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ROVER YSTÄVÄT-LEHTI*PL 32 00421 Helsinki ”"C"”"MW

ROVER YSTÄVÄT N:o 2/1989 Julkaisija ROVER YSTÄVÄT RY

Toimituskunta: Pekka Korvenkontio (vastaava toimittaja).
Tämän lehden sisältöön lisäksi vaikuttanut joukko Rover ystäviä.

Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta.Vuosittain
valittavat toimihenkilötja työryhmät tekevät aina parhaansa,mutta sokerina pohjalla on jäsenten
oma posti—oma juttu, tosi tai vähemmän tosi, mielipide, kannanotto,kysymys,vastaus tms. asia,
jossa Rover on aiheena tai osana. Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimiajäsenten välisenä
tiedonvälittäjänä— tehkäämme Siitä mielenkiintoinen yhdessäi
Painopaikka: Tähti-Offset Ky

N:o 29 2/1989 SISÄLLYS
sivu
3 Pääkirjoitus
4 Kerhopalsta, tapahtumat
5 *Mainossivu
6—7 Tuomion päivä
8 Rover ystävät Kallträskissä
9 *Mainossivu
10—11 Maastoautoja
12 *Mainossivu
13 Det var en gäng. . .
14 *Mainossivu
15 Sattuuhan sitä. . . markkinat
19 *Mainossivu
17 Romulus
18 *Mainossivu
19 Varkaus ei kannata
20 Rover 3500
21 Uusi Land Rover Discovery
22—23 Rover 200-sarja
24 Varaosakaupan tilanteita. . .

Kansikuva: LAND ROVER DISCOVERY

ROVER YSTÄVÄT ry ROVER FRIENDS FINLAND

HALLITUS
Puh.joht. Pekka Korvenkontio Piikuja 1 C 02760 Espoo 1). k. 805 3593 t. 857 9265

varapuh.joht. Juha Liukkonen Vuodintie/PL 2 01671 Vantaa 1). k. 893 049 t. 520 062
sihteeri Pekka Launiainen Miekka 2 H 136 02600 Espoo p. k. 519 748

rah. hoit. Kimmo Linnavuori Kustaanmäki C 15 01730 Vantaa t. 845 617

Raimo Kinnaslampi Impivaarantie 2 B 5 02880 Veikkola p. k. 268 487 t, 459 4279
varajäsen Jaakko Putkonen Parivaljakonkuja 4 B 24 00410 Helsinki p. k. 566 3883 t. 722 7473

YHDYSHENKILÖT
materiaalisiht. Jari Keinänen Maapallonkatu 2 C 45 02210 Espoo 1) k. 803 8171 t. 424 020

museoajoneuvot Pekka Kastemaa Ruutisarvi 8 02680 Espoo p. k. 546418 '

maastoajot Jaakko Putkonen p. k, 566 3883 t. 722 7473
maastoajot Göran Asplund p> k. 607 437
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Matkailu avartaa maailmankuvaa on Satunnaisen Maailmanmatkaajan
tuttu toteamus. Taustalla piilee oikea ajatus. Sain näet tilaisuudenmuu-
taman viikon ajan tutustua Suureen Länteen. Jäin miettimään, kun lä-
hes kaikki asiat sieltä kuitenkinmeille tulevat, miltä amerikkalainen lii-
kennekulttuuri tuntuisi täällä. Mutta jotenkin tämä kotimainen ajotyyli;
köröttely pienissä jonoissa, tiukka peräänantamattomuus ja reilu jous-
tamattomuus tekee suomalaisestaliikenteestä turvallisentuntuisen. Län-
nen mies ratsastaa kaistalta toiselle suurilla hevosvoimillaan, ajaa kylki
kyljessä tai keula toisen takamuksissa käsittämättömissä ruuhkissa tois-
tasataa kilometriä tunnissa. Lännenmiehen peli voi olla kuin pitsiä, niin
on harsoiset luukut ja lokarit ettei tarvitse aukoa tai alle kurkkia, kun
ihan lapi näkyy. Ei lännenmiehen pelissä tarvitse olla valoja ei vilkkuja,
riskejä on otettava niinkuin kunnon jupit, jotka ostavat eurooppalaisia
pikkuautoja. Pikkuseikkoja monet meidän murehtimat asiat siellä ovat.
Mutta täytyy tunnustaa, että en minä siellä Roveria haluaisi omistaa.
Kuulun näet niihin, joita harmittaa pienikin naarmu auton maalipinnas-
sa, olisin sairaalahoidossa niistä harmeista. Mutta kyllä siellä jotkut Ro—

vereita ostavat, mutta ostajat lienevät olevan läpikulkumatkalaisia,
kauppa kuulemma käy kuitenkin kohtalaisen hyvin.
No näistä maailmankuvista olisi ihan hauska jutella ihan yhdessäkin,

omat tilaisuudet osallistumiseen ovat olleet hiukka tiukilla, mutta pikku-
jouluna tavataan eikö totta.

Terveisin

Wax
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KERHOSOPPI
LEHDET

KERHOVIIRI TAPAHTUMA-
KALENTERI 1989

Nlo
| r'8]

Kerholle on tilattu rajallinen määrä šiisšggg; 4323 Kurussa
. .' pöytästandaareja. Viiri on lippu»

. .

24 2/81 mainen, jossa Rover Friends Fin-
3- 11182 loppuunmyyty land —merkki on vaaleanharmaalla
4- 2/82 pohjalla, Viiri on kiinnitetty kro-
5- 3/82 loppuunmyyty mattuun tankoon, joka seisoo mar—

? ”ll/33 ilo kpiliunm
t

morijalustalla, Voit tilata viirin
8, 2/ 83 ] [kil

yy y hintaan lOQ,—/kpl. Materiaalit voi tilata soittamalla
9. 3/83 puh. (90) 8038171/Jari, TAI
104 4/83 PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.
11. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
14. 4/84
15. 1/85
16. 2/85
17—18. 3—4/85
19. l /86
20. 2/86
21, 3/86
22. 1/87
23. Z,! 87
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89

Lehtien hinta on 20 mk,/kpl

TARRAT
Tarrojen hinta on 5 markkaa/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TAR-
RATYYPPl. Tarratyypit ovat: PIKKUJOULUT 25.11. lauantaina klo 18.00

MAMMA ROSASSA Helsingin Töölössä!
a) Loppuunmyyty

Paikka on siis samainen kuin viime vuonna, jolloin osal-
b) ROVER YSTÄVÄT ''''''''''''''''' listujamäärä.oli ennätyksellinen." Jo tuolloin suunnitel-

tun koko paikan varaamista taman vuoden kekkereihm:ulkoPUOlmen tarra yläkerrassa syödään ja alakerrassa discoillaan jne. Jotta
'- C) ROVER FRlENQS """"""" tämä onnistuisi tulee teidän hyvät ystävät ennakkoil—

laSUlFISffPUOUMH tarra moittautua Tuulikki tai Kimmo Linnavuorelle puh. työ
d) ROVER YSTAVAT ................. 90—845 617, kot 90-898 562, fax 8531 331. Viime vuonna

lasin sisäpuolinen tarra eivät viimeiset spontaanit juhlijahalukkaat mahtuneet si-
sälle. joten ILMOITTAUDU.

VAUNUMERKIT šuuan hinta asettuu sadan markan tienoille ilman juo-
13.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.



