10.

Maastoajot ll.
Pikkujoulu 25.11.

Materiaalit voi tilata soittamalla
puh. (90) 803 8171/Jari, TAI
PANKKISIIRTOIDMAKKEELLA.

ROVER YSTÄVÄTLy.
Ptzz
00421 Helsinki 42

;> .
. — 31.12.1988

1 Jäsenistä

m llsll 11 us
Ko rv e:tk *, tio
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4 Talous

359355 25,10.
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siirrcttiin (M$:lle je;

oli toiminiavuonna 75
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llel'Eingi ssä 4 . 2 . 1953

Rover Yatävät r.y.Hallitus
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novan YSTÄVÄT r.y.
PL32
00421 Helsinki 42

Asia
Aika
Paikka
Läsnä
1

10

PÖYTÄKIRJA

24.2.1989
Sääntömääräinen vuosikokous
4.2.1989 klo 13.15 — 14.20
Tolarin ala—aste, Haaga
16 kerhon jäsentä
Yhdistyksen puh.joht. Pekka Korvenkontio avasi kokouk-
sen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Korven-
kontio, sihteeri) i Pekka Launiainen, pöytäkirjantarkastajiksi atti Salme ja Harald G. Kraatz, jotkatoimivat myös äänten laskijoina.
Ko ous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi jatösvaltaistksi.
vaksyttiin kokoukselle työjärjestys vuosikokous—
taun mukaisesti.

Pekka Korvenkontio esitteli vuosikertomuksen jaMikko Heikkinen kävi läpi tilinjactöksen. Lisaksi
Harald G. Kroetz luki tilintarkastajien lausunnon.

ettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja myön—ettiin hallitukselle vastuuvapaus.
Yasiteltiin toim ntasuunnitelma seuraavin lisäyksin:
— jäsenlehti tulisi postittaa 2. postina.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Korven—
kontio, jäseniksi Kimmo Linnavuori, Juha Liukkonen,
Raimo Kinnaslampi, Pekka Launiainen ja varajäseneksiJaakko Putkonen. Valinnat olivat yksimielisiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Ilkka Pulkkinen jaKarald G. Kraatz sekä varalle Matti Salmo ja Kari
Tossavainen.
Muissa asioissa keskusteltiin:
— perusteilla olevasta Suomen Harrasteajoneuvoliitostajoka toimisi kerhojen välisenä yhteistyöelimenä,ja jossa Rover Ystävät r.y. olisi yhtenä perusta—

jajäsenenä; kokous suhtautui asiaan myönteisestija hallitus velvoitettiin päättämään hankkeeseenliittyvistä yksittäisistä asioista harkintansa mu—
kaan

- yhteydenpidosta ulkomaisiin kerhoihin ja aktivi—
teettiemme tiedottamisesta ko. kerhoille

— kahden vuoden kuluttu o evas & kerhon 10—vuotis
tapahtumasta.

Vakuudeksi
Pekka Launiainen
Kokouksen sihteeri

tarkastajat ' '% .JLSQjš
Harald G. Kraatz
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Tämä juttu on vapaasti käännetty ja
lyhennetty heinäkuun 1958 Motor
Sport-lehdestä. Artikkelissa muuta-
mat toimittajat vierailivat Rover-
tehtailla Solihullissa ja kertovat mie—
lenkiintoisen yksityiskohtaisesti Ro-
vereiden valmistuksesta.
Nykyisin kaikissa autotehtaissa

suurimman osan työstä tekevät ro-
botit ja tuloskin on samanlainen.
Voidaan sanoa että P4 ja PS-malli-
set Roverit olivat viimeisiä, joissa in-
himillisen työn osuus ulottui nykya-
jan massatuotantoon tottuneille ih-
misille ällistyttävän pieniin yksityis-
kohtiin. Inhimillistä panosta on ol-
lut pakko supistaa ja valmistusta
standardoida, jotta sarjoja saataisiin
suuremmiksi. Sota— ja pula-ajan elä-
neet sekä niissä olosuhteissa koke-
muksensa hankkineet työntekijät
ovat siirtyneet eläkkeelle. Yksilölli-
syys on supistunut minimiin.

Kesäkuussa 1958 joukko ryhmä
toimittajiamme vieraili Roverin teh-
tailla Solihullissa tutustumassa,
kuinka Rover rakentaa LAATUA
tuotteisiinsa. Peter Wilksin avustaja
johdatti meidät puolipyöreän liuku-
hihnan äärelle, johon komponentit
ja puolivalmisteet tuodaan alihank-
kijoilta. Runkoaihiot tulevat John
Thompson Motor Pressing Ltd:ltä
ja ne viimeistellään Solihullissa. Ro-
verin kori on niin jäykkä, ettei se
tarvitse kuin kuusi kumityynyä puo-

,.lelleen.
Aivan alusta alkaen saimme käsi-

tyksen Roverin läpikotaisuudesta,
kun katselimme kierrejousien koes-
tuslaitetta. Tässä koestetaan jokai-
nen asennettava kierrejousi paina-
malla se ensiksi aivan pohjaan, jol-
loin jousimateriaalissa olevat mah-
dolliset kaasukuplat paljastuvat.
Seuraavaksi jousi päästetään nor-
maaliin toimintapituuteenja sen an-
tama voima luetaan Avery—näytön
asteikolta. Jokaisen kierrejousen on
osoitettava vähintään 1700 lb/sg in
voima, jonka jälkeen jouset parite-
taan. Hieman jäykempi jousi asen-
netaan ajajan puolelle, jotta voi-
daan olla varma siitä että kun jouset
asettuvat, auto pysyy edelleenkin
vaakasuorassa.
Esimerkiksi 1722 lb/sg in-jousi

paritetaan 1732 lb/sg in»jousen
kanssa, joista jälkimmäinen asenne»
taan ajajan puolelle. Samaa mene-

KUINKA ROVERIT
VALMISTETAAN

telmää sovelletaan takajousiin, joi-
den lehteen maalataan merkki oike-
an asennuksen varmistamiseksi.
Roverin pyöranripustuksissa ja

alustassa käytetään runsaasti kumi-
tyynyjä, jotka eristävät tiemelun.
Pyörienripustus edessä on eristetty
kumipuslilla, kumityynyillä eriste-
tään kierrejouset ja kumipuslilla
vastaavasti lehtijouset. Jousitus ko-
konaisuudessa asennetaan erikoisji-
gissä ja takajouset rasvataan hyvin
ennen suojapusseihin asentamista.
Yksityiskohtien huomionnista voi

erottaa laatuauton ja maassatuotan—
toauton. Rovereissa kaikki pultit,
ruuvit ja mutterit ovat käyneet Par-
ker—ruosteenestokäsittelyssä. Jarru-
ja polttoaineputket asennetaan yl-
häältä käsin silloin, kun se on mah—
dollista. Kytkin— ja jarrupoljin asen—
netaan samalla akselille, joka on hy-
vin lyhyt ja jäykkä
Kun kori alkaa valmistua, tarvit-

tavan mallin (60, 75, 90, 1058 ja
105R) moottori vaihdelaatikkoineen
laskeutuu yläkiskoilta. Tarkistusjär-
jestelmä varmistaa sen, että päivit-
täin valmistuvista sarjoista on oikea
määrä haluttuja malleja,
Roverin jokaiseen koriin ruiskute-

taan viisi pohjamaalikerrosta ja se
hiotaan ennen pintamaalausta. Pin-
tamaalaus tehdään kahdella kerrok-
sella, märkänä märän päälle ja läm-
pökuivataan. Kaikkiin niihin koh-
tiin, joihin kohdistuu iskuja maala—
taan ylimääräinen kerros.
Kori saapuu maalaamostakiskoil-

la, jossa se on viimeksi pesty liuotti-
mella, jolloin rasva ja öljy irtoaa.
Kori pestään vielä hapolla ja huuh—
dellaan vedellä ennen kumisen ää-
nieristysmassan ruiskuttamista. Liu-
kuhihnalla asennetaan lisää pikku-
osia ja se yhtyy toiseen liukuhih-
naan, jossa runko on koottu. Alle
minuutissa on kori kiinni rungossa
ja vielä asennetaan jäähdyttimet.
Tässä itseasiassa kohtaavat Rove-

rin kaksi valmistuslinjaa, nimittäin
viereiseltä liukuhihnalta valmistuvat
tässä vaiheessa Land Roverit.
Seuraavaksi pultataan istuimet

koriin kiinni, niitä ei pultata kiinni
runkoon, joten rungon ja istuimien
väliin jää tilaa, jotta voidaan asen-
taa muita mekanisia osia. Käsijarru—
mekanismi voidellaan hyvin ennen
asennustaja ohjausvaihteen sekä 01-
katappien öljytilat täytetään. Rove-

reissa on ainoastaan neljä rasvanip-
paa.
Roverin moottorissa on hyvin vai-

kuttavan näköinen kansi, joka on
tehty alumiinivaluna. Monet sisäiset
vesikanavat sekä imusarja vaativat
hyvin monimutkaisen valumenetel-
män. Kansi on todennäköisestiRo-
verin moottorin kallein osa.
Korin on valmistanut Pressed

Steel LTD., mutta nemaalataan Ro-
verin toimesta mustiksi, harmaiksi
tai moniksi kaksiväriyhdistelmiksi,
jollaisia saa nykyisin Rovereihin.
Itseasiassa tumman värisävyn voi
asiakas saada valintansa mukaan jo-
ko ainoastaan alaosaan tai koko ko-
riin. Rover sisustaa kokonaan myös
kaikki korit sekä valmistaa säädettä-
vien istuimien rungot. Kori loppu-
tarkastetaan, hiotaan ja vahataan
lopuksi Simonizilla.
Ehkä mielenkiintoisinta oli seura»

ta Roverin sisustan viimeistelyä.
Lattioihin ruiskutetaan kumimas-
saa, välihuopa liimataan paikoilleen
rakoihin ruiskutetaan Bostik mas-
saa, jotta niistä tulisi pöly- ja vesitii-
viitä. Asiakas voi niin halutessaan
saadaRoveriinsa alustan ruosteenes-
tokäsittelyn. Koestajat suorittavat
monia kokeita, jotta jokainen korin
osa olisi todella vesitiivis. Vaihdelaa-
tikon suojuspelti on ruostesuojattu
alapuolelta ja yläpintaan on ruisku-
tettu äänenvaimennusmassaa. Sisä-
kattomateriaali on nyt pesunkestä»
vää muovia. Nyt vasta Rover hylkäsi
villakankaan, sillä paljon vaivaa oli
käytetty siihen, että oli saatu varmis—

tettua muovin paremmuus ää envai-
mentajana ja lämmöneristäjänä.
Korityö on muutoinkinhyvin kor-

keaa laatua. Roverin etupuskuri
koostuu 48 osasta, joihin kuuluu
mm. ruostumattomat ja joustavat
ulkoreunat. Näin estetään maalin
naarmuuntuminenja irtoaminen jos
sattuisi esimerkiksi pienehkö ohjaus-
virhe pysäköitäessä. Oviin on sijoi-
tettu sisävalojen hyvännäköiset raja-
katkaisijat ja ne on valmistanut Lu-
cas, Roverin suunnitelmien mukai-
sesti. Kojelaudan yläosa sekä sivu-
ikkunoiden ympärystat ovat Länsi»
Afrikkalaista pähkinäpuuta. Ne la-
kataan moneen kertaan ja asennet-
taessa ne valitaan niin, että jalopuun
kuviot erottuvat yksilöllisesti eri
vaunuissa. Kojelaudan kulmat ovat
alumiinia ja ne on päällystetty jalo—
puuvaneeerilla niin, että ne sointu—
vat sisustuksen sävyihin. Kaksi loke-
ronkantta, joissa on piiloutuvat sa-
ranat on myös päällystetty lakatulla
pähkinäpuulla. Lokerot on valmis-
tettu parhaimmalla kirstuntekotai-
dolla. Mittaritaulu on saranoitu ko-
jetauluun, jotta varmistettaisiin pää—
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sy sähköjohtimiin. Sivuikkunoiden
puuosat on kiinnitetty oviin ensiksi
korvakkeilla ja sitten itselukitsevilla
ruuveilla. Tämäkin työ on ilmeisesti
tehty käsin, koska tulos edustaa
puutyötaitoa parhaimmmillaan.
Työkalulaatikko on esiinvedettä—

