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z — RoverYstävät

" » Rover Ystävät — yhdistyksen |iiscn|ehtl.. korkeamman ajoneuvokulttuurin

PL 32, 00421Helsinki ”"WWW"”

ROVER YSTÄVÄT N:o 3/1989 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 sokerinapohjalla 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 yhdessä.
Painopaikka: Tähti-Offset Ky

N:o 30 3/1989 SISÄLLYS

sivu
3 Pääkirjoitus
4 Kerhopalsta
5 *Mainossivu
6—7 Kuuma juttu
8 Sveitsin Roveristit
9 *Mainossivu
10—11 Rover historiaa
12 *Mainossivu
13 Satanen
14—15 Jäsenrekisteriasiaa
16 *Mainossivu
17 Romulus
18 *Mainossivu
19 Roverit häähumussa
20—21 Ruotsin lehdissä kirjoitettua
22 *Mainossivu
22 Lehdistä saksittua, vielä kerran »89 pikkujouluista
23 *Mainossivu
24 Kauneimmat joulukortit v. 1989

Kansikuva: LAND ROVER 109

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 p. 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 13- k. 803 8171 t. 424 020

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

maastoajot Jaakko Putkonen t. 722 7473
maastoajot Göran Asplund p. k. 607 437
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Autokulttuuria parhaimmillaan, näillä sanoilla alkoi RoverYstävien en-
simmäisen numeron pääkirjoitus lähes yhdeksän vuotta sitten. Tuskin
monikaan meistä, jotka aikanaan olimme aloittamassa RoverYstävien
toimintaa osallistumallaperustavaan kokoukseen 14.5.1981, osasi kuvi-
tellamillaiseksi sen toiminta kaikkineen tulisi kehittymään.Tulevaisuuus
on ollut yhdistyksen jäsenten käsissä nämä vuodet j a moniin mahdolli—
suuksiin on tartuttu. Maastoautoiluun RoverYstävät tarttui jo varhaises-
sa vaiheessaja siinä se on ollut pitkään suurin ja kaunein. Mutta on muis-
tettava myös se vastuu, mikä tämän myötä kerholle on tullut Siinä pai—
nottuvat nuo kaksi ensimmäistä sanaa. Meillä on suuri määrä tietoa ja
kokemusta, jota tulee nyt käyttää, jotta toiminnan linjat ovat autokult—
tuuria parhaimmillaan. Ensi vuosikokouksessa otetaan ilmeisesti uusi
askel Rover Ystävien taipaleella, jos valtakunnan tasolla maastoautoilun
mallia pohtiva työryhmä saa esityksensä valmiiksi ajoissa. On aika rat-
kaista millaisin säännöin, millaisin autoin, millaisin varokeinon maas-
toon mennään, ja myös toimimmekojonkun jo olemassa olevan keskus-
järjestön puitteissa vai luodaanko aivan uudet puitteet.
Vuosikokouksenmyötä uusi mies tulee joka tapauksessa puheenjoh—

tajan nuijan varteen. Hänen kaksivuotiskaudellaan vietetään Rover
Ystävien kymmenvuotisjuhliaja Discokaverinmyötä suuri joukko upo—
uusia ystäviä liittyy joukkoomme.
Mitä parhainta kevättä kaikille toivottaen

Terveisin

Wax
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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 ! kpl
9. 3/83
10. 4/83
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. 1/86
20, 12/86
2]. 3/86
22. 1/87
23. 23 87
24. 3,87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89
29. 2/89
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

» c) ROVER FRIENDS ..................
lasin sisäpuolinen tarra

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

VAUNUMERKIT
Hinta 100 mk/kpl.

KANGASMERKIT
kangasmerkkejäon 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 määrä
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/kp1,

MYYDÄÄN
Rover 2600 autom. -81, vaal.sin.
(turkoosi), erittäin siisti.
RogerWesterlund,Pietarsaari,

puh. (967)20900, ilt. (967) 15747.

Teknisesti täysin kunnostettu ja
uusittu Land Rover 109” STW
diesel. Kats. 13. 12. 1989, hinta
50 000 mk,
Jaakko Pohjantuli, Sutela,

48400Kotka, puh. (952) 24 342.