JAG -AUTONAVAJAISTARJOUKSET
Hinnat Asetelma, levy

Alkuperäiset Borg & Beck -kytkinosat ja painelaakeri
Range Rover ....................................... 1190,—
Land Rover sarja lll ................................. 795,—
P5 3 L ............................................ 850,—
P6 2000 TC/SC 68—73 .............................. 590,—
P6 2200 TC ....................................... 625,—
SD1 2600 ......................................... 890,—
SD1 3500 ......................................... 1190,—
VDP3500................., ....................... 1090,—

Koneen osat Rover V8
Nokka—akseli + hydrauliset nostajat .................... 1390,—
Mäntäsarjat: 8,25:1 020 ylikoko ...................... 1795,—

9,35:1 020 ylikoko ...................... 1995,—
10,5 :1 020 ylikoko ...................... 2345,—

Laakerisarjat: KK 010 alikoko ......................... 145,—
KK 020 alikoko ......................... 145,—
RK 010 alikoko ......................... 195,—

(& RK 020 alikoko ......................... 195,—
Nokka-akselin laakerit .................... 119,—

Venttiilit: Imu 68—75 ............................... 29,—
Pako 68—75 ............................... 48,—
lmu 75— ............................... 29,—
Pako 75- ............................... 48,—
lmu- ja pako-ohjain .......................... 3,60

Tiivisteet: Kannentiiviste ............................. 39,—
Yläpääntiivistesarja ......................... 285,—
Alapääntiivistesarja 68-72 ................... 145,—
Alapääntiivistesarja 72— ................... 155,—

Toimitamme koneenosat ja tiivisteet kaikkiin Rover—malleihin sekätietystikaikkiin Jaguar-malleihin.

Purkupihallamme 7 kpl Range Rovereita, joista varmasti löytyyjokaiselle
Rangen omistajalle jotakin. Esim. kangaspenkkisarja, vanteita, renkaita,tarkastetut tasauspyörästöt ja keskustasauspyörästöt ym. ym.
Range Roverin

&; Tehostettu ohjaussimpukka + ohjausvarsi ............ alk. 3000,—
,. Tasauspyörästönlukot72—

Jarrupalat: Etupalat ................................. 150,—
Takapalat ................................ 140,—
Taka— + etupalat .......................... 250,—

/ X

JAG -Auto Oy '
VANJÄRVENTIE 30, 03400 VIHTI

Huollot ja korjaukset, Ari Hirvonen, puh. (90) 224 5517
Varaosat, Pekka Leino, puh. (90) 224 5518
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TUOMION PÄIVÄ
Uuden SOG-sarjan Vitessen mainos-
tetaan olevan kaikkien aikojen no-
pein Rover. Autocar& Motor halu-
si selvittää päihittääkö se todella
vanhan äksyn SDI:n. Rata-ajajat
Jeff Allam Englannista ja Armin
Hahne Saksasta vertasivat autoja
radalla.

Joka on kokenut Nurnhurgringin
parikymmenkilometrisen vanhan
radan haasteet tietää, että se on au-
ton ja kuljettajan äärimmäinen tes-
ti; tälle radalle ei löydy vertaistaan.
Vanhan radan korvaava, vuonna
1984 avattu vajaan viiden kilomet-
rin turvallinen mutta väritön lenk—
ki, ei omaa mitään hohtoa, josta
vanha "Ring” on kuuluisa. Surul-
lista, mutta radan ominaisuuksille
asetettavat vaatimukset ovat muut-
tuneet.
Samoin on uusimman Vitessen

maineikkaan nimen perineen
SOG-sarjan urheilullisimman Rove-
rin kanssa. Autossa näkyvät merkit
siitä, että suorituskykyyn vaikutta—
vien eri ominaisuuksien painosarvot
ovat muuttuneet. Se on turvallinen
ja ehken vailla entistä henkeä,mut-
ta hiotummin käyttäytyvä ja hel»
pompi ajaa kuin äksy edeltäjänsä,
V8.
Nuo ominaisuudet eivät ole hel-

posti yhdistettävissä niihin, joilla
lunastutetaan Roverin suoritusky-
kyisimmän mallin, lippulaivan
paikka. Roverin mainoskampanjan
mukaan uusi Vitesse on nopein kos-
kaan rakennettu Rover. Mainos-
kampanjassa esitelläänkin uusi Ro-
ver maantielle tarkoitettuna ”kilpu-
rina” rinnallaan aikoinaan Le Man—
sin varten rakennettu Rover -BRM
kilpa-auto.
Tosiseikat puhuvat toisin. Vii-

meisin Hondan moottorilla varus-
tettu Vitesse jää V8 moottorisesta
edeltäjästään kiihdytyksessä nollas—

ta sataan ja pysyy jäljessä myös
koekammilla nopeusalueilla. Ai-
noastaan puhuttaessa huippuno—
peudesta, jonka tehdas ilmoittaa
olevan uudellamallilla 225 km/t jov
ta ei lehtien testeissä ole vielä nähty)
uusi malli voi täyttää ne komean
mainonnan lupaukset, joilla yleisöä
houkutellaan liikkeisiin tutustu—
maan uuteen autoon.

Tehtaan tuotteiden tekniikasta
vastaava Roland Bertado, (joka
muuten on alunperin italialainen) ei
ilmeisesti pane paljon painoa noil»
lee mitatuille suorituskykyarvoille.
Tärkeintä hänen mielestään on se,
että uusi Vitesse säilyttää edeltäjän-
sä ainutkertaiset luonteenpiirteet,
ne joiden ansiosta SDlzstä tuli niin
kovasti ajajia kiehtonut auto.
Mikä on totuus näistä kahdesta

Vitessestä, sen selvittämiseksi siir-
ryttiin kuuluisalle Nurnburgringin
radalle. Asian ratkaisijoina olivat
mitä soveliaimmat miehet, rata—aja-
jat Jeff Allam Englannista ja Ar-
min Hahne Saksasta.Allam muiste-
lee vanhempaa autoa hellyydellä,
sellaisella hän sai neljä voittoa Bri-
tish Grand Prix. kilpailujen yhtey-
dessä. ”Fantastinen auto. Jokaises—
sa ajossa se tarjosi jonkun miellyt-
tävän pikku yllätyksen.”
Hahnenmielesta V8:n vääntömo-

mentti on oiva ase ajajalleen, erito-
ten vanhan Nurnburgringin Eiffel-
mutkissa. ”Mitä paremminauto on
räätälöity arkimaanteille, sitä keh-
nommalta se tuntuu täällä radalla.
Vanha Vitesse oli fantastinen ra-
dalla".
Ratakierros Allamin ja vanhan

auton kyydissä vahvistaa noita käsi-
tyksiä. Totta, murisevalla VS Rove—
rilla on etunsa jo lähtötilanteessa:
13 hevosvoimaa enemmän tehoa ja
kolme kilopondimetriä enemmän
vääntömomenttia. Ja, tietysti, taka-
pyöräveto on myös oma etunsa.
Yli puolivälissä pohjoislenkkiä

pitkässä nousussa Hohe Achtia
kohden kaikki edellä mainittu alkoi
muuttua ratkaisevasti etulyönniksi.
Laskuosuudella Adenaun siltaa
kohden Allam ja Hahne ovat mut-
kaosuudella vaihdelleet paikkaa ja
Hahne on ajanut 800 Fastbackia
niin hyökkäävästi, että ajamisessa
ei näy jälkeäkään siitä, että hän ei
sinänsä erityisemmin pidä. etupyö-
ravetoisista.
Nyt kuitenkin vanha Vitesse pää-

see oikeuksiinsa, se karkaa vaivatta
hengettömäksi käyneeltä Hondan
V6 moottoriselta Vitesseltä. Kah—

deksansatasessa Hahnen jalka on
painanut pedalin syvälle pehmeään
lattiamattoon, mutta mies näyttää
kaikkea muuta kuin tyytyväiseltä
”tässä ei tunnu olevan paljon te-
hoa, eihän?”