vää tarjotin-mäalia ja se on vaahto-
kumieristeinen sekä jalopuureunus—
teinen. Lämmityslaitteen vivuston
on valmistanut Smiths Roverin pii-
rustusten mukaan. Jäähdyttimen sä-
leikköä kiertää kromattu kehys ja
pystyosat ovat kiilloitettua alumii-
nia.
Vierailumme oli lyhyt, mutta

muutamassa tunnissa aloimme ar—

vostaa sitä, kuinka vakavasti Rover
rakentaa laatua ja pitkää ikää tuot—
teisiinsa. Iltapäivällä seurasimme
aluksi Rovereiden moottoreiden
koestusta ja ihailumme kasvoi yhä
enemmän. Moottorit kootaan Tyse-
leyn tehtailla, jonka Rover on hank-
kinut omistukseensa vuonna 1920.
Siellä työskentelee viisi päiväistä
Viikkoa yhteensä 3620 ihmistä ja
tehtaitten pinta-ala on 672.029 ne-
liöjalkaa. Moottoreidenkoestus teh-
dään kolmivuorotyönä,Springfield—
tehdas joka on toimittanut kaikki
koestus- ja mittalaitteet, kunnostaa
myös kaikki yhtymän työkalut ja
—koneet. Ryland Roadin tehdas toi-
mittaa ohjauksen ja jousituksen osat
sekä valmistaa epäkurantit varaosat.
Perry Barin tehtailta tulevat akselis-
tot ja vaihteistot Solihulliin kootta-
viksi. Tyseleyssä suunnitellaan kaik-
ki jigit ja työkalut sekä yhdistetään
moottori ja vaihdelaatikko.
Roverilla on laaja sekä monipuo—

linen raaka-aineittenja komponent-
tien tarkastusjärjestelmä. Valmista-
villa osastoilla on noin 20 prosenttia
henkilöistä erilaisia tarkastajia. Tar-
kastukseen on käytettävissä oma la-
boratorio joka testaa jopa valuosia
ennen koneistusta. Roverilla ei ole
omaa valimoa ja valuosat tuodaan
tänne Tyseleyhyn koneistettaviksi.
Land Roverin moottorin lohkon ko-
neistukseen käytetään siirrettävää
koneistoa, henkilöautojen lokien
vastaava työ tehdään kiinteällä ko—

neistolla. Jokaisesta kiertokangesta
tarkastetaan paineilmatulkilla po-
rauksien koot ja pyöreydet, tark-
kuus on tällöin oltava puoli tuuman
tuhannesosaa. Käynnistysmoottorin
kehä katkaistaan kuumentamalla se
sähköisesti 850 asteeseen ja sammut-
tamalla se suolaveteen. Tämä toi-
minta on automaattista oman suoja-
kotelon sisällä.
Männän tapit lajitellaan sen jäl-

keen, kun ne on koneistettu 1/
10000 tuuman tarkuudella, Kierto-
kanget karkaistaan sekä uunissa että

uudella hiilikaasukarkaisumenetel-
mällä. Venttiilikoneiston osista ero»
tetaan ne, joissa esiintyy hiushalkea-
mia. Männät ja kiertokanget lajitel-
laan ja ne vanhennetaan paineiste-
tussa ja tasalämpöisessä huoneessa,
kunnes ne asennetaan. Mäntäsar—
jaan kuuluvat kaikki kuusi mäntää
ovat täsmälleen samanpainoisia.
Mäntäsarjoja luokitellaan kaiken-
kaikkiaan kuuteen painoluokkaan.
Kiertokanget tasapainotetaan ja
männäntapin reikä tarkistetaan tul-
kiila, jonka tarkkuus on puoli tu-
hannesosa tuumaa. Jokainen ventii-
lin seeti hiotaan yksilöllisesti ja tulos
tarkistetaan sekä sinivärillä että pai-
neistetulla petroolilla. Sen jälkeen,
kun moottori on koottu, jokaisen
moottorin öljykanavisto painekoes-
tetaan, Näin monin tavoin valmiste-
taan Rover-moottorin luotettavuus.
Ehkä mielenkiintoisinta oli seura-

ta liikkuvien moottorinosien tasa-
painotusta. Rover on suunnitellut it-
se nerokkaan laitteiston, jolla mää-
ritellään elektronisesti epätasapai-
non aiheuttavien voimien suuruu-
det. Jokainen moottori asennetaan
pukille ja sitä pyöritetään sähkö»
moottorin avulla. 105R:n moottori
tasapainotetaan 1/4 unssia/tuumalle
tarkkuudella ja tämä toimenpide
kestää noin tunnin. Tasapainoja
asennetaan tarvittaessa kytkimeen
ja/tai kampiakselin värinänvaimen-
timeen jotta epätasapainovoimat
saadaan kumottua. Jokaikinen
moottori käy läpi tämän tehokkaan
kokeen; muilta paitsi 105R:n moot»
toreilta vaaditaan 1/2 unssia tuu-
malle tarkkuus.
Vauhtipyörät on jo aiemmin

koestettu Jackson & Bradwell elekt—
ronisella tasapainoituslaitteella.
Vaihdelaatikot kootaan pikkutar-

kasti. Kaikki hammasrattaat parite-
taan. Jokainen hammaspintä kiilloi»
tetaan jotta vältetään vaihteiston si—

rinä. Jokaisen hammasrattaan työs—
tokoneen hiontakivien kuluneisuus
tarkastetaan päivittäin. Jokaista
vaihdelaatikkoa keokäytetäänviiden
minuutin ajan 50 hevosvoiman säh-
kömoottorilla.
Kun GH. Jeans oli esitellyt meille

kaiken tämän siirryimme mootto-
rien lopputarkastusosastolle. Jokai-
kistä Rover-moottoriakoekäytetään
viiden tunnin ajan Heenan & Froude
vesijarrupenkissä. Land Roverien
moottoreita koekäytetään 2 ja 1/2
tuntia ja henkilöautojenmoottoreita
käytetään 4 ja 1/2 tuntia hiilikaasul-
la ja lopun aikaa bensiinillä. Koko
koekäytön öljypumpusta johdetaan
öljyä sylinterikannen yläosa n.
Moottorin vieressä on lisä" 'ysäi 6.
Näin varmistetaan se, etteivät epä-

puhtaudet pääse moottoriin. Kaikki
öljy säilytetään tasalämpöisenäniin,
että maanantaiaamuna öljy on sa-
manlaista kuin perjantaina iltapäi-
vällä.
Roverilla on arvioitu, että moot-

torin tehon mittaus on luotettavinta
suorittaa 3000:1la kierroksella. Tällä
nopeudella on Land Roverin moot-
torin luovutettava 38—40 b.h.p:ta
(brake horse poweria), dieselmoot-
torin on luovutettava 40—41
b.h.p:ta. Rover 60:n moottorin on
luovutettava48—51 b.h.p:ta ja 75:n
lukemat ovat 53—54 b.h.p:ta. Ro-
ver 90 moottorin on luovutettava
64—67 b.h.p:ta ja 105:n 71—73
b.h.p:ta.
Vesijarrupenkkejä käytetään

myös moottorien kestotestiin. Niissä
suoritetaan700 tunnin testejä ja jos-
kus moottoreita käytetään kunnes
ne särkyvät. Tämä koe suoritetaan
erityisesti silloin, kun jonkun mate—
riaalin spesifikaatiot on uusittu. Vie-
railumme aikana suoritettiin käyn-
nistysmoottorin kehän automaatti-
sesti toistuvaa koestusta.
Lopulta saavuimme koeajo-osas-

tolle. Koeajot ajetaan Roverin omal-
la radalla ja siihen joutuu jokaiki»
nen Rover. Koeajon suorittaa kaksi
tarkastajaa erikseen. Ensimmäinen
tarkastaja ajaa rutiininomaisesti
kaksi kierrosta ja toinen kolme.
Koeajomatka on tavallisesti 12—15
mailia. Jos vikoja tällöin havaitaan,
korjatut Roverit palaavat noin vii-
kon päästä uudelleen koeajoon. Il-
meisiä vikoja aiheuttavien syitten li-
säksi tarkastetaan erityisesti renk-
kaitten epätasapaino, äänekäs kello,
pyrönmuttereiden epätasainen kiris—
tys jne jne. Saimme seurata erään
vanhemman koeajajan työskente-
lyä, kunnes hän hylkäsi 105R:n sen-
vuoksi että moottori värisi liikaa ja
automaattivaihteistovaihtoi liian är—

häkästi.
Ainoastaan tämä äärimmäisen pe-

rinpohjainen komponenttien,moot-
toreiden ja autojen koestus tyydyt-
tää niitä, jotka ovat vastuussa Rove-
rien maineesta. Viimeinen koestus
suoritetaan ajamalla auto ”pump-
pauskoneeseen”. Siinä auto kiinni—
tetään äänieristetyn altaan yläpuo-
lelle ja sitä täristetään niin, että kili-
nät ja kolinat, jos niitä ilmenee saa»
daan paikallistettuaja poistettua.
Vaikka jokainen kokoonpanon

vaihe tehdään huolella, Rovereitten
tuotanto on silti riittävä. Meille ei
kerrottu kuitenkaan tarkkoja päivit-
täisiä tuotantolukuja, mutta ainakin
yli kymmenen vuoden ajan Rover
väittää valmistaneensa yli 200000
Land Roveria ja lisäksi ainakin kol-
manneksen tästä määrästä henkilö-
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autoja. Meille kerrottiin, että sama]-
la linjalla kootaan viittä erilaista au-
toa ja yleisesti tiedetään, että 90 ja
105 ovat suosituimmat mallit.
Toimittajia tyydytti se huomio,

että Englannissa rakennetaan yhä
hyviä autoja korkeimpien standar-
dien mukaisesti. Roverilla ilmeisesti
arvostetaantärkeimmäksikestävyyt-
ta ja ääneettömyyttä. Tänä päivänä
esimerkiksi täysin varusteltu Rover
90 maksaa 1499 puntaa 17 shillin—
kiä, johon sisältyy vero. Se ei ole
kuitenkaan niin paljon, kuin se
aluksi näyttää. Olemme todella
usein todenneet sen vastaavan erin-
omaisesti arvoaan. Nähtyämme
kuinka tunnollisesti Rover valmistaa
ja koestaa autonsa, olemme valmiit
yhtymään tähän mielipiteeseen.
WB.