Vaihdelaatikko Rover TC—2200,
500 mk. 4 kpl talvirenkaita levy-
pyörineen 200 mk, Vilkunlaseja,
alatukivarrenkumipusla, kardaa—
nin ristinivel, alapallonivelen
ulosvetotyökalu150 mk.
Pauli Kokkonen, 37560 Kulju,

puh. (931) 676 653.

Myydään V8 moottorit. SD1
kunnostettu 6000 mk ja Rangen
kansivikainen 3000 mk, täydelli-
set apulaitteineen.
Puh. ilt. (931) 559 429.

VALOKUVAUS-
PALVELUJA
Oletko koskaan harmitellut,

että harrasteautostasi ei ole auton
arvoista valokuvaa.

Vai haluaisitko yllättää ystäväsi
laadukkailla valokuvilla?

Nyt löytyi ratkaisu.Me kuvaamme
harrasteautosi esim.vuosiajoissa,
kokoontumisajoissa tai maasto-
ajoissa, tai siellä, missä autosi

on parhaimmillaan.
Diat, värikuvat, mustavalkoiset,

myös suurennokset sekä
kehystystyöt.

Tiedustelut mieluummin iltaisin,
puh. (90) 899DOS/A. Lempinen.

KIRJEPALSTA
Hei!
Olen suht. uusi Roverilainen. Aje-
len mallia P62000TC vuodelta -70.
Siitä on neljä vuotta, kun näin leh-
dessä myynti-ilmoituksen autosta.
Entinen omistaja ei paljoa hintaa
pelillä pitänyt ja loppijen lopuksi
teimme vaihtokaupat käytettyihin
videoihin. Auto oli kyllä tekniikal-
taan kunnossa, pellit ja pohja oli
vain päässyt huonoon kuntoon. Oli
hiukan vaikeuksia, kun edellinen
omistaja oli ostanut auton pankilta,
joka taas oli pakkolunastanut auton
entiseltä autoliikkeeltä ja liikkeen
omistajaa ei meinattu tavoittaa luo-
varin kirjoittamista varten. Mutta
useiden puhelintiedustelujen jäl—

keen paperit järjestyi. Kun aloin
kunnolla tutkia autoa, siinä oli niin
paljon työtä, että alkoi jo kaduttaa
koko kauppa.
Kolme vuotta auto seisoi räystäs-

tipun alla. Lopulta laitoin myynti-il—
moituksen lehteen. Muutama kiin-
nostunut kävi katsomassa, mutta
melkein ilman ois vaari pitänyt luo-
vuttaa, joten aloin vakavasti harkit-
seen kunnostusta. Sitten näin Mobi-
listi-lehdessä ilmoituksenAuto-En-
tisöijästäLappeenrannassa, joka ot-
ti auton työn alle ns. täytetyönä ja
noin vuoden toimitusajallaja melko
edullisesti vielä. Sitten eräs kirkas
heinäkuun yö lähdimme vaimon
kanssa toiselle puolelle Suomea.
Matkaa kertyi 500 km, mutta suht.
hyvin vaari vei meidät perille. Vain
pari kertaa oikea etupyörän jarru
jumiutui. Onneksi oli ”kaksi kättä
ja kiviä” jne,
Vuoden odottelun jälkeen saim-

me hakea vaarin takaisin rekisteröi-
tynä ja joka puolelta kuin uutena.
Voi sitä juhlaa, ensimmäisen kesän
ajoin nenä pystyssä ylpeänä. Auton
ajo—ominaisuudetovat todellahyvät.
Auto on hauska ajaa ”arvokkaasti”,
ajotapa, josta myös vaimo pitää.
Sittemmin ristimme auton Rouvaksi
uuden rekisterikilvenmukaan. Päi-
vä päivältäolen ihastuneempiauton
klassisiin linjoihin. Mitä tulee ny-
kyisiin Rovereihin, on totta, että
merkki on liikaa ”japanilaistunut”.
Toivotaan, että tehdas saa jatkossa
pidettyä englantilajsuutensaentisel-
lään, perinteet velvoittaa.
Valitettavasti emme ole vielä pääs-

syt ensimmäisellekään kokoontu—
misajolle johtuen pitkistämatkoista
ja kiireistä (taatusti tekosyitä).
Hyvää UudenVuoden jatkoa kai-

klue' vorrro HlETANEN
Pietarsaari



UUSi Discovery on

neippo yhdistää vilii'in seikkaiiuun Land Roveriiia au—

liomaassa— [ai kiiltävään Range Roveriin kartanon
pinaiia.