Olemme nyt syvällä Eiffel-vuoris-
tossa, jossa Hohe Acht on radan
korkein osa. Kasvitarhan "pimeä ”
kurvit, jotka Hahno osaa ajaa vaik-
ka unissaan, ovat edessä. Niissä Al-
lamin etumatka vanhassa autossa
saattaa loppua lyhyeen, mutta, eipä
lopu.
Jo muutaman kaarteen jälkeen

saksalaisen kuljettajan kasvoilla
häivähtää luovuttamisen ilme. Hän
oli ajatellut puskea kaarteet täysillä
aliohjautuen. Se, mitä hän ei ollut
ajatellut, oli ongelma pidon kanssa.
”Huomaatko, kuinka helposti sisä-
kaarteen etupyörä menettää pidon
pienissä kuopissa? Me emme saa te—

hoa välitettyä tieden, varsinkin,
kun auto kallistuu. Koko jousitus-
asetelma on iiian kova edessä ja
liian pehmeä takana.”
Tätä näkemystä korostaa V8 Vi-

tessen vaivaton meno, sen 205/60
VRIS matalaprofiiliset renkaat
näyttävät liimautuvan täysin epäta-
saiseenkin asfalttiin.
Olemme saapuneet pitkän kol-

men kilometrin suoran alkuun
Nurnburgin linnan luona. Vain
täällä pystyy uusi Vitesse saavut-
tamaan vähän aiemmin menettä-
miään asemia. llmanvastuskertoi-
mellä 0,30 on ansionsa siihen, vaik'
ka uudessa Vitessessä on vähem-
män tehoa, se on 6—8 km/h no-
peampi kuin edeltäjänsä.
Tämä ei kuitenkaan tee vaikutus-

ta kumpaankaan kuljettajaan, "lai-
mea” on Allamin tuomio. ”Yleis-
vaikutelma on aina, että autolta
vaaditaan jotain, johon sitä ei ole
suunniteltu. Oletan, että ongelma
on siinä, että fastback ei välitä kul-
jettajalle tuntemuksia, mita tapah-
tuu. Kaasu pohjassa auto tuntuu
hyvältä, mutta muutoin ohjauste-
hostin ja auton silkka hienostunei—
suus (1) vievät kaiken riemun.”
Allam vertaa tunteitaan uutta

Fastback Vitesseä kohtaan niihin
tuntemuksiin, joita hän tuntee uut—
ta Nyrnburgringin rataa kohtaan.
"Se on hieno rata, jolla on oma oi-
keutuksensa, kauniisti rakennettu,
miellyttävä ajaa ja se miellyttää
myös yleisöä. Se ei kuitenkaan ole
SE Nurnburgring. .. Olisi ehken
uudelle radalle pitänyt antaa oma
nimensä.

KTT
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Rover Ystävät valit-
sivat viime viikonvaih-
teen maastoajojensa
kohteeksi Kallträskin
kylän. Hyvissä ajoin
lauantaina hiekkaken-
tälle kokoontuinäyttä-
viä maastoajoneuvoja.
Niiden omistajat olivat
kotoisin pääasiassa
eteläisestä Suomesta,
vaikka RoverYstävien
530 jäsenestä osa on
muualta päin Suomea.

Maastoajojen vetäjä laak—
ko Putkosen mukaan Rover
Ystäville ei aseteta merkki—
vaatimusta. Silti henkilö— —ja
maastoautoilijat kokoontu-
vat yleensä eri paikkoihin.

Jaakko Putkonen vaihtoimaastoa . ..odottelivat Range Roverissamaastoon lähtemistä.

Land Rovereilla ymjyhkeillä
ajoneuvoilla lähdetään
maastoon, kun taas henkilö»
autoilijat järjestävät leikki-
mielisiä taitoajoja.

— Yhdistyksemme päätar»
koitus on yhdessäolo. Tämä
on parhaita tapoja päästä pois
kaupungin katkuista omalla
tavallaluontoon liikkumaan.
Rover Ystävät etsivät jos-

takin päin Suomea sopivan
reitin metsästä. Sen jälkeen
hankitaan maanomistajan
lupa ja järjestetään kokoon-
tuminen.
Putkosen mukaan muuta-

man kilometrin pätkä on so-
pivin yhdistyksen tarkoitus-
ten mukaiseen ajokokemuk—
sen hankintaan. — Tässä tou-
hussa näkee mihin normaa»
listi varustetulla autolla pys-
tyy metsässä. Ainoa ajoneu-

SUUPOHJAN SANOMAT

voihin tehty muutos on
yleensä tavallista suuremmat
renkaat. Liiallisia virityksiä
vältetään. Yhteishenki pelaa,
eikä ketään jätetämetsään.
Maastoja on yleensä vai-

kea saada. Sopivimmiksi
ovat osoittautuneet vanhat
metsätraktorien jättämät
urat. Ajossa keskitytään voi-
malnkoetukseen, joten esi-
merkiksi puiden kaataminen
on äärettömän harvinaista.
Kallträskin maasto löytyi

erään kylässä asuvan, Rover

Ystävän sukulaisen avulla
Ajettavaksi oli järjestynyt
noin viiden kilometrin pätkä,
joka oli entistä metsätietä ja
vanhan pellon pohjaa.
Muutenkin Rover Ystäviä

palveltiin kylässä mallikel—
poisesti. Kylmäjärven pvy

utoonsa isot renkaat. R tla Karkkamen,JariKeinänen,Erja Mattilaja HarnKeinänen

RoverystävätKallträskissä
järjesti heille ruokailun ja
saunan kohtuullisella kor»
vauksella.

Putkosen mukaan Rover-
toiminta on tosi antoisaa. Hän
toteaa sen olevan ainoan har-
rastuksensa. Kenan kuukau—
dessa on päästävä ajoon tai
muuten tulee kipeäksi.

— 4,5 vuotta sitten ostin
Land Roverin. Kuulin tällai-
senkerhon olemassaolosta ja
liityin välittömästi. Ensim—
mäisen maastoajon jälkeen
olin myyty mies.
Yhdistys järjestää maasto»

ajoja eri puolilla maatamme.
Jäsenistön Etelä-Suomi-pai—
notteisuuden takia Pohjan-
maa on kuitenkin 'laitaa.
Lappiin ei mielellään lähde-
tä, koska sinne on liian pitkä
matka.



3,9 ja 185
Uuden Range Roverin moottoriin on
lisätty voimaa Ja siinä on tehoa. Tämä
merkitsee entisestäänkin parantunutra
suorituskykyä ja ii turvallisuusreserviä,
Range Rover on pää ' ylempänä muita —

nyt enemmän kuin koskaan,
Range Rover Vogue EFi, automaatti
268.000 mk, veroluokka IV
Range Rover Vo ue EFi, käsivalintainen
255.000 mk, vero uokka IV

RANGE ROVER
AutorepOy, Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki,

puh. 90-673 283
AutorepOy, Uudenmaankatu 11, 20500Turku,

puh. 921-333 322
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MAASTOAJOJA
Maastoon on edellisen lehden jälkeen kokoonnuttu useasti ja sankoin joukoin: Pieksämäelle, Syvälammelle, Virta-
salmelle ja Saloon.
Lajin suosion kasvu on ollut huima. Tilaisuuksissa on ollut valtavastiväkeä ja hauskaa. Järjestelyt ovat kauttaaltaan
olleet olosuhteisiin nähden onnistuneita— paitsi kerran. Siellä olivat olosuhteeterinomaiset,kiitos Motoparkin aina
hymyilevän henkilökunnan ja oivien tilojen. He toivovatkin, ettei heitä sekoiteta järjestäjän.
Viereisell' sivulla on valaiseva kertomus siitä mitä Virtasalmella tapahtui.
Muissa tila] uuksissa ajettiin maastossa, siitä erityinen kiitos P. von Knorringille, Juha Liukkoselle, Jaakko Putko-
selle ja Göran Asplundille. (

Pieksämäen tilaisuudessa ranta- Tarkkaa trial-tyoskentelyä Pieksa—
hiekka pöllysi ma'en virallisissa kilpailuissa

Eräs näteimpiäsuorituksia Virtasal-
men kaatomaessä— rauhallisesti ja
repimättä

Pehmeä upottaa todetaan aina vä- Suomen Off Road yhdistyksen

lillä, onneksi oli kokenut mies tun-
' puh.joht. Antti Puranen valmis-

kin varressa tautuu Syvälammen palkintojen ja-
koon
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Land Rover vetten pii Virtasal-
mella, vähän kuin Vilenin ohjelman
pastori ja mopo