Käännös PeriKato

RANGE ROVER on usean vuoden
suunnittelun ja kehittelyn tulos ja
tarkoitettu erääksi mitä mahtavim-
maksi kulkuneuvoksi nuorille autoi»
lijoille. Päinvastoin kuin muut pie»
noismallit ja niiden muunnelmat
RANGE ROVER on todellinen auto
sanan täydessä merkityksessä. Vaik-
ka se on pienoismalli, siihen sopii
kaksi ihmistä lapsesta aikuiseen ja se
on tarkoitettu lapsille 9 vuoden iästä
90 vuoteen.
Ainutlaatuisen jousituksensaja il-

miömäisen ajo-ominaisuuksiensa
ansiosta RANGE ROVER pystyy
kulkemaanjyrkässäkinmaastossa ja

. suo runsain mitoin iloa ja nautintoa.
Koska siinä on sähköstartti, 5 vaih-
teinen vaihdelaatikko ja peruutus-
vaihde sekä vapaa, äänimerkki, etu-
ja takavalot, radio, takana levyjar—
rut, tuulilasi ja tasauspyörästö, tällä
autolla on helppo operoida ja sallii
täydelliset mahdollisuudet opetella
turvallista ajoa ennen siirtymistä ai—

kuisten liikennemaailmaan.
Jousitus: Edessä ja takana: Kier—

rejouset Panhardtangoin. Sähkölait-
teet: 12 V järjestelmä akulla, vaihto-
virta laturi, etu-umpiot, takavalot,
äänimerkki
Runko: GR. muovia vahvistuk—

sin, eri värivaihtoehtoja
Alusta: RHS prässätty teräs
Renkaat: 13—650 6 mutterin kiin—

nitys
Varusteet: Täydellisesti päällyste-

tyt istuimet ja sisustus, Radio. Tuu-
lilasi 3 mm prespex.

PARASTA LAPSELLENNE . . .

Tekniset tiedot:
Noin mitat:
Pituus: 183 cm
Leveys: 102 cm
Korkeus: 88 cm
Akselinväli: 102 cm
Raideväli: edessä ja takana 84 cm
Paino: 145 kg
Moottori: Ilmajäähdytteinen4 -tah-
tinen 332,22 cm3 8 hv/3600 rpm.
Automaattirikastin. Sähkökäynnis-
tys. Ylimääräinen narukaynnistys.
Kytkin: Automaattinen keskipakois—
kytkin
Vaihdelaatikko: 5 vaihteinen, vapaa

ja peruutus
Taka»akselisto: Ketjuveto ja tasaus-
pyörästö
Jarrut: Itsesäätyvät levyjarrut

Saatavanamyös *SE'-versiona kuten
suuriakin Range Rovereita. Ajoneu-
vo ei ole suunniteltu eikä sitä pidä
käyttää yleisillä teillä.
Valmistaja:
J.P. PRODUCTS 37 Turnmill Ave-
nue, Springfield, Milton Keynes,
Bucks England
Telphone: 0908 604763 Telex 826556
Sursec G

&

(&



RANGE novan

AUTOJA
Karaasi on parempiin englantilaisiin erikoistunut autoliike. Meiltä saat
uudet SOG-sarjan Roverit, Range Roverit ja Land Roverit tai käytetyn
englantilaisen arvoauton kuntoaan vastaavasti hinnoiteltuna.

VARAOSIA JA VARUSTEITA
Laatu on meille tärkeä asia. Siksi myymmekin ensisijaisesti alkuperäisiä
Unipart, Rover, Range Rover, Land Rover ja Jaguar osia. Hintakin on
meille tärkeä asia. Usein saatkin oikean osan edullisemmin meiltä kuin
jäljitelmän maailmalta. Meiltä saat myös tarkastettuja tai kunnostettuja
käytettyjä osia samoin kuin varusteita ja tarvikkeita niin maantielle kuin
maastoonkin. Toimitamme varaosia myös postitse.

KORJAUS- JA HUOLTOPALVELU
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.

HUOM: OLEMME LOMALLA 10.07.—24.07.

KATU— JA POSTIOSOITE: PUHELIN: MYYMÄLÄ AVOINNA:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 (90) 845 617 ARKISIN KLO 9—17
02920 ESPOO
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KUOLLEENA (SYNTYNYT
SUPERAUTO
Tasan kymmenen vuotta sitten Au-
tocar-lehdessä kerrottiin Rover PG
BS (tai myöhemmin myös P9) ni-
mellä tunnetusta autosta — autosta,
jota kelpaa tarkastella vielä tänään-
kin. Oheisena kooste herra Milesin
raponista.

Moni DoningtonPark*in mainion
museon kävijä ei vilkaise useampaan
otteeseen Rover P6 BS:ää. Kieltä-
mättä se on kolhon näköinen klas-
sisten museoautojen joukossa, kor-
keintaan joku vieras voi hämmästel-
lä ”mikäs maan kummajainen” tä-
hän on tuotu. Jos kuitenkin asiaan
perehtyy syvemmälle kuin vain ohei—
sen otsikon tasolle selviää, kuinka se
suunnittelussaan oli edistyksellinen
ja aikaansa edellä. Ajettuamme sil-
lä, totesimme, että se monessa asias-
sa on yhä sitä.
Myönnettäköön, että P6 BS pro-

totyyppi ei ehkä nykyajan mitta-
puun mukaan ole linjoiltaan välttä-
mättä kaikkein viehättävin, mutta
kuten esituotantomallin(P9) korista
otettu kuva osoittaa, parannusta oli
tulossa. On sääli, että koko auton
tappoi suuren yhtiöhirviön, sellaisen
kuin British Leyland, perustamiseen
väistämättä liittyvät sisäiset valta-
taistelut. Syyksi ilmoitettiin "keski—
tetyn tuotanto organisaation malli-
valikoimien yhteentörmäys". (Eräät
tietävät lähteet ovat viitanneet pel-
koon, että P6 BS olisi ilmiselvästi
lohkaissut markkinaosuutta British
Leyland'iin kuuluneelta Jaguarilta).

, Kaikki tapahtui aikana, jolloin
Leyland alkoi muodostaa ”järkipe—
räistettyjen” autojen tuottajaryh-
mää ja kun Roverin insinööreistä
Spen King ja Gordon Bashford oli—

vat synnyttäneet uuden edistykselli-
sen keskimoottorisen urheiluauton
suunnitelmatja aloittaneetprototyy—
pin rakentamisen.

Se rakennettiin (Roverin omista-
milla) Alvis-tehtailla Coventryssä ja
esiteltiin New Yorkin autonäyttelys-
sä 1968, Sivuseikkana mainittakoon
se, että se vei selvästi yleisön huo-
mion VW-Porsche 914zlta, joka oli
ratkaisuiltaan Roveriin verraten vä-
hemmän tyydyttävä.
Harva Roverin ulkopuolinen oli

ollut tietoinen P6 BS:n olemassao-
losta, jonka vuoksi Autocar-lehdes-
sä kerrottiin, että ”se on kehitetty
niin salaisesti, että testiajotkin on
suoritettu pimeällä tai viikonloppui-

sin yksityisillä radoilla”. Ne olivat
seikkailun hohtoisia aikoja ne!
Mikäli auto olisi mennyt sarjatuo—

tantoon, se olisi eittämättä tuonut
Roverille ja samalla British Leylan—
dille kokonaisuudessaan merkittä-
vän maineen .lisän. Ei ainoastaan sen
vuoksi, että P6 BS oli aikansamitta-
puun mukaan superauto, sillä jokai-
nen, joka on ajanut nykyisiäkin kes-
kimoottorisia eksoottisia autoja,
muistaa valittaa huonosta näkyvyy-
destä takaviistoon, tavaratilan niuk-
kuudesta ja ehken yllättävästä levey-
destä. Eivät edes ajo-ominaisuudet
usein yllä sille tasolle kuin rakenne-
ratkaisut ja ulkonäkö antaisivat
odottaa.
Ajo P6 BS:llä vakuutti, että se

yhä tänäänkin kestää vertailun ny-
kyisten keskimoottoristen autojen
kanssa ja on niitä parempi monessa
asiassa, erityisesti näkyvyyden, käy-
tännöllisyyden ja tasapainoisuutensa
suhteen.
Bashford kertoo, että alusta al-

kaen suunnittelu keskittyi De Dion
taka-akseliston varaan, mikä oli sil-
loin Roverin tehtaan filosofian mu—
kaista. Ratkaisulla saadaan taka-
pyörät pysymään koko ajan pysty-
suorassa, jolla taataan peräpainoi-
sessa autossa paras suuntavakavuus.
Toisaalta suunnittelijoilla oli täh-

täimessä liki tasan etu- ja taka-akse-
leille jakaantuva paino, jolla saavu-
tettiin tasapainoisen auton käyttäy-
tyminen. Samalla he joutuivat huo-
mioimaan, että autoon pitää saada
sijoitettua kaksi henkilöä matkata—
varoineen (muutakinkuin matkusta-
jien hammasharjat) ja akseliväliä
kohtuuttomasti kasvattamatta mu-
kaan on vielä saatava Rover V8 voi-
mansiirtoineen. ”Menimme kehitys-
osaston pajalle ja asettelimme kaik-
ki tarvittavat palaset lattialle ja siir-
telimme niin kauan, kunnes löysim-
me oikeat ratkaisut".
King ja Bashford olivat siinä on-

nellisessa asemassa, että VS on ke—

vyt. He löysivät voimansiirrolle ne—

rokkaan ratkaisun (Jo ennen kuin
Lamborghini Countachissatoteutet-
tiin sama idea eikä edes yhtään yk-
sinkertaisesti, sillä siinä voimansiir-
toakseli kulki edessä olevasta vaih-
delaatikosta öljypohjan lapi taakse
tasauspyörästöön).
Ratkaisu on tilaa säästävä, tavalli-

sesti taaimmaisena olevan vaihde-
laatikon vaatima tila jäi nyt tavarati-

lan hyväksi ja samalla painoa oli vä-
hemmän takana. Tulos on miltei ta-
sainen painonjakauma, 47 % etu- ja
53 % taka-akselilla. Nykyisissäkin
keskimoottoriautoissatulos lähente-
lee vähemmän suotavaa 40 "70/60 [%

jakaumaa takapainoisuuden ollessa
siten suuri. Kaiken tarvittavan saa—
minen kakseliväliile, joka on Escor-
tin kokoisessa autossa tai pari tuu-
maa lyhyempi kuin ahtaassa Ferrari
308 6Tstsä ei ollut huono saavutus.
Auton omapainoon n. 1117 kg eli se
on suorastaan kevyt.
Moottori on autossa takaperin ja

15 cm keskiviivan oikealla puolella.
Kytkin on moottorissa tavallisella
paikallaan, nyt tosin kuljettajan sei-
kää vasten ja siitä voima siirretään
alas ja vasemmalle ketjulla vaihde-
laatikkoon. Ketjun suojakotelo on
valua ja yhdistää samalla moottorin
ja vaihdelaatikontoisiinsa. Vaihteis-
to on Rover 3500:n perua, sovellet-
tuna uuteen tehtäväänsä. Voima
vaihteistosta siirtyy tasauspyöräs-
töön auton keskiviivalle sijoittuvalla
akselilla. (Akseli .on öljypohjan ul-
kopuolella eikä kulje sen läpi kuten
Lanborghinissa) Tasauspyörästön
kotelo ja öljypohja ovat samaa va-
lua, joten moottori, kytkin, vaihteis-
to ja tasauspyörästö ovat yksi kiin—

teä paketti. Koska vetoakselit sitovat
taka-akselistoa sivusuunnassa kuten
Rover 2000/3500 (PG) malleissa, nii-
den on oltava molemmilla puolilla
samanpituiset — tästä syystä moot-
tori on keskilinjasta sivussa, että ta-
sauspyörästö sopii keskelle.
Kuten P6—malleissa De Dion putki

on liukuva ja voi vaihdella pituudel-
taan joustoliikkeissa, jolloin välty-
tään häiritseviltä raidevälin vaihte-
luilta. Viime kädessä taka-akselin
voidaan sanoa olevan sivusuunnassa
sidottu vaihdelaatikon yhden ja
moottorin kahden kovan kumityy-
nyn avulla sekä tasauspyörästön ja
korin välisellä tukisauvalla.
Vääntöävastaan taka-akselisto on

tuettu tehokkaasti, siinä on yläpuo-
lella taakse ja alapuolella eteen
suunnatut tukivarret molemmin
puolin. Jälkimmäiset toimivat sa-
malla kierrejousien ja niiden sisällä
olevien iskunvaimentimien kiinnitys-
alustana.
Etujousitus on selkeä alatukivar-

rella ja kierrejousella varustettu rat-
kaisu, jossa lisäksi tukevaa etupuo-
lella sijaitsevaa kallistuksenvakaajaa
käytetään muodostamaan tukivar-
resta kolmiotuki.
Etu- ja takapyörien läpimitassa

on eroa, leveys on sama. Takapääs-
sä renkaat ovat 185—15”, edessä
185—14” ja vastaavat vannelevey—