Kumpikaan mielikuva ei ole väärä. Discoveryssa

on annos seikkaiiua. annos arvokkuutta, Se on
Land Rover—tehtaan näkemys nykyaikaisesta autosta
nykyaikaisciie ihmiselie.

Englannissa tehdään maaiiman hienompia autoja,

kestäviä, iättömiä iatyylikkäitä. Discoveryliaajetaan ia

Sitä vaimistelaan Vielä pitkäliä 2000—luvuiia.

Minkäl men
on 2000-luvun auto

vuonna I990

Discoveryssa on Range Roverista tuttu nenkiiöau—

tomainen aiusta ja JOUSitUS sekä uusi tehokas turbo—

dieseimoottori(2.5|/|1 i hv). Sen kevyt aiumiinikori

HIENOIMMAT AUTOT TEHDÄÄN

on tiiavampi ia kestävämpi kuin tavaiiisen monikäyt—

töauton.
Land Roverin mieiestä auto on monikäyttöinen

vasta kun Siinä on tiiaavaikkasuurperheelie. Neliveto
Vie paikasta kuin paikasta, voimaa riittää 3500 kiion

perävaununvetämiseen ja auto on siiti kevyt ja näp—

p'arä kaikkien aiaav Sisätiioiitaan Discovery on muun
neitava. vaioisa ia raikkaan värinen. Auto, joka sopii
kaikeniaiseen käyttöön.

' %, ,
Miu WW, WW ,” ”VW” MW iiii— W.i ,i y, wi Witi/%%WWWZzÄJi ”W tiili M: %%

Land Rover
Discovery 2.5 Tdi:
ns.ooo mk

Kuvan autossa
lisavarusteim

ENGLANNiSSA

AutorepOy
Lauttasaarentie 57. 00200 Helsinki. Puh: 90473 283
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Vanhempien Rovereiden ja miksei
my s muunmerkkistenbrittiautojen
t naan kiusaava ongelma on liian
korkea käyntilämpötila.— Niin, on-
hän niitä muunmaalaisiakinautoja,
jotka ovat päässeetkunnioitettavaan
ikään ja näissäkin ilmenee samoja
lämpövaivoja.

Suomen vanhimmatRoverit ovat
silti sen verran uusia, neljä-viisi-
kymmenluvun vaihteesta, että myk-
käfilmien esittämä höyryävä jääh-
dyttäjän kuva ei koske niitä. Toki
muutama kymmentä vuotta sitten
”keittämisiä” sattui useammin kuin
nykyisissä uudehkoissa autoissa.
Useimmiten syy löytyi kehnoista
pakkasnesteistä, jolloin talvella ajo-
viima jäädytti jäähdyttäjän alaosan
ja lopetti jäähdytysnesteen kierron.
Toinen syy oli laitteessa, jollaista
nykyään harvoin näkee — aikoinaan
se oli todella”in” aivan kuin tarvike—
spoilerit tänään.Tämä laite on jääh—

dyttäjän kaihdin. joka käytännössä
on tarpeeseen tehty, päinvastoin
kuin spoileri nykyisten kattono-
peuksien vallitessa. Tuo jäähdyttä—
jän kaihdin oli kuin alassuin toimiva
rullaverho. Konstruktioissa rullan
palautusjousi vain ei yleensä jaksa—

nut kiskoa kaihdinta alas ja paljas—

taa edes osaa jäähdyttäjästä, jos sitä
yritettiin ajo aikana. Ajoviimapiti
kaihtimen jäähdytintä vasten lii-
mautuneena, vaikka kuinka kuljet—