Hylätä vai nostaa — perimmäisz
kysymyksiä Virtasalmella

Junkyzzrd Engineeringin aina iloi-
nen joukko —— suuntana kuravelli
Salossa

J. Putkosen tyylinäyte, sikari tosin
puuttui suupielestä

METSÄÄN MENI. ..
Off road Virtasalmi 16.—17.9. 1989
ainakin safarin osalta, mutta sehän
on varmaan jo tiedossa. Sunnuntai
aamuna Motoparkin majoitusalu-
eella kuullun perusteella, mukana
olleet olivat jokseenkin "närkästy-
neita”. Niin kuin myös mukana 01-
lut allekirjoittanut, se aiheutti jopa
niin paljon ”närästystä”, että tar-
tuin kynän varteen.
Niinpä niin, vaimonkin piti vih-

doin viimein lähteä tutustumaan sii-
hen, mitä se off road oikein on.
Majoituspaikka löytyi ystävien
kautta ja samaiset ystävät raahat-
tiin Vantaalta mukaan lapsenvah-
deiksi, että isä ja äiti pääsee harras»
tamaan. Otettiin letkeästi perjantai
Pekkas-vapaaksi, kun isän työvuo-
ro meinasi olla esteenä lähdölle.
Suurin odotuksin sitten lauantai

aamuna lähdettiin Motoparkkiin
katsastamaan ja kuulostelemaan
mitä tuleman piti. Tarkoitus meillä
ensikertalaisilla on osallistua help-
poon reittiin. Jonon päähän vain,
kaavakkeet kuntoon ja osallistu»
mismaksun maksaminen. Kunpa
siinä vaiheessa olisi tiennyt, että sil-
le sataselle ei vastinetta saanut. Sik—
si vaikuttikin vielä ihan lupaavalta,
kun vielä vastaanottava nainenkin
portilla yllytti että, ”vaikealle reitil-
le vain, kaikki tällaisella autolla sin-
ne menee”. Yllytyshulluina sitten
lupauduimmemukaan.
Niin aikasessa oltiin, että trial—

kilpailu ei ollut vielä alkanut. Tuttu
off road »harrastajaoli mukana, jo-
tenka kisaahan oli jäätävä katso-
maan. Tosin tutulla oli autossaan
numero yli kuudenkymmenen,mut-
ta olihan meillä aikaa. Kolmen ai-
kaan iltapäivällä sitten rupesi jo
nälkä vaivaamaan, ja kun sovittu
oli että, ruoka on valmista siihen ai—
kaan Luomasentiellä, niin lähdet-
tiin syömään. Tosin harmitellen,
koska tuttava oli vielä jonossa trial-
ajoon, Olisihan se ollut mukava
nähdä, ja kun valokuviakin piti ot-
taa. Mutta eikö mitä. Makoisan
lounaanja nokkaunien jälkeen noin
kello 17.00 tulimme takaisin mon—
tun reunalle ja yllätys yllätys: tutta-
va oli vieläkin jonossa. Ei siitä tain-
nut valmista tulla. Osanottajia kai
otettiin kaiken aikaa lisää. Tosi vai—
kea juttu aikataulun kannalta. Hiu-
kan levottomana vilkuilin kelloa,
Safarihan alkaisi kello 18.00. Ohjel-
man mukaan, jota väläytettiin por—
tilla kiireesti.

Jonon muodostussafarille tapah-
tui kaikessa sovussa ja järjestykses-
sä. Nyt rupesi jo vatsan pohjasta ni-
pistelemään. Mutta kaiken kaik-
kiaan päästiin lähtemään noin klo
20.00, taisi olla myöhempäänkin,
olikohan se syy juuttunut auto sillä
kentän laidassa vai mikä. Kaveri
auttaa kaveria, totta kai, se kai
kuuluu off roadin henkeen, mutta
olisi ollut paikallaan tiedottaa mikä
on viivytyksen syy. Tutun LA-pu-
helimesta irtosi jokunen tiedonmu-
ru, siinä kaikki.
Kun sitten viimein päästiin mat-

kaan, oli ilta jo tummennut ja auto-
letka valoineen oli tosi mahtava nä-
ky. Tuntui tosi mukavalta olla mu-
kana. Mutta ajoa jatkui, jatkui
ja. . . voiko olla totta. Letka oli aja-
nut harhaan, oltiin eksyksissä, Kun
kaikki autot — olisiko ollut 70 —
oli saatu ympäri, autoletka jatkoi
matkaa — eksyäkseen uudestaan.
TOISENKERRAN. Siinä vaiheessa
uusi harrastus sai huutia, ja tunnel-
ma oli jo sen verran kireä — että, ei
koskaan enää. Ei vapaaehtoisestija
vielä siitä lystistä maksaen.
Kolme tuntia hortoilua pitkin

Virtasalmen metsäteitä, kukaan
tuskin tietäen missä oltiin, saavut-
tiin viimein vaikean ajoreitin pää-
hän, kävi joku letkaa läpi ja huuteli
”ohjeita”. Tässä vaiheessa voisi
kuulemma ”heittää pyyhkeen ke-
hään” — taisi järjestäjakin olla jo
tietoinen mokastaan — ja ohittaa
lähtöpaikan.
Matkaan oli kaikenkaikkiaan

lähdetty huumori mukana ja intoa
pursuten, mutta jos koko tapahtu-
man järjestelyissä ei ole päätä ei
häntää — siis kaikki klikkaa— niin
valitus sijansa saakoon, Olisi ehkä
syytä tehdä toinenkin opintomatka,
tällä kertaa aiheena käytännönjär—
jestelyt. Ei riitä, että trial-rata on
ulkomaanmallinmukaan. Semmoi—
sen ihmismääran liikuttelemiseen ja
ohjaamiseen tarvitaan jo jonkin-
laista organisointikykyä. Ja jos
homma ei tunnu pysyvän hanskas-
sa, tietää sen jo alkuvaiheessa.
Ja lopuksi — haluan sataseni ta—

kaisin. Rahalleen kun on tottunut
saamaan vastinetta.

SINIKKA PAKKALA
Riihikallio
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LörTäJÄ:
2 kpl Tehdasuusia VB-mauttoreita (9,35:1)

BANGEEN:
. Uusia ohiaustehostimia. Huom! Uusin malli alk. -86,
sopii myös vanhempiin
. Käytetty V8-moottori vm. -85 täydellisenä apulaitteineen
. Nyt varastossa RANCHO-iskarit

LAND ”UVER: 2,5 DSL-moottori + 5-vaiht. vaihteisto täydellisenä,
aiettu 65 tkm (vaihteisto sopii muutoksin myös Rangeen)

SD 1:een:
. TEHDASUUSIA automaattivaihteistoja BW66 2600 ja 3500 sis. turbiinin
. Käytettyiä 5-vaihteisia laatikoita
. Uusi sylinterikansi 2600:een
9 Takaiarrurummut + alkup. Lockheed-]arrukengät pakettina yht. 600,—

* ,. » AN
valitse "su "

ISKUNVAIMENTIMET — Jousi

Kun auto bu

tai * VAN;—

OHJAU VAiMENTIMET

SUZUKI '

RANGE RUVER
LAND ROVER

UUDET JA KÄYTETYT

Range Voque Efi Aut. -86
Range V8 -81, —78, -72
Range DSL -77 ja -74

Land Rovereita joka lähtöön
kunnostettuina tai nikkaroita-
viksi esim.
täyskunnostettu 88 vm -75:
2,4 Turbo DSL, ylivaihde,
vinssi, napalukot, paineilma-
lukko, erik. pyörät jne. *

ROVER SDl 3500 ja 2600 -gz ,,

ROVER PG 2000 TC ja 3500

HUOM! Saatavana tilauksesta
käytettyjä LR 90 ja 110:iä!

Mukaalldhuniffbdrsobsolch!

PAINEILMAISÄXTTQISET
TASAUSPYORASTOJENLUKOT
— napinpainalluksella 100 % lukko

HUATFE
AUTOMATIC TORQUE
BIASING DIFFEREJTIAL

.ja "rule'
— VINSSIT

OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, Fax. 90-520 036, Mankkaanpuro 19 02180 Espoo
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'Enförm'un engelsmankommertillbaka.