AC»
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ovat jo pyöristetty sarjatuotantoa
varten, Rover P9

Rover ystävien matkalla 1985 ole-
tussa kuvassa PG BS:n keula näyttää
sopivan aggressiiviselta, Kyse ei ole
”pehmo—autosta”

Konepelti auki vai onkoparempi sa-
noa huolto/uukku. Tulpat, neste, öl-
jyt, laturi hihnoineen ja virranjakaja
ovat huolelttavissa niinkin pienestä
aukosta vallan hyvin

P6BS takaa, ”konepelti” aukija ta-
kimmaisena olevan tavaratilan kansi
kiinni

det ovat 7 1/2” ja 5 1/2” Käytän-
nön asiana huomattakoon, että au-
tossa on kaikesta huolimatta täysi-
kokoinen vararengas, eikä mikään
"nilkuttaen kotiin hätäkumi”.
Rover on kantanut italialaisten

suosimaa pellin verhottua putkirun-
koratkaisua ja päätyi normaaliin it-
sekantavaan koriin, joka osoittaa,
että auton tuotantomäärät olivat
kaavailtu suuriksi (kun käsky hau-
data projekti tuli, Pressed Steel oli
jo tekemässä prässäystyökalujal).
Matalan vyotärölinjan alapuolella
auto koostuu neljästä erinomaisen
lujasta "kotelosta", etumainen kan-
taa etuakseliston apurungon, seu-
raava on ohjaamo, kolmannessa on
moottori voimansiirtoineen ja aivan
takimmaisin muodostaa tavaratilan.
Jäähdytin on syvällä ilmaa ohjaa-

vassa tunnelissa, eräänä ajatuksena
ratkaisuun on varmaan ollut saada
korin muoto edulliseksi ja suuntava—
kaaksi suurilla nopeuksilla. Ilman-
vastuskertoimeksi mainittiin aikoi-
naan 0.42, joskin Bashford sanoo,
että tuohon aikaan aerodynamiikal-
la ei ollut likimain sellaista painoar»
voa kuin nykyisin.
Matala vyötärolinja, tasainen ta-

kakansi ja suuret ikkunat antavat
ajajalle poikkeuksellisen hyvän nä-
kyvyyden, jopa niin hyvän, että se
on ainutlaatuista keskimoottoriau-
tojen joukossa. Jos kapeat ikkuna-
pilarit näyttävät hennoilta, P9 mal-
liin suunnitellut paksummat takapi-
larit ilmeisesti suunniteltiin turva-
kaareksi mahdollista katolleen ajoa
varten.
Testiratamme oli Doningtonin

harvoin käytetty Melbourne-lenkki.
Se on osa ennen sotaa käytetystä kil-
paradasta ja siinä on kuuluisa hyp-
pyri, jossa aikansa sankarit säännöl—
lisesti kuvattiin pyörät ilmassa. Bri-
tish Leyland Heritage oli tuonut tes-
taajien käyttöön joukon erilaisia su-
perautoja, joiden joukossa P6 BS ei
näyttänyt olevan suosittu, koska se
vain odotti ajajiaan. Istuimen selkä—
noja oli säädetty upottavan kallel-
leen, eikä sitä saanut nostettua ja
vaihdekepistäkin puuttui nuppi. Se-
kasorkuinen kojelaudan järjestely ja
ruma kaksipuolainen ohjauspyörä
edelleen naamioivat sen, mitä auto
todellisuudessa on. Täytyy myön-
tää, että ylimielisyydessään tuli aja-
teltua: "parempi ajaa heti sillä lenk-
ki, niin sekin on ohi, eihän tuon nä-
köinen voi olla mitään. Voi kuinka
väärässä saatoinkaan olla.
Sisään päästyä valoisan ja avaran

tunnelman kruunasi se, että istuin-
ten takanakin oli runsaasti tilaa.
Loistava näkyvyys, runsas ohjaamo-
korkeus ja selkeän napakka vaihteis—

to olivat ensimmäiset yllätykset.
Loistava Roverin VS tuntui tosi terä-
vältä eikä edes kovin äänekkäältä
kuin huomioi, että sen vakiota Suu-
remmissa SU-kaasutteissa ei ole mi-
tään ääntävaimentavaa suodatinta.
Yksitoista vuotta sitten Rover il—

moitti autolla olevan varsin käyttö-
kelpoisen huippunopeuden 226
km/h ja kiihtyvyyden, joka on alle 7
sekunttia 0—60 mph (97km/h).
Kakkosvaihteella saatu miellyttävä
paine selkänojaa vasten teki tuosta
kiihtyvyysarvosta uskottavan.
Ohjauksen kuluneisuus sekä mah—

dollisesti keulan keventyminen pit»
killä vauhtisuorilla saivat menon
tuntumaan hivenen epämääräiseltä,
mutta siitä huolimatta pian minulle
valkeni, että pohjimmaltaan autossa
ei ole kerrassaan mitään puutteita.
Edes ikäloput renkaat eivät kyen-
neet pilaamaan todella erinomaista
pitoa tiessä. Vaikka kuinka yritin
lBOOkaarteissa saattaa auton pois
tolaltaan, se pysyi päättäväisesti ajo-
linjallaan (kun takapyörät pysyvät
aina suorassa. . ., muistattehanl).
Oli kaarteessa veto päällä tai

moottorijarrutus, auto pysyi mo-
lemmissa tapauksissa lievästi alioh-
jautuvana. Luottamusta yhä lisäsi-
vät kallistelun vähäisyys sekä muka-
va ja silti jämäkkä jousitus. Kaiken
minkä auto teki, se teki säyseästi ja
kaiken saattoi aavistaa ennakkoon.
Kokeiltavana radalla oli samaan ai-
kaan myös Lotuksen formula 2, jos-
sa testattiin koemielessä De Dion ta-
ka-akselia. Oli hauska huomata, et-
tä molemmilla autoilla on yhteistä
sama hallinnan helppous ja lievä ali-
ohjaustuvuus. Saavutetut tasapai-
noiset ajo-ominaisuudetja vakavuus
sopivat ainakinmaantielle tarkoitet-
tuun autoon, jos vaikka formula
luokissa voitaneen pärjätä ilman
näitä miellyttävyyksiäkin.
Pieni harrastelija sisälläni jo alkoi

vihjailla, että P6 BS:stä nykyaikais-
tettu versio olisi todella suuremmoi-
nen. Valitettavasti ajo loppui liian
varhain ja kerralla, kun jarrut kato-
sivat — ilmeisesti yksitoista vuotta
vanhat pääsylinterin kumit olivat
saavuttaneet lopullisen ikänsä. Käsi—

jarru kyllä toimii edelleen ja
hyvin. , .

P6 BS on nyt takaisin museossa
joka sekin on jo todistus ja tunnus-
tus auton suunnitelleelle teamille,
miehille, jotka loivat keskimoottori-
sen auton, jossa yhdistyvät moitteet-
tomat ajo—omainsuudet, suoritysky-
ky, käytännöllisyys, hyvä näkyvyys
ja näppärät mitat. Kuinkamoni ny-
kyisistä keskimoottorisista autoista
voi ylpeillä yhtä monella laatumää-
reellä?

KTT
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MAASTOAJOZIA
Maastoajotapahtumia on keväällä ollut kahdet Rover-kerhonjärjestämät,
sekä kahdet Suomessa Offroad yhdistyksen järjestämät, joissa on rovereita
ollut mukana. (Kuvat kertokoot puolestaan.)

Aikaja'rjestyksessä ensimmäisenä
olivat maaliskuussa Offroad—yhdis—
tyksen ajot Kumssa. Siellä päästiin
nauttimaan oikein lumestakin.

Aprilli äivän kokoontuminen oli
Mäntsälän lähistöllä. Roveristien ta-
paan kokoonnuttiin suurella joukol-
la, ajopaikkana oli hiekkakuoppa.
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Toukokuun alussa saatiin rehkiä
suossa Röykän maisemissa.

Offroad Yhdistyksen kevättapahtu—
ma oli Mikkelin läänin messujen yh—
teydessä. Roveristit olivat joukolla
esiintymässä — sanoisinko eduk-
'seen.
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Luiskaperä ja urheilullisuus tekevät
Roverin huippumaalistaentistä kiin-
nostavamman.Näillä eväin britti on
kiinnostava vaihtoehto.

Mitä yksilöllisyyttä oikeastaan on
kirkuvakuvioisissa kravateissa, ruu-
tuhousuissa tai ylemmän hintaluo-
kan autoissa? Jottei totuus unohtui—
si: Yksilöllisyyttä on ennen kaikkea
muoti-ilmiöistä riippumattomuus.
Ja muoti-ilmiöihinhän eivat vähiten
kuulu edistykselliset autot tähden ja
munuaisen kera.
Ruodusta poistuminen on vaikea-

ta, jollei tahdo elää ilman hienoa
kuutoskonetta. Ylemmässä hinta-
luokassa vaihtoehdot ovat vähissä
eivätkä juuri houkuttele. Siksi etsi-
vän täytyy jossain määrin ylittää it—

sensä; varsinkin, jos alkaa silmäillä
brittiläistä valikoimaa. Kuka nyt
mielellään sormensa polttaisi?
Toisaalta britit ovat aina olleet

yksilöllisiä meillä jo nimensä perus-
teella. Roveria esimerkiksi ajavat to-
della harvat. ”Tähän lienee hyvät
syynsä”, moni ajattelee muistellen
brittivalmistajien mainetta. Mutta
ajat muuttuvat, varsinkin rautarou-
van valtakunnassa. Roverkin, jota
sai pitkään valtion tukiaisia, on nyt
ilman niitä markkinavoimien ar-
moilla. Johdossa ovat menestyvän
ilmailualan yrityksen British Aero-
space'in uudet miehet.
Myöskään tuotteet eivät enää ole

entisensä: ne ovat tosin” made in
great Britain” mutta täynnä japani-
laista tekniikkaa ”made by Hon-
da”. Objektiivisesti katsottuna se ei
autoja ainakaan huononna. Itse
asiassa uusi Rover 827 Hondan