taja löysäsi käyttövitjaa,— kyllä siinä
kuumeni pitemmällä ajomatkalla
niin moottori kuin kuljettajakin.
Nykyisin kuumenemista esiintyy

ilman edellämainittuja syitäkin ja
usein syyksi halutaan todeta vain,
että auto on vanha,vanhanaikainen.
On totta, että suunnittelu-,mitoi-

tus- ja materiaalinvalintavirheitäon
toki ollut mm. eräiden Jaguarien
jäähdytysongelmatovat yhdistelmä
kaikista yllämainituista syistä. Ei
tarvita kuin muutamiamyöhemmin
lueteltava pikkuvika ja ”keitto” on
valmis. Roverissa ei pitäisi, jos auto
on kunnossa, olla jäähdytysongel—
mia. Alimmat mallit ovat vv. 1944—
53 valmistetut P4zt, eivätkä nekään
ole toivottomanhuonoja jäähdytyk-
seltään.
Mikä sitten saa vanhemman auton

jäähdytysnesteen — ja moottorin
lämmön karkaamaan kuumaksi tai
peräti kiehumalämpöön? Syitä on
lukuisia ja jokainen niistä nostaa jo-
ko palamislämpöä tai lämmön siir-
tämistä ulkoilmaan, kuten tehdas
asian on suunnitellut. Ei tarvita
montaa huomiotta jäänyttä seikkaa,
jolloin yhteisvaikutus on riittävä pi-
laamaan ajoretket. Yleisimmät syy-
päät lämpöhäiriöihinovat seuraavat:

KUUMA JUTTU
— termostaatti
— kokonaan tai osin tukkeutunut
jäähdytin

— sytytyksen ajoitus
— venttilien ajoitus ja välykset
— kaasuttajan säädöt
— vuotava sylinterikannen tiiviste
— laahaavat jarrut
— luistava tuulettajan hihna
— vesipumppu.
Termostaatti on listassa ensim-

mäisenä. ”Vanhaan hyvään aikaan”
se uusittiin usein ja käytössä oli kesä-
ja talvitermostaatit eri aukeamis—
lämpötiloineen. Vaikka maailma
kehittyy, nyt on lambadat, Lambda
Sensorit, tietokoneet sun muut, ter-
mostaattion yhä samanlainenyksin—
kertainen ja halpa laite kuin vuosi-
kymmenet sitten. Ei satasen kapi-
neelta voi vaatia ikuista takuuta.
Termostaatti kannattaa vaihtaa ensi
töikseen ja riittävän usein.
Kaasuttajan tai kaasuttajien liian

laihalle säädetty seos nostaa paloti-
loissa lämpöä, eikä liian laihalle sää-
döstä koidu loppujen lopuksi edes
kulutuksen säästöä. Sytytys ja vent-
tiilikoneisto on syytä aika ajoin tar-
kistaa säädöiltään, jos ei yksin sen
vuoksi, että niilläkin säädöillä on
vaikutusta käyntilämpöön, niin tu-
leepahan pidettyä moottorin suori-
tuskyky tallella, kiihtyvyyttä har—

voin on liikaa!
Kannentiivisteen lievä vuoto on

todettavissa monista oireista, jääh-
dytysnesteen jatkuvasta vähenemi-
sestä tai pahassa tapauksessa nes-
teen sekoittumisestaöljyyn, jolloin
kampikammion öljy on maitomai-
sen harmaata mittatikussa. Huolto-
asemilla löytyy paitsi puristuspainei-
den mittaukseen apu, usein myös
laite, jolla jäähdytysjärjestelmään
jäähdyttäjän täyttöaukon kautta
pumpataan paine, ja seurataan jos-
ko se laskee eli jossain on vuoto. Jos
päällepäinei nestevuotojanäy, syyl-
linen voi olla kannentiiviste.
Jarrujen osittainen päällejäänti

tuntuu huonona suorituskykynä,
kuumina jarruina ajon jälkeen — jo-
pa vanteet ovat lämpimät. Erityises-
ti käsijarrumekanismi vanhuuttaan
saattaa tahmoa ja jäädä puoleksi
p” lle. Moottori saa kaikenaikaa li-
sätöitä, bensaa palaa— ja palaa siinä
kitkapinnatkin. Tarkkaavaisuus on
paikallaan varsinkin talviseisonnas-
ta liikenteeseen lähdettäessä.