Det var en gäng . . .
lll Rover, ett av de gam-
la och förnäma engelska
märkena, kommer tillbaka i

Sverige, läser jag i Tekni-
kensVärld.
Tidningens redaktions—

och biltestchef Björn Sund—
feldl, har varit i Coventry
där Rovers huqukontor
ligger och kört en provtur.
Han berättar mälande hur
den sexcylindriga motorn
väser diskret pä tomgäng
och att bilengšr att fä i Brit-
ish RacingGreen.
Vilket farmig att minnas.

III En gäng ägde även
jag en Rover, en glänsande
sak i den smakfulla gröna
färg som alla brittiska ra-
cerbilar hade under den
idylliska tid da racing var
racing och män var mans-
grisar ulan att de vissie om
det.
Att färgen heite nšgot

helt annat i reservdelskata-
lagen ansäg jag mig ha ršd
att över semed,
Del var en Rover med

Vil-motor, visserligen bara
pä 3,5 liter men ändä av
amerikansk lillverkning —

Buick — vilket tilltaladeden
da tonärige sotien,
Han sag slorsint mellan

fingrarna med att reslen av
bilenhade fel naiionalitet.

Ill Även hunden, en
boxer med huvudsakligen

tre intressen, alt äta, sova
och jaga kalter, uppskatta—
de bilen. Främsl för det
mjuka läderbaksätets skull,
en plats som han bara mot-
villigl delade med sig av och
varifršn han möjligen resle
sig för att värdigt beskšda
den förbiglidande omgiv-
ningen genom att lägga hu-
vudet i fördjupningen i

ryggstödetsmitt. .

Hustrun och jag uppskat-
tade den brittiska klubbat—
mosfären med doftande lä-
der och polerat ädelträ i

kombination med den dovt
snarkande V&an, känslan
av massivtyngd och väl-dig-
het, den särpräglade indivi-
dualismen när andra bilar
blevalltmer lika.

Ill Men, ack. verklig<
helen kommer till slut i

kapp även karleksfulll vär—
dade klenoder, i varje fall
när det gäller bilar.
En dag grinade en av bil-

ägandets grundregler oss i

ansiktet: när reparalions—
kostnaderna närmar sig bi—

lens halva värde Fär man
slutavara sentimental.
Sš en dag stod del. eri

Honda i garaget i stället, till-
verkad vid den japanska
fahrik som Rover senare,
1981, slog sig ihop med för
att orka möta framtiden.
But that is another story,

som Kipling brukade
säga. .

Rover Ruotsissa

ROMULUS

Dagens Industri lehti toivotti tou-
kokuussa otsikolla ”Olipa kerran”
Roverin tervetulleeksi Ruotsiin.
Kiittävän koeajon lisäksi oli pakina
jossa hieman nostalgisesti muistel-
tiin vanhoja hyviä (ilmeisesti P6) ai-
koja kun nahka tuoksui ja V8 muri—
si mukavasti konepellin alla. Per-
heen bokseri oli ilmeisesti myös eri-
tyisen kiinnostunut Roverista, joka
ilmeisesti sen mielestä sopi hyvin
hyvälle ylväälle koiralle.

Vihreä Rover jätti syvät jäljet kir-
joittajan muistiin — joka nyt on
jälleen herännyt eloon. Ainoa mal—
ka on Honda-herätysmaininta. Hie—
man koskee kun asiaa ajattelee.
ROMULUS



TarjoUs Rover-Ystäville

MAASTURI
lehden

5 seuraavaa numeroa
.

hintaan 85,-
Puhelintilaus (90) 602 636
tai postitse osoitteella
Smart Media Oy,

Maneesikatu 3 F, 00170 Helsinki

Leikkaa lösk":

MAASTURI-LEHDEN TILAUS

Tilaan MAASTURI -lehden 5 (viisi) seuraavaa numeroa hintaanäšxn 85,-,
|:] (Kestotilaus)

Tilaan MAASTURI -|ehden 5 (viisi) seuraavaa numeroa hintaan 110,-.
[:) (Vuositilaus)

MAAS'I'URI
TILAUKSET
PL 407
Vastauslähetys
Sopimus 00120/146
00003 HELSINKI

(tekstoten kiitos)

Nimi

Osoite

Puhelin

Allekirjoitus



SATTUUHAN SITÄ
JOSKUS JOTAIN
En valita, vaikka kaikki sujuikin
kehnosti. Kerron vaan tosiasiat.
Tahdoin Syvälammelle ja Forssaan.
Pääsinkin. Kokemuksilla rikastuin,
Lähtö myöhästyi puoli tuntia aio-
tusta. Vaimo viivytti lähtöhetken
kiireillään. Hänet piti viedä lento-
asemalle lomalleen lähtemään.
Loviisaan lopahti
Kotkasta Loviisaan ajo sujui vielä
hyvin. Ylämäessä, keskellä Loviisaa
on tiessä pati kuoppaa. Vauhtia oli
noin 40 km/h. Peräkärrin pyörä
osui kumpaankin kuoppaan. En-
simmäisen jälkeen napsahti ja toi—

sen jälkeen kolahti. Automeni edel-
lä. Peräkärri tuli tietenkin perässä.
Välille kuitenkin jäi pitenevä väli-
matka. Vuoden 1951 vanhasta kär-
ristä oli pultti poikki vetoaisasta.
Hätävilkut ja pysäytys. Kärri tuli
risteyksen yli vielä suojatienkin yli
ja siihen jäi
Tuliko apua? Paikalle osunut

juopunut tuli haukkumaan kärrin
kehnoutta. Muuta apua ei tullut.
Kello oli vähän yli 16. Oltiin torin
varrella, keskellä kaupunkia. Lii-
kenne seiskatiellä oli vilkasta. Joku
soitti torvea. Rekat älysivät kiertää
liikenteenjakajanväärältä puolelta.
Nostelin renkaat kärrin kyydistä

ja lopulta pyysin kasin työntömer—
kein eräästä autosta nuorilta miehil—
tä työntöapua. Kartturi tuli. Yhdes-
sä saimme kärrin raatihuoneen sei-
nustalle. Vaimo oli soittamassa ko-
tiin. Kärri olisi pitänyt hakea toisel-
la kärrillä pois. Ahdoin kärrin
kuorman Land Roveriin ja matka
jatkui.
Lentoasemalle
Ilman kärriä sain ajaa satasta.
Ajoin. Loikkari loikkasi. Ehdimme
lentoasemalle yli varttitunnin ver-
ran ennen määräaikaa. Kannoin
laukut lähtöselvitykseen. Tulin au-
tolle ja siihen jäin odottelemaan.
Edessä oli Firebird, käsijarru tiu—

kalla tai pykälä päällä. Taakse oli
tullut punainen BMW, jossa oli si—

niset kilvet valkoisin numeroin. Se
oli vaaksan verran Lantikan taka-
na, käsijarru tiukalla tai pykälä
päällä. Odottelin. Mitä muuta oli-
sin voinut tehdä? Ei mennyt puolta-
kaan tuntia, kun tulilinnun kuljet-
taja tuli ja ajoi pois. Pääsin siis päl-
kähästä minäkin. Taakse jääneellä
diplomaatillaei ollut käsitystä Lan-
tikan taipuvuudesta tai sitten hän

oli vain diplomaattisen välinpitä-
mätön. Voi, saisipa Suomessakin
työntää puskureilla.Kyllä Lantikal-
la puskisi. , .

Syvälammella säikähti
Ruotsalaiset olivat tulleet Syvälam—
melle hirviöpeléillään. Eivätkä ne
autoilta näyttäneet. Traktoreiksi tai
metsätyökoneiksi niitä luulisi. Kel-
tainen Range Rover oli rutattu lät-
tänäksi. Vähemmästäkin sitä säi—

kähtää ykköstien liikenteen jälkeen.
Kokemani perusteella väitän, että
ykköstiellä ei ole mitään nopeusra-
joitusta eikä missään kohdin ohi-
tuskieltoa. Joku on joskus viivoja
tiehen piirrellyt, mutta ne eivät mi-
tään merkitse. Liikennemerkit. Mi-
tä niista? Huh huh. . .