2,7—litran V6:lla on hyvinkin kiin-
nostava vaihtoehto. Sen ongelma on
vain, ettei sitä tunnista ylemmän
keskiluokan erikoisuudeksi. Se vai-
kuttaa huomaamattomalta ja per-
soonallisuutta näkee ainoastaan ko-
toisassa sisustuksessa.
Uusi viistoperämalli parantaa ku-

vaa hieman: kuusisylinteriset viisto—

peräiset ovat harvinaisuuksia ja ul-
koinen sukulaisuus aiempiin Rove—
reihin näkyy. Etenkin sivulta katsot-
tuna uusi viistoperä muistuttaa sel-
västi eleganttia VS-edeltäjäänsä.
Roverin kauneusleikkaus tekee si-

ta myös käytännöllisemmän.Viisto-
perään liittyy nimittäin suuri taka-
luukku ja taitettava takaistuin Näin
toteutettu muuntuva tavaratila hou-
kuttelee käyttäjää helppokäyttöisine
istuimentaittamisineen, mataline
nostokorkeuksineenja sisältä avat-
tavine takaluukkuineen. Enimmil-
lään tavaratilaa on 1405 litraa, kun
porrasperäisessä on tyydyttävä 445
litraan.
On yllättävää, ettei takaistuinta

voi taittaa vain puoliksi. Tämähän
ratkaisu vasta tarjoaisi jopa pikku-
autoista tutun monipuolisiin kulje—
tustarpeisiin soveltuvan muuntuvan
tavaratilan. Takalasin pyyhin kyllä
muistettiin. Se on vakiovaruste ja
käynnistyy jopa automaattisesti pe—
ruutettaessa ja tuulilasinpyyhkimiä
käytettäessä.
Kun peräerot unohtaa, vastaa

viistoperämalli täysin porrasperäistä
vanhempaa veljeään. Mekaanisesti
tämä tarkoittaa suurta yhtäläisyyttä
Honda Legendin kanssa. Rover
827zän omaleimaisuus rajoittuu
alustan säätöihin, jotka englantilai-

sessa mallissa ovat huomattavästija-
panilaista onnistuneemmat. Uusi,
urheilullinen viistoperämalli Vitesse
lisää tätä etumatkaa. Uutta ovat jäy-
kemmät kaasuiskunvaimentimet,
vahvemmat kallistuksenvaimentimet
edessä ja takana sekä leveämmät
renkaat (205/60 R 15V). Näillä
eväin tällä etuvetoisella on juuri se
käsittelyn jämäkkyys, jota muissa
hieman pehmeämmin säädetyissä
malleissa kaipaa. Eron huomaa
etenkin nopeassa ajossa epätasaisel-
la pinnalla Rover Vitesse ei häpeä
vertailua ollen näppärä ja vain lie-
västi aliohjautuva.AinoastaanHon-
dalta peräisin oleva nopeudesta riip-
puvainen ohjaustehostin vaatii to—

tuttelua. Ohajus on tosin kevyt mut—
ta liian tunnoton.
Jamäkämpi alusta tuntuu tietysti

myös jousitusmukavuudessa Eten-
kin poikittaisurat asettavat etuakse-
lin kovemmalle koetukselle, jonka
matkustajat huomaavat selvänä tuti-
nana. Kaikenkaikkiaan urheilulli-
suutta ei kuitenkaan ole viety liian
pitkälle. Ennalleen jätetyn jousituk—
sen toimivuus on autoluokkaan so-
piva, vähentyneet korin liikkeet li-
säävät mukavuutta.
Vitessen muodikasta urheilulli—

suutta korostaa kookas takaspoileri,
jonka eduksi moniin muihin vastaa-
viin on luettava, että se todella vai-
kuttaa. Rover ilmoittaa ilmanvas-
tuskertoimen laskeneen 0.32:sta
0.30:een, joka ei ainoastaan ole hie-
noa, vaan myös uskottavaa.
169-hevosvoimaisena Vitessen huip-
punopeus on 225 km/h joka on 11

km/h korkeampi kuin porrasperäi-
sen mallin.
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LuokassaanVitesse kuuluu nopei-
siin. Myös kiihtyvyys tekee kunniaa
lupaavalle nimelle. Melko lyhyesti
välitetty viisiportainen vaihteisto
mahdollistaa hyviä spurtteja kor-
keillakin nopeuksilla ja korostaa
V6-moottorin hyvää vääntöä. Sit-
keysmittaukset isolla vaihteella to-
distavat tästä edusta; Vitesse on tas—
sä suhteessa voimakkaiden kolmilit—
raisten luokkaa.
Muutenkin Honda näyttää saa-

neen aluksi pettymyksen tuottaneen
kuusisylinterisen todella hyvään
kuntoon. Käymnin tasaisuus on erin—

omainen, joskaan ei aivan hyvien
suorien kuutosten tasolla. Moottori
myöskin reagoi herkästi ja kiertää
reippaasti 6600/min asti.
Siinä hyvät puolet. Huonon puo—

len kohtaa roveristi huoltoasemalla.
V6 on edelleen reilu juoppo, joka
voimakkaammin polkaistuna hel-
posti kuluttaa yli 15 l satasella. Niin-

pä testimme kulutusarvot ovat 1—2
1 korkeammat kuin tässä autoluo-
kassa yleensä. Se, että voi tankata
92—oktaanista, louhduttaa vain vä—

hän.
Kritiikkiä saa osakseen myös

Hondan neliportainen automaatti-
vaihteisto, jonka saa DEM 2 500,—
lisähintaan. Kahdella valinnaisella
ajo-ohjelmallaan se on ajanmukai-
nen. Käytännössä se on pettymys
voimakkaiden vaihtamisnykäysten,
heikentyneen suorituskyvyn ja li-
sääntyneen kulutuksen vuoksi.
Viisilovinen käsivalintainen on to-
dellakin ilahduttavampi vaihtoehto.
Rover Vitesse antaa todella hyvän

kuvan itsestään todistaen, että hyviä
autoja löytyy toisinaan myös sieltä,
mistä vähiten niitä odottaisi löyty—
vän. Rohkeata hieman yksilöllisem—
pää valintaa helpottaa tässä tapauk-
sessa myös hinnoittelu. Rover Vites-
se ei tosin maksa vähempää kuin

RoverYstävät — 15

BMW 525i (DEM 49 950,—), mutta
sen varustetaso räjäyttää normaalit
puitteet. Radiokasettinauhurikuusi-
ne kovaäänisineen, sähköinen katto-
luukku, sähkösäätöinen kuljettajan
istuin, ajovalojen pesimet, lämmite-
tyt taustapeilit, lukkiutumattomat
jarrut ja kolmitiekatalysaattorikuu-
luvat kaikki vakiovarusteisiin.
Ja lopuksi Rover tarjoaa vakiona

jotakin, mitä harvimmatmuut tässä
luokassa: se on harvinainen.

HINTAVERTAILU:
Rover 827 Vitesse 49 950,— DM
Rover Vitesse 827 52 450,—
Ford Scorpio 2,9i
autom. 39 965 ,—
Renault 25V6 44 950,—
Saab 9000 Turbo 57 700,—

Käänsi auto motor und sport 9/89
-lehdestä Möttenstroem |
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MENNÄÄN PIRSSILLÄ —

"Yes sir, mahdutte mukaan"

Vuosi 1952 oli tapaus Suomes-
sa Olympialaisineen, Miss
Maailmoineen jne.

Tapaus se oli myös silloisessa
pirssi— eli vuoka-autokannas-
sa. Tiettävästi sodan jälkeen
ensikerran valtiovalta myönsi
tuontilisenssejä uusia ammatti-
käyttöön tulevia länsimaisia
henkilöautoja varten. Valtaosa
silloisista takseista oli vanhoja
amerikkalaisia, uudet tietysti
venäläisiä.

Isälleni, jokaoli ajanut vuodes-
ta 1924 Helsingissä ammatti-
maisesti vuokra-autoa, tarjous
Roverista, paikalliselta maa—
hantuojalta, oli houkutteleva.
Nahkapenkkeineen, mahonki-
paneeleineen ja ennenkaikkea
rungolle tehdylle, huolellisesti
valmistetulle autolle, ei voinut
sanoa ei.

Eivät myöskään asiakkaat, sillä
AX-473 melko usein otettiin
taksijonon välistä tai tilattiin
etukäteen ajoon. Tämä Rover
oli palvelussa mukana melkein
10 vuotta.

Katukuvaan astui 10.1 . 1962
Rover-100 BC, 271. Vanha
Rover kelpasi vielä hyvin väli-
rahaksi vaihdossa. Kuusikym-
menluvun malleja oli luulta—
vasti kymmenkunta kappaletta
taksikäytössä.

Roveria hyvin usein käyttänei-
tä merkkihenkilöitä olivat
Mika Waltari, Oksasenkadun
taksiaseman vastapäätä kun
asui. SamoinAlvarAalto, ulko—
maalaisista tulee mieleen kir—

jailija Ilja Ehrenburg.

410 000 km kuljettuaan V. 1974
juhannusaattona, BC 271 oli
viimeisen kerran yleisön palve-
lussa, samoin isäni 50 vuotta
ammattimaisesti ajettuaan Hel—

singissä.

Kolmevuotta levättyään Rover
siirtyi jälkipolvelle 29.10.
1977.

Turha kysyä onko Roveria
uudelleen rakennettu 600 000
km kuljettuaan — on se, Alusta
asti olen pitänyt kirja joka
korjauksesta. Pienimmätkin
nippelit on päivämäärineen,
hintoineen ym. tarkasti muis—
tissa. Hiekkapuhallus, maa-
laus, kaikki liikkuvat ja liikku-
mattomat osat ovat uusitut tai
korjattu. Viimeisenä v. 1989
moottori ja kytkin on täysin
uusittu. Nahkapenkkien uusi—

minen on juuri alkamassa, Frii—
talan nahalla — tietty.

”Ei oo totta” tuttu lause BC
271:n pysäköidessä missä ta-
hansa. Sanattomia katseita sen

XJ”
sijaan näkee vielä enemmän
kesälomalla, kun mustalla van—

huksella on valkea asuntovau—
nu perässä. Yhdistelmä kulkee
kuin juna. Nelosvaihde riittää
normaalisti maantieajossa.
Sääliksi käy hieman kaikenlai—
sia "sammuneita tähtiä”, kun ne
nokivasaroineen äheltävät sa—

vuttaen pitkiä ylämäkiä.

Miksikö Rover?
Isältä pojanpojalle tietysti!

Seppo Riihelä 18.3.1989

P.S. Friitala Oy (Ulvila) lopet—
tanut jalkinenahan tuotannon
(penkin nahka), vielä on varas—

tossa, jos Roverisi penkit ovat
uusimisen tarpeessa. Sävytyk—
setkin onnistuvat.
Tehtaan puhelinnumero
939—388300 Lauri Grabbe.
(Neliöjalan hinta on 12,—, 1/2
vuota noin 250,—.
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Rover 100ja asuntovaunu. kesälomalla v. 1986 Imatralla.
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LÄÄKÄRIN PALSTA
Kesäterveisin. Jälleen on tehty Ro-
ver-seikkailu. Tuntuu ihmeelliseltä
kun Range on ruvennut käymään
yhä pienemmäksi. AsiastaKimmolle
huomauttaessanihän totesi, että on-
hän teidän perheen paino noussut
noin 250 kg, eli kolmella aikuisen
painolla ja lisäksi iso koira, joten ei-
hän tilanne ole sama kuin silloin jol-
loin lasten paino yhteensä oli noin
80 kg. No koska tilaa tarvittiin, pää-
timme lähteä kahdella autolla maal-
le pääsiäisenviettoon, Rangeen mah-
tui hyvin matkatavarat ja miespuoli-
set matkustajat sekä koira. Henkilö—
autoon eli ET:hen vm -69 Roveriin
menivät naiset. Matka alkoi hyvin,
mutta Hämeenlinnassa kahville
mentäessä nousi kummallinen savu
peräpäästä. Naisia syytettiin käsijar-
ru päällä ajamisesta. Eihän Roveris-
sa yleensä ole vikaa muualla kuin ra-
tin ja penkin välillä, paitsi pienet
säätöjutut. Matkaa jatkettiin Tam-
pereelle ja Porintiellä ET pysäytet—
tiin. Minun käskettiin mennä aja-
maan henkilöautoa, koska perästä
kuuluu omituinen lonksutus. Pienen
koeajon jälkeen ääni todella kuului
perästä ja mökille päästyämme to-
dettiin perä kuumaksi ja höyryäväk-
si. Auto oli väistämättä rikki ja
maalla, pääsiäisenä. Mietittiin eri
vaihtoehtoja, jolloin vaimon setä,
vanha kuorma-automonttööri, joka
edellisenä vuotena rakensi Liisalle
täysin romusta toimivan Minin, tuli
paikalle ja totesi, että katsotaan
huomenna.Ensin oli hankittava työ-
-kalut ja pieni hallinosturi, jotta perä
saadaan tarpeeksi ylös ja edes jon-
kinlaiset työolosuhteet. Perjantai-il-
tana soitettiin varmuuden vuoksi
viela Kimmolle. Kysyen löytyykö
osia. Lauantaina oli vuorossa al-
kuunsa auton ylös nostaminen ja pe-
rän irrotus, jolloin huomattiin että
kiinnityslevyn takana oli noin 2 cm
reikä, mistä öljyt olivat valuneet pi-
halle ja savunneet. Perää pyörittäes-
sä reiästä näkyi tasauspyörästönrisa
lukkolevy. Ilmeisesti kiinnityspultti
oli irronnut ja tullut kuoren läpi. Oi-
keanpuoleinen laakerikin oli rikkou—
tunut. Seuraavaksi soitettiin uudel-
leen Kimmolle, joka lupasi lähettää
lentorahtina uuden perän, hyvän b-
osan, jotta ET saataisiin tak isin ko—
tiin. Varaosat tulivat ]. päasiäispäi—
vänä Tampereelle aamukoneella ja
kovan puurtamisen jälkeen klo 17