Tuulettajanhihna ei ole ikuinen ja
kulunut hihna'kuluneessahihnapyö—
rässä saattaa ”pohjata” V-urassaan
ja pyörittää luiston vuoksi vesi-
pumppua liian laiskasti. Hihna on
syytä tarkastaa ja/tai kiristääajoissa.
ltse vesipumppukinvoi olla väljä

eikä se välttämättä osoita vielä esi-
merkiksi vuodon merkkejä. Tuulet—
tajan siivistä koettamalla väljyys
tuntuu käteen selvästi.
Tärkein asia on kuitenkin jäähdy-

tysjärjestelmän puhtaus. Neste voi
olla vettä tai pakkasnesteen ter" -
mä seos (1/3 tai 1/2 pakkasnestettä).
Puhtaudelle tärkeintä on, että vaik—

ka käytettäisiin kesäaikaanpelkkää
vettä, mukaan lisätään inhibitoriai—
neita ruosteen ja syöpymisen estä-
miseksi — pakkasnesteissä nämä ai-
neet ovat valmiina mukana. On
muistettava, että nuo estoaineet te-
hoavat vain rajallisen ajan, kahden
vuoden välein nesteet on aina vaih-
dettava. Rautaosat muutoin alka-
vat peittyä ruosteeseen ja alumiini
syöpyä,
Vanhemmissa autoissa tulisi kai-

kista edellämainituista hoidoista
huolimatta tehdä joskus täydellinen
jäähdytysjärjestelmänhuuhtelu. Sil-
loin avataan jäähdyttimen korkki,
pohjahana ja moottorin lohkon tyh»
jennyshana(t). Kun entiset nesteet
ovat poistuneet, vesiletkulla huuh-
dellaan sekä jäähdyttäjä että moot-
tori vastavirtaan panemalla koh-
tuullinen vesipaine avattujen tyh-
jennyshanojen kautta poistamaan
kaikki ruoste ja liete jäähdytyska-
navista. Homma on sotkuista, sillä
muista auki olevista reiästä tursuaa
uskomattoman liejuista ruskeaa
lientä kauan aikaa — lopulta vesi tu-
lee kirkkaana, vaikka silloin kyllä
kauniisti puleerattu konehuone on
vuorostaan pesun tarpeessa. Pesua
voi tehostaa myös erityisillä huuh-
telukemikaalioilla, jollaisia lisätään
jäähdytysjärjestelmään ensihuuh-
telun jälkeen. Tällöin järjestelmä
täytetään emt kemikaalein höyste-
tyllä vedellä ja annetaan moottorin
käydä lämpimäksi. Sen jälkeen tyh—

jennetään ja huuhdellaan järjestel-
mä vielä kerran. Liian voimakas
puhdistusaineseos voi joskus tosin
tuottaa lisäharmin kun lopuilleen
syöpynyt jäähdytin menettää vii—

meisen jotain halkeamaa suojaavan
lietekerroksen ja alkaa vuotta! )(
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Huuhtelun aikana on muistettava

avata lämmityslaite ”täysi"-asen-

pumppausvaikutuksella” ilmaa
poistaen kunnes nestettä ei enää

!!

toon. Myös kun jäähdytysjärjestel-
mä taas täytetään onmuistettavatuo
sääntö. Täyttö tapahtuu hitaasti ja
välillä vaikka alavesiletkua purista-

malukkojen poistamiseksi ja sen

mene. Sen jälkeen annetaan moot-
torin käydä aikansa tyhj ;äyntiä il-

en

mahdolli-
sesti tarvittava nestemäärä siten, et-
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tä nestepinta on noin 2 senttiä täyt—
töaukon alapuolella. Ilmalukkojen
välttämiseksi lämmityslaitteen ylä-
letkua voi tarvittaessa löysätä ja jos
täyttö tapahtuu kaltevalla pinnalla
auton keula ylämäkeen, varmiste-
taan hyvä täyttö. Vaikka erittäinkin
kesäautoissa lämmityslaiteon usein
”kiinni”-asennossa olisi syytä pitää
lämmityslaitepäällä edes silloin täl-
löin, erittäinkin jos auto on seisonut
pitkään, esimerkiksi talvikuukau-
det,