Päivä Forssassa
Olin klo 8—16myyntiä yrittämässä
Forssan romutorilla. Myin ennalta
sovitun pohjavoiman ulosoton ja
vähän ennen lähtöä kaksi rengasta.
Ne olivat Toyota maasturin renkai-
ta, jotka nuori mies osti Toyotaa
varten. LandRoverinosat eivät kel-
vanneet kenellekään. Tavara oli hy-
vää ja hinnat halpoja. Kysyntää ei
ollut. En mene toiste Forssaan.

Peräkärriä hihnalla hinaten
Poika oli jättänyt rikkoutuneen
kärrin Loviisaan, kun ei saanut sitä
toisen kärrin kyytiin. Narulla ei voi
työntää, tiedän. Hihnalla voi vetää,
tiedän sen kokemuksesta. Siispä si-
doin kärrin Land Roverin veto-
koukkuihin ja vedin sen kotiin.
Tiettyä joustoa toki hihnavetoisessa
kevytperävaunussa, omapaino liki
300 kg, oli, mutta ei se sieltä mihin-
kään karannut. Jos autoa saa hina-
ta hinaushihnalla, niin miksei sitten
perävaunua? En mieti vastausta.
Vajvainen kaiken kokee. Koke-

nut kaiken tietäa. Jaakko 174

Keinäsen veljekset kiittää!!!
Ammattitaitoisestaavusta avo Ran-
ge projektissa: Jukkaa & Jukkaa,
Anttia, Reijoa, Pekkaa, Frediä,
Aria, Bilia, Pepeä vartioinnista ja
Henkkaa erityisesti Aamu ja yö
töistä.
sekä

Juha Liukkosta
Off Road Center Oy
Kimmo Linnavuorta
Karaasi Ky
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Rover 2000 TC vm. 1969
p. 918-834 085.

P62n vanteilla talvirenkaat +
pölykapselit p. 90-8053 593.

ROVER 2000 TC -71 valkoinen,
sopivasti 921—311092.

Myyn ylimääräiset uudet Land
Roverin osat ja käytetyt renkaat,
vanteet sekä muita Land Roverin
varaosia kunnes piha ja nurkat
tyhjenevät vaimon vihaamista
romuista. Jaakko Pohjantuli,
Kotka, puh, 952—24 342.

Rover 3500 S, -73, hyväkuntoi-
nen, ajettu 200 000, samalla
omistajalla. N. Niemelä, Säkylä,
p. 938-70 547 (ilt).

LAND ROVER 88/-56 h—auto
+ osia. Arkisin 18—20 931-
229454.

Rover 3500 Van den Plas m,
1983 on mutta käsikirja pilaan-
tunut lastenlasten limonaadilla.
Onko kenelläkään sellaista tar-
peettomana tai vaikka edes kopi-
oitavaksi kohtuullista korvausta
vastaan, että osaisin vaihtaa su-
lakkeen tms.
E. Pentti T. Nissinen. Fredrikin-
katu 75 A 3, 00100 HKI, p.
449 363 tai 406 108.

ROVER 3500 P6 -73 ruskea, hie-
no. Puh, k 3492 872, työ 578 911
Taru Kuronen.



cn lantilaisen antonrakennus—
taišonja uusimman teknologian
yhdistclmä.

Muoto on moderni, kori
kaksivärinen, sisustus on ylellinen
ja äänetön moottori uhoaa voi—
maa. Tehon takaa 24—vcnrtnlinen,
2,7—litraincn V6-monipistcsnih-
kutusmoocwn.

Rover Sterling tekec myos
ajajastaan kuninkaan.

. .
Kokonaan uusi Rover 827
Sterling on Rover 800 sarjan. kuningas,Se on perinteisen

ROVER 800 SERIES
*

THE NEW FORCE.

Kokonaan uusi Rover 800
-sarja kuuluu englantilaiseen,
maailman arvostetuimpaan
autoaateliin.

Rover SZOSi Fastback on
sarjan ylimystöä.Se edustaa
menevää urheilullistamuomaja
perinteistä englantilaistaauton-
rakennustaitoa,

Tehoa riittaä: 140 hevos-
voimaa1 huippuno ens yli 200
km/t, kiihtyvyys —100 kin/wa)9,7 sekuntia. '

8205i Fastbackon malliesi—
merkki arvostetusta,perinteisestä
Revenhuipputekniikasta.

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

HELKAMA -AUTO OY



ROMULUS
*

Sisäinen kello
Tuntuu joskus aivan kohtuuttomal-
ta, että ikinä ei opi vaikka kuinka
vanhaksi tulee. Olen joskus aikai-
semminkin valittanut näissä paki—
noissani siitä, että en koskaan opi
tekemään päätöksiä ja tekoja ajois-
sa. Lupaan ja vannon, että paran-
nan tapojani. Tänä vuonna laitan
varmasti talvirenkaat ajoissa alle,
tilaan ensi kevään osat ajoissa jotta
auto ei jambakoitusi rivistöön. Kat-
son että kaikki on huollettu ajoissa.
Jankutan ja pyydän, että saan työn
ja tavaran ajoissa. Lupaan säätää
sisäistä kelloani sellaiseksi, että aika
aina on hieman edella. Toisin sa-
noen, minusta tulee paijon parempi

>

ihminen. Uskokaa— tämä on totis-
ta totta.

Discovery
Tervetuloa uusi Discovery! Uskon,
että sinulle löytyy markkinoita Lan-
tikan ja Rangen välimaastosta.
Luin jostain typerästä lehdestä
”Vihdoinkin eurooppalainen vas-
taus Japanille. Tämä on taas vanha
tarina kanasta ja munasta— eli ku-
ka kopioi ketä ja millä menestyk-
sellä.
Minusta on aivan selvä asia. En-

sin tuli Lantikka, sitten Range ja
nyt Discovery. Mikähänmahtaa ol-
la vinosilmien vastaveto? Banzai ja
Samurai on jo käytössä, miten olisi
Huihai?

Jaguar = Ford, Volvo = Rellu,
Saab — .

Tuuli tuivertaa Euroopan autoteol-
lisuudessa. Näinä korkeasuhdan-
teen aikoina tuntuu, että pienten
tehtaiden on vaikeata pärjätä yri—
tysmaailman kovassa ristivedossa.
Saneerataan ja fuusioidaan, syntyy
uusia jättiläisiä ja uusia merkkiyh—
distelmiä. Joitakin vaikeudet ta—

voittavat vasta nyt. Ajatelkaa tilan-
netta Roverin kannalta. Muut ovat
vasta nyt joutumassa siihen missä
Rover oli aikanaan. Nyt hihat heilu-
maan! Roverilla on etumatkaa täs-
säkin asiassa. Vaikeudet on käyty ja
tulossa on uusi ja vahva mallisto.
Pikkulinnut visertävät, että Suo-
men markkinoille saattaa pian tulla
toisia Rover-merkkisiä automalleja.
Silloin uutta ja hyvää. Pian tarkoit-
tanee tässä tapauksessa noin kah-
den vuoden tähtäimellä. Suuntaus
on viime aikoina muutenkin ollut
eurooppalainen. Tänään ostetaan
eurooppalaisia autoja ja painote-
taan eurooppalaisuutta. Siitä tuli-
kin mieleen, milloin pääsemmekään
eurooppalaiselle tasolle autohin—
noittelussa? Vuosi 1992 lähestyy
vinhaa vauhtia. Suomen pitäisi in-
tegroitua jollain lailla Eurooppaan.
Euroopan kalleimmat ruuat, lähes
kalleimmat autot ja kalleimmat mo-
nopolijuomat. Mihin nyt suu pan-
naan herra verottaja? Patenttiläake
kun tarvitaan lisää rahaa on tähän
asti ollut Suomessa, että lisää veroa
autoihin, bensaan, tupakkaan ja

ROMULUS

viinaan. Eurooppalaisuus tukkii tä—

män tien. Tuskin ruuan hintaakaan
voi nostaa. Olkaa kuitenkin huoleti
— verottaja keksii aina uudet kei-
not ja uutta verotettavaa.