oli perä paikoillaan ja auto koeajo-
kunnossa. Työn suorittanut mont-
tööri totesi, että sanoinhan minä
että kyllä se täällä kannattaa kor-
jauttaa ennen kuin viedä hinausau—
ton lavalla Helsinkiin. Jarrut olivat
hiukan kysymysmerkki ja auto ajet-
tiin varoen kaupunkiin ja ne tarkas-
tettiin välittömästi pyhien jälkeen,
koska hyvä b-osa oli seissyt noin 5
vuotta.
Serkulle kertoessani, että Roveris-

sa on perän vaihto 400000 km vä-
lein — hän on muuten automyyjä,

sain kuulla, että hänen myymissä
autoissa se jo on paljon aikaisem-
min. Vaikka remontti tehtiinkin
off-road—hengessä, ja olosuhteissa
niin siitä oli runsaasti hyötyä, koska
väljyydet hävisivät perästä ja auto
tuli muutenkin äänettömämmäksi.
Vaimon setä oli ylpeä saadessaan
jälleen osoittaa vanhat taitonsa ja
myös korvaamattomuutensa. Eli
kaiken kaikkiaan koko hommasta
hyötyivät kaikki.

Kesäterveisin jäsen n:o 13

Range RoverVogue EFi, automaatti,
250.000 mk, veroluokka IV.
Range Rover Vogue EFi, käsivalintainen,
238.000 mk, veroluokka IV.
Range RoverTurbo Diesel, käsivalintainen,
218.000 mk, veroluokka IV.

Autorep Oy
Uudenmaankatu Tl, 20500 Turku

puh. 333 322
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JÄSENREKISlERIASIAA
Yhdistyksen jäsenistössa tapahtuu kaiken aikaa elämistä,
uusia liittyy, Vanhoja eroaa, autoja vaihdetaan ja myydään
pois. Tämän vuoksi on tänäkin vuonna tehty päätös uuden
jäsenluettelon julkaisemisesta.
Olen kirjannut rekisteriimme kymmenittäin, etten sanoisi
sadoittain muutoksia ja tilanne on tietokoneen muistissa ajan
tasalla tietenkin edellytyksellä, että jäsenistä on muistanut
ilmoittaa tapahtumat. Nyt kesän kynnyksellä toivon jokaiselta
paneutumista osaltaan asiaan, jotta saisimme vielä paremman
luettelon seuraavasta painoksesta. Hoitakaamme asia heti!
Kirje, kortti, puhelinsoitto, mikä tahansa kelpaa.,.
Tässä taas poimintoja rekisteristämme:

* jäseniä kerhossa on 534

* autoja on yhteensä 450

JäSEHISTDH HUTOJHHHUMH

* P4—henkilöautojen jakautuma näyttää seuraavalta:
PRH !; HLHJS il'lril.l.LZI FTHIH

HH Paavia &

* diesel/bensiinikäyttö maastoautoissa:

ElETiSl IH! .'DIEBELi'ä'KTTD MHH'STGHUTDIS'SH
136
117
134

kaaviHl .

[3 FaanU

Kuulisin mielelläni jäseniston palautetta siitä, mitä tietojatoivoisitte rekisteristämme tulostettavan.. ..Kirjoitelkaal

Hyvää kesää
Raimo Kinnaslampi

TERVEISIÄ
AMERIIKASTA!

Land Rover Owners Association
USA järjestää ajelun Pohjois-Ame-
rikan halki Halifaxista Kanadasta
Anchoragezen Alaskaan kesäkuussa
1992. Idea ajeluun tuli kahdesta hy-
vin onnistuneestaCitroen 2 cv -aje—
lusta jotka ajettiin väleillä New
York — Kalifornia ja Montreal —
Vancouver. (osa paikallisista Lan—
tikka—harrastajista on myös innok—
kaita 2 cv-miehiä)
Matkan suunniteltukesto on noin

yksi kuukausi. Matka alkaa Nova
Scotialta Halifaxin satamakaupun-
gista, jonne eurooppalaisten on
helppo laivata autonsa. Järjestäjät
rohkaisevat osallistujia tuomaan en-
nen 1967 rekisteröityjä Land Rove-
reita ja myymään ne amerikkalaisille
harrastajillematkan jälkeen. Järjes—
täjät pyrkivät järjestämään yhteydet
halukkaidenmyyjien ja ostajien Vä-
lille jo ennen tapahtumaa.
Matkan aikana tukeudutaan pai-

kallisiin järjestöihin ja harrastajiin,
jotta reissusta saisi irti mahdolli-
simman paljon. Ainakin suomalai-
set 2 cv-kuskit olivat hyvin tyytyväi-
siä amerikkalaiseen vieraanvaraisuu-
teen.
Kaikkia asiasta kiinnostuneita

pyydetään ottamaan yhteyttä: Land
Rover Owners Association USA
Northeast Regional Co-ordinators
Ron & Bernie Mowry
P. 0: Box 1023
West Levanon, Maine 04027
U.S.A.
Puh 207-658-9064
Ohessa jasenhakemuskaavake,jo—

ta saa kopioida vapaasti
Suomessa voi yhteyden ottaa tä—

män kirjeen kirjoittajaan: Lauri Ki—

vinen Kiertotie 37, 36200 Kangasala,
puh. 931-773 678k, 931-620 200t

Neiti Helminen ihmeissään.

£;
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Kokonaan uusi Rover 827
Stcrling on Rover 800 -sarjan

> . kuningas. Se on perintcrscn
cn lanrilaixcn autonrakcnnua—
taišonja uusimman teknologian
yhdistelmä.

Muoto on moderni, kori
kaksivärincn, sisustus on vlcllmcn
ja äänetön moottori uhoaa vui-
maa. Tehon takaa 24-venttiilincn,
2,7»litrainc'n VÖ—nwnipistcsuill-
kurusmoorton.

Rover Sterling tekee myös
ajajastaan kuninkaan.

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

Kokonaan uusi Rover 800
—sarja kuuluu englantilaiseen,
maailman arvoststuimpsan
autoaateliin.

Rover BZOSi Fastback on
sarjan ylimystöä.Se edustaa
menevää urheilullistamuotoaja
perinteistä englantilaista auton-
rakcnnustaicoa.

Tchoa riittää: 140 hevos-
voimaa, huippunn eus yli 200
km/t, kiihtyvyys —100 km/t
9,7 sekuntia.

8205i Fastback on mallicsi—
merkki arvostetusta, perinteisestä
Rover-huipputekniikasta.

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

HELKAMA -AUTO OY
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ROVER i—HSTORLAA
JATKO NUMEROSTA 2/88

Vuonna 1953 määrättiin lailla, että
kaksi punaista heijastina täytyy aset-
taa kaikkiin autojen takaosaan lzstä
lokakuuta 1954 alkaen ja täten Ro-
ver kehitti jälkiasennussarjan, joka
käsitti pyöreän punaisen heijasti-
men, joka sopi P4zn takavalojen
linssikoteloiden sisään niin että hei-
jastin oli valon alapuolella. Vilkku-
vat suuntavalot olivat myös tulossa
suosioon ja joissakin tapauksissa
yhtiö toimitti jälkiasennussarjan,
jossa takavaloihin lisättiin suunnan
näyttäjät. Lakisääteisiä määräyksiä
tuli kuitenkin jatkuvasti lisää, ja yh-
tiö ilmoitti jälleen myyjilleen vuonna
1954, että ”koska meidän takalam—
put eivät täysin täytä näitä vaati-
muksia, on päätetty olla suosittele-
matta tätä lisävarustesarjaa.”

60, 75 ja 90 (1954—1956)
Uusien valoja koskevien säännösten
asettamiin ongelmiin oli kuitenkin
tyydyttävä ratkaisu jo käytettävissä,
ja kaikki P 4-mallit varustettiin uu-
silla pystysuuntaisilla takavaloryh-
millä, jotka sisälsivät myös sivuvil—
kut 1955-vuoden mallistoa varten;
tämä oli osa olennaisten muutosten
sarjaa takaosassa. Tavaratilan tila-
vuus oli aina ollut kritiikin kohteena
ja niinpä tavaratilaa lisättiin kohot-
tamalla takaluukun ja takalokasuo-
jienkaarta. Aikaisemmissa malleissa
tämä uusi kansi oli joskus altis tai-
pumiselle yläosastaanja niinpä otet-
tiin varusteisiin tukilistat poista-
maan tätä puutetta. Kaiken kaikki-
aan kaareva takalasi, joka oli kolmi—
osainen paransi näkyvyyttä taakse—
päin ja teki autosta nykyaikaisem—
man näköisen. Etusivuvalot siirret—
tiin kromattuihin ”torpedoihin”
etulokasuojien päälle ja niiden tilalle
tulivat kirkkailla valoilla varustetut
sivuvilkut. Aikaisempien mallien ää-
nitorvien varret hävisivät tietenkin.
Edelleen ulkonäköön liittyvä muu-
tos oli mahdollisuus kaksiväriseen
maalaukseen, jossa katto ja takaik-
kunan pilarit olivat erivärišia.
Nämä tyylilliset muutokset olivat

David Bachen työtä; hänet Maurice
Willes oli pestannut yhtiöön vuonna
1953 ja hän oli myös kaikkien aiko-
jen ensimmäinen ammattimainen
mallisuunnittelija Solihullissa. Bac-
he oli Birminghamin yliopiston ja
taidekorkeakoulunkasvatti ja oli 01-



x,y,

vi,

Uudelleen muotoiltu takaosaja kak-
si-värinen maalaus, joka ilmestyi
1954. Kuvassa oleva auto on vuosi]-
ta 195 7/58.

Poimutetusti päällystetyt istuimet
otettiin käyttöön vuonna 1956. Pane
merkille myös varhainen radioasen-
nus tässä autossa.