jäähdyttyä lis51.5
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estetään se, etta siellä seisoisi aina
sama neste hapettumassa ja samalla

keelle tästä jäähdytysjärjestelmän
nestekierto huuhtoo liettymät liik-
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/ 'ee ylei-
liikenneruuhkassaestää

"keittotilanteen”, jossa p" "
käyttö

Vaikka vuotoja ei olisikaan, van-
hempien autojen jäähdytysjärjes-
telmästä häviää ajan myötä nestettä
kuumana esim. hukkaputken kaut-
ta höyrynä. Siten on syytä säännöl-

sen ihmettelyn kohteeksi ja mah-
dollisesti polttaa kannen tiivisteen.

li n välein tarkastaa ja tarvittaessa
lisätä nestettä. Uusien autojen pai-
suntasäiliö vähentää luonnollisesti
näitä toimia, neste kun ei pääse
hukkaan.
Kylmää kesää kaikille, vaikka

olisi helle!
KARI T.

P.S. Unohtui mainita eräs ”simp-
tarkistuskohteista:

toki olet muistanut puhaltaa pai-
neilmallajäähdyttäjan rakoset puh-
taaksi —

peleimmistä”

”vastakar-j a takaapäin
”? Vuosien saatossa lentävi

perhosia
vaan

si
, itikoita ja koppakuoriai-

ähdyttäjän pintaa tu-a litistyy j ä
hansittain ja kun niihin raatoihin
ennen kuivumista tartutetaan kaik-

sananmukaisesti
ki voikukan ja horsman siemenet,

jäähdyttäjä
eristetty varsinaisesta tehtävästään
eli lämmönsiirrosta.

on

/

ITEM
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SVEITSIN ROVERISTIT
Roveristit Sveitsissä ovat pirteää
joukkoay jotka arvostavat etenkin
vanhempia Rover-H-autoja. Muis-
tatte vielä Suomessa syyskokouk-
sessamme -88 käyneen huolellisesti
entisöidyn P5-3,5-Coupén.

Koska HGKzlla ja minulla oli
marraskuussa viikon kemiankoulu-
tus Heidelbergissä, soitti hän jo
noin runsas kuukausi aikaisemmin
Rover—ystävillemme Sveitsiin ja
kysyi olisivatko he viikonloppuna
12.11.1989 tavattavissa kahvikuppia
ja rupattelua varten. Vastaus oli
myönteinenja yllätykseksemme oli—

vat he myös järjestäneet Rover-ta—
paamisen kyseiseksi sunnuntaiksi
Baseliin, jossa kohteena oli käynti
Monteverdi-museoon. Suomessakin käynyt Andre ihmettelee suu auki tesktissa'mainittua
MONTEVERDI on Sveitsiläinen P-kakkasta.

automerkki, sen pääkonttori, suun-
nittelu ja kokoonpanosijaitsi kerros»
talon kolmessa alimmassa kerrok—

sessa keskellä kaupunkia. Korien
valmistus tapahtui suurimmaltaosal-
ta Italiassa, jossa alan räätäleitä riit-
tää.Monteverdin lopetettua autojen
valmistuksen, perusti hän tehtaansa
tiloihin tämän erittain mielenkiin-
toisen automuseon. jossa näytillä oli
tietenkin lukuisia MONTEVERDI—
autoja, muttamyös muita merkkejä
ja harvinaisuuksia,kuten 12-sylinte-
rinen MG. Museossa pyörivästä vi-
deonauhasta sai nauttia koko laajas-
ta Monteverdi-historiasta.
Paikalletuli noin kolmekymmentä