Itsekkyyttä
Me suomalaiset olemme aika itse—
kästä kansaa. Sen huomaa varsin
hyvin silloin kun on jonkun hitaam-
man ajoneuvon kanssa liikenteessä.
Romulus siirtää asuinpaalunsa taas
takaisin Varsinais-Suomeen. Tässä
kun on rämpettä ja romua kuljetta—
nut Transitissa Etelä-Suomen urai-
sia teitä on tullut huomanneeksi,et-
tä kun ajaa hieman hitaammin ja
yrittää säilyttää perhekalleudet
naarmuttamatta ajamalla nätisti
reunalla niin jopas olet tulppana lii-
kenteelle. Vaikka kuinka yrität olla
kohtelias ja ajaa sivuun heti kun on
tilaisuus, ei malteta odottaa. Hui-
mia ohituksia vajkka suurin sallittu
tiekohtainen nopeus on tarkasti
Transitin lasissa. Täysperävaunulli-
sen ohi toista sataa. Tässä ainoas-
taan yksi esimerkki. Olen aikaisem-
minkin narissut kaahilusta. Henki-
löauton ratin takana sitä ei ehkä
huomaakaan niin hyvin kuin paket-
tiauton ratissa. Ellemme pidä vaa-
ria ja siisti ajotapojamme voi käydä
todella hullusti, eli saamme kuin
Ruotsissa pysyvästi alennetut no-
peusrajoitukset. Koettakaa kestää
ja ajakaa kiltisti.

t. ROMULUS



VARAOSIA JA VARUSTEITA

KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
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.

KATU- JA POSTIOSOITE: PUHELIN: MYYMÄLÄAVOINNA:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 (90) 845 617 ARKISIN KLO 9—17

02920 ESPOO

RANGE ROVEROUAIFE
ALKUPERÄISOSAT, VARUSTEET, TARVIKKEET

[AMD,
move/3,

Saimme erän Range Roverin

KggšA-SISET UUSIA tehostettuja
ohjausvaihteita

—— MERKKIKORJAAMOON Sis. ohjausvarren!
AMMATTITAIDOLLA vain 4 500,—

Muutama sarja uusia
501 3500 Se:n
ALUMIINIVANTEITA

UUDET JA 960,—/ka
KÄYTETYT QUAIFE tasauspyörästön
RANGE ROVERIT lukot SD1:een ja
LAND ROVERIT Range Roveriin

LAATUVAUNU
Ahertajantie 3, 15880 HOLLOLA
918 806666

[AÄIWIJJLIÖZ'—



Warkaus ei kannata
Mikä onkaan kamalampaa kuin herätä aamulla ja raottaa
makuuhuoneen verhoa huomatakseen, että omassa parkkiruudussa
vielä edellisenä iltana kauniisti seissyt auto on kadonnut yön
aikana jonnekin. Varkaussuojatja -hälyttimet ovat yleistyneet
ripeästi. Tehokkain tähänastisista menetelmistä on kehitetty
Englannissa, jossa tässä artikkelissa esiteltävä Rover on
käännyttämässä autovarkaita rehellisen tien kulkijoiksi.

Koekappaleeksi rakennettu Rover
800 Sterling ei ulkoisesti eroa miten-
kään tuhansista muista Rovereista.
Mutta auta armias mikäli joku pitkä-
kyntinen uskaltautuu testaamaan am-
mattitaitoaan. Silloin Rover älähtää!
Autossa on eriteltävissä kolme eri

toimintoa. Se ei päästä varasta au-
toon, antaa' kimakan hälytysäänen
murtoa yritettäessä sekä lopuksi te-
kee ajamisesta mahdottomuuden.

Roverin lukot eivät toimiakseen tar-
vitse avainta,vaan niitä käytellään
kämmeneen mahtuvalla intrapunalä—
hettimellä. Auton ovien ollessa lukittu-
na Flover muuttuu "mykäksi", sillä ir-
roitettaessa virta-avain auton valvon—
tajärjestelmä lakkaa toimimasta.

Eihän kokenut varas vielä tästä
hätkähdä Englannissa tuumittiin ja
niin Roverin insinöörit keksivät lisä-
kompastuksiavarkaan pään menoksi.

nz-ram—m

Auton hälytysjärjestelmä kytkeytyy
toimintaan mikäli ovi, konepelti tai ta-
varatilan kansi avataan laittomasti.
Tunnistimet reagoivat myös auton si-
sällä tapahtuvaan liikkeeseen.
Tä än tietäessään ammattivaras

päättaa hinata Roverin omaan ”myy-
mäläänsä”. Mutta pieleen menee se-
kin yritys. Auton renkaisiin asennetut
tunnistimet ilmoittavat kuuluvasti mi-
käli Ploveria yritetään hinata tai mikäli
siitä aiotaan irrottaa luvattomasti ren-
gas.
Ei edes kilon paloina
Kun varas on havainnut kaikki var-
kausyritykset toivottomiksi hän päät-
tää kokeilla viimeistä keinoa. Jos ei
varastaminen onnistu niin rikonpahan
ainakin ikkunan, Vaan kiinnihän siitä-
kin jää!

Roverin laseissa on sähköjohdot,
jotka katketessaan aiheuttavat häly-
tyksen. Lasit ovat laminoituja, joten
niiden rikkominen vaatii voimaa, jon-
ka puolestaan autossa olevat muut
tunnistimet havaitsevat Roverin liikah-
tamisena.

Ainutlaatuisen järjestelmän viimei-
nen Ienkki on turvakoodijärjestelmä.
Alustanumeroon merkitty tuulilasin Iä-
pi näkyvään kilpeen. Lisäksi kaikissa
auton tärkeimmissä osissa on viiva-
koodi, joka estää auton myymisen va-
raosiksi.
Tunnuskilpiin on mahdotonta tehdä

mitään muutoksia. Edes niiden irrotta-
minen ei kannata. koska ne rikkoutu—
vat. Roverin "sosiaaliturvatunnus" on
koodattu lisäksi moottorin valvontayk-
sikön laskimeen.

Rover 800 Sterlingissa on harras-
tettu "hajasijoituspolitiikkaa " asennet-
taessa korkeatasoisia äänentoistolait—
teita. Koko järjestelmä on moduulira—
kenteinen ja kaikki komponentit on
asennettu kojetaulun eri puolille. Ko-
ko musisointipaketin varastaminen on
tehty täten toivottomaksi.

Englannin hallituksen pyynnöstä
erikoisvarustellussa Roverissa kokeil-
laan eri järjestelmien tehokkuutta.
Normaalimalleihin kaikkia hälyttimiä
ei tarvitse asentaa, sillä jo yksikin au-
ton hälyttimistä riittää pitämään Rove-
rin'parkkipaikalla. Onneksi!

J.Va|n|o
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Eikä aivan mikä tahansa,
vaan auto, joka voi esiintyä
ylpeästi missä seurassa
tahansa.
Otimme tyypit Rover
3500:n uusimmasta
myyntiin tulleesta mallista,
Vanden Plasista.