90:n moottoritila, jossa on näkyvis-
sä Öljyilmansuodatin.

lut insinööriharjoittelijanaAustinin
Longbridgen tehtailla. Hän oli oleva
mukana Roverin koko tuotannossa
P4 »mallista lähtien ja myöhemmin
hänestä oli tuleva mallisuunnittelun
johtaja Bl -autoille, mutta alkuai-
koina hänellä oli tiettyjä vaikeuksia.
Maurice Willes piti yha kiinni siitä,
että mallisuunnittelu oli hänen hen-
kilökohtaista vastuualuettaan ja oli
erittäin haluton delegoimaan mitään
töitä uudelle suojatilleen!
i— Vuoden 1955 60-malli oli muuten
sama kuin edellisen vuoden malli,
paitsi uusittu käsijarru ja tuulilasin-
pesijän lisääminen; sehän oli jo va—

kiona 75:ssa ja 90:ssä. Näihin mo—
lempiin malleihin tehtiin merkittäviä
muutoksia, joista tärkein oli uuden
moottorin käyttöönotto 75:ssa. Tä—

mä moottori oli pohjimmiltaan ly—

hytiskuinen versio siitä, joka oli
otettu edellisenä vuonna 90:een ja se
sekä paransi autoa että palveli tuo-
tannon standardisoinnissa. Tässä
uudessa 75:n moottorissa, jossa on
90zstä poikkeavat kampiakselit ja
männät, saatiin 2230 eezsta 80 hv:n
teho ja vain yhdellä kaasuttimella.
Roverin viralliset luvut eivät osoitta-
neet huippunopeuden, kiihtyvyyden
eikä polttoaineen kulutuksen muu-
tosta uudella moottorilla varustetun
auton osalta, vaikka senaikaiset tie-
tokoneet kertoivat sekä huippuno-

peuden että kiihtyvyyden parantu-
neen. 75:ssa oli uusi moottorin kar-
mi, joka sovitettiin myös 90:een, ja
osa vuoden 1955 6-sylinterisistä
moottoreista tasapainotettiin lisää—
mällä sorvattu aluslevy kytkimen
suojuksen kiihdytyspullttien alle
(etusuojuksessa oleva punainenväri-
läiskä ilmaisee näin käsitellyn moot-
torin). 90:ta tarjottiin seuraavana
vuonna mahdollisuudella 3,9:1 —
suhteiseen taka—akseliin, jolla saatiin
aikaan pienempi polttoaineen kulu-
tus ja suurenipi huippunopeus kiih-
tyvyyden kustannuksellaja sekä 75
että 90 saivat leveämmät etujarrut.
Ongelmana ilmenevä tuulettimen
melu kiusasi tähän aikaan 75:tä ja
vuoden aikana otettiin käyttöön
3-lapainen tuulettimen potkuri, jos-
sa oli vahvistuslevykkeet. Kaikissa
malleissa oli parannettu ovien kumi-
tiivisteet ja korjaussarjaan lisättiin
paikkamaalaussiveltimet. 1955 alku-
vuodestaasennettiin myös parannet-
tu tuulilasinpesijän moottori, uusi
polttoainepumppu ja voimakkaam-
mat torviääniset äänitorvet. Taka-
jarrujen taipumus lukkiutua tai ko-
listaperuutettaessasaatiin poistetuk-
si samanaikaisesti käyttämällä kai-
kissa P4rssa lyhyempiä jarrunauho-
ja. Ehkä helpoimmin suoritettu
muutos seuraavan vuoden aikana oli
kaikissa kolmessa mallissa uudet is—

tuimet, paremmilla jousituksilla,
miellyttävästi päällystetty kojelauta
helposti halkeilevan tasaisen nahan
asemesta aikaisemmissa autoissa,
1956—kauden autoissa oli vaihtoeh-
toisesti saatavissa myös erilliset
etuistuimet ja kun valitukset ensim»
mäisistä näin varustetuista autoista
tulivat lisättiin mattomateriaalista
tehdyt peitteet penkkikiskojen päälle
suojaamaan matkustajienjalkineita.
Koska Rover-yhtiöltä oli kerran

aikaisemmin jäänyt huomioon otta-
matta muutokset valoja koskevissa
määräyksissä, se yritti nyt ennakoi—
da uudet muutokset ja vaihtoi kirk—
kaat etuvilkut 1956—vuoden P4—mal-
leissa samanmallisiksi kellanruskeik—
si. Tällä kerralla toimenpide oli hie-
man ennenaikainen, koska laki ei
missään vaiheessa vaatinut kellan-
ruskeita suojalaseja. Vuodeksi 1956
ei tehty mitään suurehkojamekaani-
sia muutoksia paitsi 90:een, jossa
suurempi puristussuhde antoi enem-
män tehoa nostaen sen 93 hevosvoi-
maan ja Laycock de Normanville
yli—vaihdetta tarjottiin vaihtoehtoi—
sena vapaavaihteen tilalle. Tämän
vaihtoehdon etuna oli se, että se
mahdollisti alipainejarrutehostimen,
jota ei voitu käyttää vapaavaihteen
kanssa, koska testit osoittivat, että
vapaavaihteen ollessa päällä ja aja-

jan käyttäessä loppuun tehostimen

etulokasuojan alle. Eräs vaikutus
näistä muutoksista 901een oli tehdä
lisäero korjattuun 75:een nähden,
joka oli tullut vuoden 1955 aikana
ominaisuuksiltaan epämiellyttävän
lähelle kalliimpaa 90:stä. Öljyilman-
suodatin otettiin jälleen käyttöön
75:ssa ja 90:ssa samalla kun kaikki
kolme mallia saivat uuden puolan ja
uusitun sytytyksen aikaistuksen. Si-
särenkaattomat pyörät otettiin myös
käyttöön vakiovarusteena. Mallit 60
ja 70 saivat hydraulisesti toimivan
jarruvalokytkimen,joka oli edelleen
askel (vara)osien yhdenmukaisuutta
kohti. Lisää yksityiskohtien muu-
toksia kaikissa malleissa oli tukilis-
tan lisääminen varapyörän lukitusle-
vyyn, joka esti kahvan käytön ulko-
puolelta ja uuden kumi» ja nailonri-
pustimen pakoputken taaemman

vät paremmin kuumuutta taaemman
osan etukannattimena, jotka kesti-
vät paremmin kuumuutta kuin ai-

tulevaan PS, 3-litraiseen, mutta
P4zää ei mitenkään laiminlyöty.
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säiliön auto tuli lähes mahdotto—
maksi pysäyttäat Tosiasiassa pääosa
9870zstä 90:stä, jotka oli valmistettu
1956 oli varustettu ylivaihteella ja
jarrutehostimella. Käyttöön otettiin
myös sovitussarjä, joka mahdollisti
ylivaihteen asentamisen jo olemas-
saoleviin 901iin. Vuoden 1956 aika-
na tehostin siirrettiin moottoritilasta

osan etukannattimena, jotka kesti-

kaisempi kumi-kangastyyppinen.
Myöhemmin samana vuonna kaikki
autot varustettiin suojakumiliuskoil—
la puskurin ja puskurinsarven välis—
sä. Kehitystyö Solihullissa vuosina
1954—56 alkoi tietenkin keskittyä

Eräs erityisen kiinnostava kokeilu
käsitti kantavalla korilla rakennetun
P4:n suunnittelun ja valmistuksen:
sillä määriteltiin se voitaisiinko
P5zeen käytettyjä valmistusmenetel-
miä soveltaa olemassaolevaan auto-
valikoimaan. Philip Wilson kokei-
luosastolta muistelee, että autossa
käytettiin melko paljon muovia ja
poistettiin käytäntö Stonebridgessä
valtatie A 45zllä tapahtuneen yh-
teenajon jälkeen ja projekti jäi tie-
tenkin siihen. Sillä välin P4:n edel—
leen kehittely keskittyi etupään— ja
kasvojen ehostukseen, kaksoiskaa-
suttimeen, joka antoi paremman
suorituskyvyn 90:n moottorille ja
täysautomaattivaihteistoon.Viimek-
simainittuun kehityspiirteeseen oli
suuresti vaikuttanut amerikkalainen
suuntaus kohti automaattivaihteis-
toja ja tarve myydä autoja
USA:aan. Myöhemmin kävi kuiten-
kin niin, että automaattivaihteistolla
varustettu P4 ei koskaan ylittänyt
Atlantia. H. V.
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tä ylempänä muita!
Maailman hienoimmat autot tehdään
Englannissa ja Range Rover on yksi niistä.
Ran e Rover Vogue EFi on aivan omaa
luok aansa nelivetoisten autojen joukos—
sa. Tehokas V8-moottori, automaattivaih—
teisto, ylellinen sisustus ja esteetön näky—
vyys ylitse muiden tekevät siitä todel
edustuskelpoisen joka tilanteessa.

Range Rover Vogue EFi, automaatti,
250.000 mk, veroluokka lV.
Range Rover Vogue EFi, käsivalintainen,
238.000 mk, veroluokka IV.
Range Rover Turbo Diesel, käsivalintainen,
218.000 mk, veroluokka lV.

AutorepOy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki

puh. 90—673 283

Rolls-Royce ' Bentley ' Range Rover . Land Rover
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Tärkeintä on kauneus
Mninonoimistu Wmnenan toimitusjohtaja Kirsti Paak-
kanen un tyylistään kiinnipiw'uä, muttallejn valkoiselle
uskulänen, perinaisellinen vahva ihminen.
Hänellä on hentu mini, paljonkaruja, lierihattu, kor—

ARISTOKRAATTISTEN M*
”5 ROVER 820 Sl

apanilaiseltahan tämä näyttää, vaik-
ka englantilaisuus tuleekin läpi. Ul-

konäkö on virtaviivainen ja tyylikäs,mut-
ta voisi olla persoonallisempikin. Monet
yksityiskohdat ovat edistyksellistä japani-
laisuutta,

— Mielestäni tämä on beigenvän'sten
miesten auto, detyntyyppisille ihmisille
varmasti oikealla tavalla minuuden—jatke.
Hillitynruskea sisustus on asiallinen kuin
herrasmiehensalkku, muttaminun skaa-
lassani se ei ole minkään värinen. Tun-

uelma auton sisällä ei ole englantilainen
eikajapanilainen minulle tässä autossa ei
tule harmonistaoloa.

— Tämä on aristokraattinen,vanhan-
aikaisella tavalla hienostunut auto. Sisus-
tus pähkinäpuisineyksityiskohtineen so-
pii ihmiselle,jollaon taustoja. Minullahan
ei ole aristokraattisia taustoja.

— Etupaneelion tyylikkäästi muotoil-
tu, se paljastaa mielestäni auton tason.
Kojetaulu on upeaja selkeä, Kaikki tarvit-
tava löytyyhelposti ja kaikki toimii.

— Varustelu on loistoluokkaa, se on
mukavuuttajos mikä. Nautin siitä, etä
ovet aukeavat infrapunasäteen avulla
atainnapistapainamalla, ei tarvita mitään
hankalaa lukon sovittelemista avaimeen.
Samoin pidän sähköisesti sulkeutuvista ja
avautuvisla ikkunoista, kattoluukustase-
kä ratin, istuimen ja kaikista muistakin
säädöistä. Korkea teknologia on ehdotto-

masti tätä päivääAutonpitää ollamoder-
nija toimita.

— Istuimet ovat mukavat. Olen pitkä—
säärinen, mutta löysin helposti sopivan
asennon. Näkyvyyttä on, samoin tilaa
ylellisesti kaikin puolin.

— Taaksekin mahtuu hyvinja tavarati-
la riittäisi melkoiselle roudarille, Musmt
afgaaninvinttikoirani saattaisivat pitää
tästä. Haittana tavaratilassa on, etteivät
tuolit naitu yksitellen'suoraksi.Takaovi
avautuu hiukan hankalasti, sen muista-
minen ei ollut heti helppoa.

— Auto ei saa olla tossu. Kun tällä läh-
tee liikkeelle, löytyy luonnettajajoustavaa
voimaa. lsomootton'nen, kaksilitrainen
auto on turvallinen, sillä ei jää jalkoihin.
Rakastan ajamista: jalkojen alla pitää olla
hynää.

— Tämäon sopivan leveäja tukeva au-
to, joka imeytyy hyvin tiehenja käyttäytyy
moitteettomasti kaarteissa. Meno on ää-
netöntä ja pehmeää ison auton menoa,
mutta kääntely ohjaustehostimenansios-
m kevyttä ja notkeaa. Olen tottunut aja-
maan automaattivaihteisilla autoilla, jo-
ten vaihdekeppienkäsittely tuntuu han-
kalalta. Minusta ohjaustehostin ja auto-
maattivaihteet ovat kaksi tärkeääasiaa.

— Hinta ei ole kovin paha. Onhan tä-
mä ylellinen, edusmva ja tilava auto.
Liiankin iso minun yhden hengen per-
heelleni.

Kuva

Ristojännnen

kokengu'tjn lyhytturkki. Sekä toimistossa että kotona on
moderni sisustus: rrwlkeinkaikki mustavalkoista tai teräs-
tä, lutzknitajatarjoiluamyöten tarkasti harkittuaja ku—

kanaisuuteen sävytettyä.Hän sanoo olet/unta parantu—
maton uisualisti.

— Elämme tatnramaailnmmJnminulle on tärkeää
millaisten esineidenmpdräinänä elän. Olen aina m-
kastanut tiettyähalukkuuttaelämässä sekä evil-visesti
kauniita autoja.
Kirstin nykyinen auto on musta (myös situsttdtseltaan)

]aguar. Työsukdeautonn on lisäksi valkoinen 0481221163-

Benz. Edellistenkin autojen lista fm ylellirwn: Barracu—
da, CapriGT3000, Duttunin kaksipaikkainen urheilu—
versio, Merzedes-Benzja urheilullinenMazda.

— Auttn'enpitää olla valkaisu: taimustia. Minulla on
ullutpunainen urheiluauto,muttaenän' en valitsisipu—
nnittu. Kauneuson nutussa Oleellisin unu,myös .siiustuk-
sen harkittumimeislely im tärkeää.
Kirsti Paukkunenliikkuu autuillannpaljon,sekä työs-

sä että vapaa-aikana.Hänsaattaa käväistä suurtenkui-
n'ensa kanssa,Norjassasaakka viilwnlnppuajelulla.
Vain kattella maisem'mju njaajopa 3000kilmnetriäpu—
rissa päivässä]
Pankkmwn myi viime vuoden lopulla menestyvän

mimtoimistrmsu amerikkakziselk yrittäjälle, mutta tm
luuannutjatkaa toimitusjohtajaa toistaiseksi. Senjal-
keen hän tukon telukt vain sellaista, mistä tykkää, epäkel—
lujatakinja ehkä tehdä mitä tahansa muuta

Rover 820 SI Fastback * Teknisettiedot
Wisiovlnen, viisipaikkalnen, viisivaihteinen
Moottori 2,0—lltralnen, 16 ventiili/nen, monin/sto
sulhkutus, jossa jokainen sylinteri saa oman seok-
sensaja teho nouseemaksimiinsa.
Hammastanko—ohjaus,ohjaustehostin
Tehostetuljarrut, 2-plin', levyjarrut,
edessä ilmastoidut levyt
Suurin teho kW(hv) 103 (140)! 5000rpm
Myös lyijytön bensiini sopii
Pituus 4694 mm, leveys 7780mm,
korkeus 7398mm
KiihtyvnyO 100 km 9.83
Huippunopeus km/h 204
Erittäin runsasvarustus: Sähköiset ikkunan—sulkimet,
infrapunakauko ohjattu keskuslukitus, sisältä sää
dettävärovrpellrt,joissa huuneenpoisto. hansikas/o
keron ja tavaratilan valo, slsävalon vllve, murtohäly-
tin, digitaallkello, stereotja niin edelleen.
Hlnta: 220 500markkaa.
Halvin Rover 820 E Saloon maksaa 194 500

markkaa ja kallein automaattlvalhtelsto/Ia ja ilmas—
tolntrlaittee/la varustettu Sterling-malli 333 500
markkaa.
Rover on suunniteltu viimeistei/yksi edustusautok»

sl. Se onpitkältiautomaattisesti koottu, japanilaisella
tekniika/la valmistettuenglanti/ainenauto. EI
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Jo joutui. . .

Olen tainnut joskusmuulloinkin kir—

joittaa tästä ikuisesti niin ajankoh—
taisesta aiheesta. Ajasta ja sen käy—

töstä, nimittäin. Kuulun niihin on-
nellisiin jotka päättävät aina tehdä
kaiken ajoissa eikä näin kuitenkaan
käy. On se niin väärin. Päätin muu-
ten tänä vuonna, että kevätkunnos-
tukseen varaan ajan ajoissa, hoidan
varaosat ajoissa, teen kaiken oikein
hyvin ja huolellisesti jotta ei tulisi
kiirettä ke äloman edellä. Entäs mi-
ten kävikään?
Osat ovat muualla, minä olen

täällä ja auto on siellä ja suunnitel-
mat ovat tuolla. Emme kuitenkaan
ole vielä nähneet, että kesäloma olisi
tullut. Siihen on jopa viikkoja ai—

kaa, ainakin luulen näin tai tarkem—
min sanottuna toivon näin. Ken
elää, näkee. Ja onhan se minusta
kiinni, miksi en aloittanut ajoissa,
ensi vuonna teen sen varmasti.

Tulipa Lontoossa käytyä
Kierretään tässä muutakin kuin tah-
koa. Nimittäin joskus jopa maail—

maa. Oltiin koko katras, parempi
puolikas, maskotit ja minä Lontoos—
sa. NähtiinRovereita. Niitä uusia ja
niitä pieniä joita ei vielä tuoda Suo-
meen. Kuitenkin sellainen kerettiläi-
nen ajatus pyörii vielä päässä, ettei
uudesta mallisarjasta ole oikein
SDI:n tai P6:n kilpailijaksi. Olen kai
vanhoillinen, Jos itselläni olisi uusi
niin varmasti pitäisin sitä maailman
hienoimpana. Näin on näreet. Ka-
teutta kaikki vain. The Economist

wwROMULUS

lehti on kuitenkin ilmeisesti samaa
mieltä kanssani. Lehti kirjoitti ni-
mittäin taannoin Roverin identitee-
tin puutteesta. Oli sitä mieltä että
nykyinen omistaja, British Aerospa-
ce LTD (ellen väärin muista—niitä-
hän on ollut tarpeeksi), voisi panos-
taa omaperäisyyteen ja vähentää
jaappanilaisten vaikutuksia.

AIDS?

Hyvät rakkaat pääkaupunkilaisetja
puolipääkaupunkilaisetA ja Z mer-
kityillä autoilla. Eikö valistus ole
mennyt perille? Jos on liian lähellä
peppua voi sairastua. Niin lääkintöv
hallitus väittää. Niin väitän myös
minä. Huomaa jälleen että kesä ja
kesäkaaharit ja puskurissa roikkujat
ovat tulleet. Yrittäkää nyt ymmärtää
tällaisen landen ajatuksia. Jonossa
ajaminen 100 km:n nopeudessa on
toista kuinmateleminen Mannerhei-
mintiellä neljan ruuhkassa. Kun on
liian lähellä toista käy huonosti. Ja
näissä nopeuksissa mitä nykyään
käytetään, käy varmasti aivan ka—

malan huonosti. Muistakaa välit,
näette paremmin ohittaa jos on nä-
kötilaa, ja on helpompi lähteä liik-
keelle. En muista oliko se Keppler
vai joku muu joka väitti, että tyhjiö
täyttyy aina. Ehkä on näin, mutta
muutama tyhjä metri maantiellä
edellämenevän puskuriin on aina
paikallaan ja tuskin täyttyvät aivan
heti.

Kesäterveisin
ROMULUS

MARKKINAT

MYYDÄÄN
Rover 2000 TC 73 kaksin kappa-
lein. Toinen liikkuva projekti,
toinen vaiennut varaosiksi.
P. 90-8053 tai työ 90-857 9265
Korvenkontio

Rover 2600 79 ilmastoitu, 5-
vaihteinen, Heikki Lähteenmäki
Lukoilantie 10 A 2, 20310Turku.

Land Rover Diesel -78, lyhyt aj.
160 000 km. Hinta 25 000 mk. P.
926-54 337, iltaisin 54 195.

ONNEA
Onneaja onneksi olkoon kaikille
kevään valkolakeilleja erityisesti
lehteämme avustaneelle tohto-
rin-tytär Liisalle.

Onnea Jari ja Harri Keinäselle
kun pääsivät sedäksi. Onnea tie—

tysti myös äiti—Lenalle ja isä-
Jyrille.

Offroad Yhdistys Ryzlle kiitos
viimeisestä.
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Kehuja Ruotsista:
4 Wheel Club
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Helsingin Hurinat ajettiin tuulisen
aurinkoisesti 20.5.89.

”Jännittävintä oli kun oli se keppi ja
paino ja Masa piti sitä narua kädes-
sä ja sitten kun se paino kaasua kun
piti painaa jarrua. Se pelotti ja sitten
muutenkin ne tehtävät aina kun tul-
tiin ”ristille”. Se oli kanssa jännittä-
vää kun minä arvoin kirjeitä. Siihen
valittiin kun olin nuorin neitipuoli.
En mä niitä voittoja muista; oli sil-
mät kiinni. Ja sitten oli kiva kun
me syötiin matkalla eväsleipiä ja
juotiin mehua. Ja Masa sano isälle
että nää kysymykset on helvetin vai-
keita ja mä sanoin niin äidille puhe-
limessa kun me oltiin siellä kahvilas-

sa autotallin päällä. Masa kyllä ih-
metteli mistä mä sen niin keksin sa-
noa.
Sit meidän piti katsella ikkunasta:

ainakin sellanen pyöräkattoinen talo
ja sitten silta jossa oli liikennemerk-
ki. Paljon taloja ja sellaista piti et-
siä.
Siellä oli mersuja ja jaguaaria.

Meidän auton numero oli 12 tai 13.
Se murisi vähän.
Sitten me koeistuttiin paloauto ja

se paloauton mies sanoi hassun sa-
nan Masalle ja ne nauro. Ja sitten
siellä oli se hieno auto missä oli puu-

pöytä. Me ajettiin autotalliin valkoi-
sella avoautolla.
Lopuksi oli hassua kun aikuisten

piti leikkiä piirileikkiä. Palkintoja
mä valitsin jaguarkynän ja Masa ja-
guarkirjan ja Hannu kravatin. Siellä
oli palkintona kanssa bensaa ja mus—
tia kasseja, matkakassejaja miesten
T-paitoja.
Me ei nähty sitä pyöreetä taloa

kun isän piti mennä töihin."
Heta, 5 vuotta, AEM—868:n tyyr-
puurin tähystäjä

* SAKSITI'UA
Saksalainen Camp karavaanari-lehti
testaa Rover 820 sizn toukokuun nu-
merossaan. Perään oli ripustettu
LMC Luxus 520 T vaunu. Juttu on
pelkkää kehumista. Melkein niin,
että hävettää. Otsikon voi vapaasti
kääntää suurinpiirtein, ”Hienostu-
neesti”. Iso Rover on lehden mieles—
tä yksilöllinen, laadukas valinta.
Kaksilitrainen kone saa kehuja, ja
todetaan riittäväksi matkailuvaunun
vetoon. Ohjausta kehutaan hyväksi
ja vaihdelaatikkoamainioksi.
Urheilullisen jäykkä jousitus sopii

Camp-lehden mielestä juun' vaunun-
vetoon ja nuukien saksalaisten mie-
lestä kulutuskaan ei ole mitenkään
mahdoton. Ja kun hintakin on Liit-
totasavallassa kaikin herkuin varus-
tettuna alle 40000 DEMziä niin au-
toa voidaan pitää jopa edullisena.

Onhan tietysti hieman haukkumi-
siakin. On kuulema vaikeasti myytä-
vä, liian vähän paikkoja pikkusäläl—
le ja päätuet liian lyhyet.

Takakannenkuva.
Kuvan anpiirtäny! turkulainentaiteilijaMattiKas-
kelin. Kuten kuvuxta voi päättää Malli on periaat-
teena Citikka—miehia. Tuntee kuitenkinsyvää sym-
patiaa Roverzilakohtaanja on siksi piirtänyt Ran-
gen, SDI:n ja Rdttärin kesalaitumella.
MattiKaskelin on pitänyt useita taulunayttelyitäja
saanut runsaasti tunnustusta. Matti piirtää myös
säännöllisesti Turun Sanomiin.