MAuni SALO, teksti
YRJO PUUPERA, kuvat

ll FlOVER 3500 valittiin vuoden
autokSi 1976 ja silloin se todella
edusti oman koko- ja hintaluokkansa
ehdotonta huippua niin ulkomuodol-
Iisesti kuin teknisestikin.
Kuusi vuotta myöhemmin Rover

gti edelleen sen verran uuden ja
edustavan näköinen, että kääntää
päitä yhtä tiiviisti kuin jokin aivan
päivänpolttava uutuuskin. Tämä on
selvä osoitus muotoilun onnistumi-
sesta.
Rover 3500 Vanden Plas on teh-

taan tämänhetkinen huippumalli,
jonka vakiovarusteisiin kuuiuu Con-
nollyn nahkaverhoilu, sähköiset ik-

kunannostimet, automaatlivaihteis-
to, sähkötoiminen kattoluukku, kes-
kuslukitus ja ajotietokone.
Vanden Plas on neliovinen, mutta

takaistuintilat ovat ainakin edustus-
kä töa ajatellen niukanlaiset, joten
pitäisin autoa paremminkin edusta—
vana perheautona, jota isä ajaa,
mutta jossa lapsetkin matkaavat mu
kavasti. Itse en haluaisi matkustaa
takana.
Haverin hinta on 168 350 mk yllä

luetelluin varustein ja aito alumiini-
nen 3528 cm3 VB-moottori voiman-
la'htee n. Suhteutettunakilpailijoi—
den hintoihin Roveria voidaan pitää

82 n Tekniikan Maailma 14/1982

UPEA, aito nahkaverhoiluon ylellisen
tuntuinen ja tuoksuinen, mutta vähem-
mänmiellyttäväkun aurinkoon paah-
tanut siihen jonkin aikaa.

TYYLlKÄSmittaristo, tyydyttävän te-
hokas tuuletus, säädettävä ohjauspyö-
rän korkeus ja etäisyys sekä kiitettä-
vän tasaisesti vaihtava automaatti-
vaihteisto ovat RoverVanden Plasln
ominaispiirteitä.

TURBON sijasta kahdeksan sylinteriä
ja paljon kuutiosenttej'a.Täysalumlini-
rakenteen ansiosta Roverin moottoriei
kuitenkaan tee autoa nokkapalnoisek-
sl.

näillä varusteilla ja ominaisuuksilla
varsin edullisena ajokkina,

lkä tuntuu vaikkei näy
Se, ettei Rover ole aivan taman
päivän konstruktio. tuntuu vaikkei
näykään ulospain. Edellä mainittu-
jen takaistuintilojen niukkuuden |i—

säksi ajan vierähtarninen auton
suunnittelusta tähän paivaa tuntuu
raskasliikkeisessajousttuksessa. jO-
ka alkaa olla parhaimmillaan vasta
Iaittomissa nopeuksissa, sekä todel-
la huonossa ohjauksen tehostukses-
sa, jota vor lahinnä verrata tivolin
sähköautojen ylitehostukseen.
Jokainen meistä, joka Ploverilla

ajoi, palautti auton samanlaisin koma
mentein: kaarreajosta tulee neliskul—
maista . . .

Sen sijaan moottori on kerrassaan
mainio ja tehoa on enemmän kuin
tarpeeksi, vaikkei turboa olekaan
Suuri sylinteritilavuus ja juuri turbon
puuttuminen merkitsevät, että teho
tulee tan/ittaessa ilman vtivetta. Tun-
tuu melkein kuin tehoa olisi enem-
mänkin kuin ilmoitetut 155 hv.

Erinomainen suoritusk
Rover 3500 Vanden Plas parjaa
suorituskyvyssa hyvin kilpailijoitten-
sa kanssa. Automaattivaihteinen au-
to kiintyy 0—100 km/h ajassa 10,6 s
ja saavuttaa kilometrin kiihdytyksen
jälkeen ja nopeuden 164 kmr'h, mika
todistanee,ettei yli 200 kmih hUippu>
nopeus ole vain esitteen tyhja' lu-
paus.
Floverin konstruktiiwsen lan huov

mioon ottaen ei polttoaineen kulutus
ole lainkaan huono: mittasimme
maantieajossa jopa alle 12 litoo km
kulutuksia ja suurimmaksi arvokSi
seka-ajossa saimme 14,4 |r'100 km
Näillä lukemilla Fiover mm. kilpai-

lee tyylikkäästi luokkansa uustmman
tulokkaan Volvo 760 GLE-n kanssa
Roverin vahvimmikst puollkSI vot-

daan lukea sen yksilöllisyys, brittila'i!
nen sisustus aitoine nahkaverhouut—
neen ja hyvä hinnan ja varusteluta—
son suhde. Miinuspuolelle tul' t'
taas totuttautumista vaativa ohw
ja alustasta tulevat äänet, joista to-
sin kärsivät muutamat muutkin uu—

simmat tämän luokan autot. im

TEKNIIKKAA

hammannnko-ohlauu.

koko ies/70 HR14.
SUORGTUSKVKV
KIIHTYVVYS

0— 50 km/h: 4,0 :
D— 80 km/h: 7,4 :
0—100 km/h:10,6 s

100 km

MOOTTOHI: S-svlinterinan V-moottori, sylinteriryhmä la kannet
alumiinia, 3528 cm , puristussuhde 9,35, kaksi Solex 175 SiVUv

imukealutima, suurin teho 115 kW (157 hv)/5200 r/min, suurin
vääntömomentti 269 Nm (27,4 kpm)/2500r/min.

VOIMANSHHTO:moottori dessä, takapyöräveto, Borg-Werner koi—

miporteman automaattivaihtuism.
ALUSTA: edessä joustintuet la kallinetunvaimennin, takana ]ävkkä

eknli, momonniputki,Wan-tangot, kierrejouset ja eteen suunna-
tut roaktioungot; edestä levy-, takana rumpujarrut; tehostettu

MITAszituus 4698 mm, leveys nee mm, korkeus 1 382 mm, akse—
iivaii 2815 mm, raiawsii 1505 mm, omapaino 13a7 kg, rengas—

0—400 rin/loppunopeus: 17,6 5/131 km/h
0—100 rvi/loppunopeus: 32,0 3/164 km/h

0—120 km/h:14,9 !
0—140 km/h:20,4 !
0—160 km/h: 29,6 :

FOLTTOAINEENKULUTUS KOEAJON AIKANA: ”Hz—14,4 l/

HINTA: 168 350 mk (koeajon varustein)
MAAHANTUOJA : Suomen Autoteollisuus Ov
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LAND

Frankfurtin autonäyttelyssäensiesi-
telty Land Rover Discovery tulee
perheeseen täysin uutena mallina—
se ei korvaa mitään nykyisin tuo-
tannossa olevaa versiota.
Discoveryltä odotetaan paljon,

perustuuhan se erittäin laajaan eu-
rooppalaisten autokäyttäjien tar-
peita selvittäneeseen tutkimustyö-
hön. Discovery tulee hankkimaan
runsaasti täysin uusia asiakkaita
Land Rover-tuotteidenmyyjille.
Diseoveryssä on hyödynnetty

Land Rovereiden ja Range Roverei-
den perinteiset vahvuudet, kuten
jatkuva neliveto, kierrejousitus, se-
kä alumiinikori.
Suomeen tuotavissa Discoveryis-

sä on täysin uusi turbodieselmoot-
tori, mikä toimii suorasuihkutuspe-
riaatteella ja missä on myös väli-
jäähdytin. Tämä 2,5 litrainenmoot—
tori on nimeltään 200 Tdi. Se kehit-
tää 111 hv/4000 k/min. Suurin
vääntö on 265 Nm/ 1800 k/min. T'a—

rnä uusi moottori siivittää Discove—
ryn luokassaan parhaisiin suoritus-
arvoihin, ja mikä parasta, kulutus-
lukemat ovat samalla luokkansa al-
haisimmat (6,7 V 100 km tasaisella
90 km/h nopeudella).
Auton sisustus mukailee Discove-

ryn nuorekasta linjaa: se on varsin
avara ja valoisa tarjoten mukavat
matkustustilat viidelle. Valoisuutta
tuovat tuplakattoikkunat sekä sivu—
kattoikkunat. Sisustusmateriaalit
ovat vaaleansävyistä kangasta lisä-
ten vielä avaruuden tuntua.
Auton pituus on 452 cm, leveys

179 cm ja korkeus 192 cm. Akseli-
väli on 254 cm.
Suomessa ensimmäiset Discove—

ryt tulevat myyntiin vuodenvaih—
teessa.

TOMI PETRELL

ROVER DISCOVERY

scovery Td|Land Rov r i

200 Tdi — Land Rover's new 2.5 litre direct injection
turbocharged intercooled diesel engine
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