Roveristia kahdellatoista ajokilla,
joista yksi oli muita erikoisempi ja
upeampi, Kysymyksessä oli Irlan-
nista, kuninkaalliseen palveluskun-
taan kuuluneelta kokilta ostettu ja
Sveitsissä entisöity P2. Nykyisen
omistajanmukaan oli autoon upon-
nut noin FIM 240.000,—.
Museokäynnin jälkeen siirryimme

naapuriravintolaan yhteiselle lou-
naalle, jossa me Roveristit herkut-
telimme ja rupattelimme, etenkin
vanhoista autoista.
Baselista ajoimme yhdeksän Ro—

veristia kolmella Roverilla Rans-
kaan Mulhausenin automuseoon. L

Tämä jättimuseo, huippuhienoine
etenkin vanhoine autoineen, sai
päämmepyörälle.Koska sanat eivät
riitä kertomaan vaikutuksiammeja
näkemäämme,ehdotan kullekin au—

toista (BUGATTI, ym,) kiinnostu-
neille käyntiäjuuri tähän automuse-
oon, mutta muistavarata aikaa, sillä
sitä siellä tarvitaan.

MG-rivistöä Monteverdi-museossa.

Range-vaikutteinen Monteverdi-safarimaasturi, joka pohjautuu
amerikkalaiseen tekniikkaan.

STEFAN KRAATZ
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JAG-Auto Oy
OFF ROAD KIIVIARA

Varastossa runsaasti VS —moottorin osia. ESIMERKIKSl:
Männät, venttiilit, tiivistesarjat Nokka-akseli + nostajat ....... 1390,—
YM. YM. Yläpään tiivistesarja .......... 285,—

OFF ROAD HERKKUJA KORJAAMOPALVELUT
WARN-vinssit ja -varusteet ' Huollot.
QUAIFE-tasauspyörästönlukot
Helmaputket, banjo- ja raidetangonsuojat
Korotussarjat
Karjapuskurit
Ohjaustehostajat
H.D.—jakovaihteistot, uudet
Renkaat + rengastyöt

LAATUVAUNUJA
'

Range Rover -83, aj. 80000 km
Range Rover —76, —73, 72, -72
Land Rover —76 Pick Up, -76 9 henk.
Rover 2200 TC —75

Austin Metro —83

Jaguar E-type —62, F4C, B.R.G.
Cadillac Coupé De Ville -56, Pink
Packard Patrician -56

' Korjaukset erikoistyökaluin
— automaattivaihteistot
— moottorit
— virranjakajat (kärjettömät sytytykset)
— SU-kaasuttajat.

' Ohivirtausmittauksetym. tutkimukset.
' Säädöt.
' Käyttöönottokunnostukset uustuontiautoille.
' Peltityöt ja maalaukset.

' Sorvaukset, jyrsinnät, hiomatyöt.
' OFF ROAD -varuste|ut ja erikoistyöt.
. JAGUAR/ROVER -H|NAUSPALVELU ympäri
vuorokauden.Huom.Vain omaan korjaamoon.

Työn laadun takeena vuosien merkkikohtainen
kokemus.

Purkupiha tarjoaa
lukemattomia herkkuja

ESIM.: —tasauspyörästöt RR
— kangaspenkkejä RR
— XJ 6 Jaguar -osia YM. YM.

VANJÄRVENTIE 30, 03400 VIHTI
Huollot ja korjaukset, Ari Hirvonen, puh. (90)224 5517

Varaosat, Pekka Leino, puh. (90) 224 5518
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Myyntilukujen ollessa vuosina 1955—
56 paremmat kuin koskaan aiem-
min, Rover Company turvallisin
mielin laajensi P4-mallisarjaa yhä
edelleen, Niinpä syksyllä 1956 esi—

teltiin uudet kaksoiskaasuttimella
varustetutmallit 1053 ja 105R, joista
viimeksi mainittu oli varustettu au-
tomaattivaihteistolla. P4zn keulaa
uudistettiin muodostamalla lokasii-
pien etuylänurkkiinkohoumat, joi-
hin sijoitettiinLucasin suuntavilkut.
Seisontavalot tulivat suuntavilkku-
jen alle ja ajovalojen ympärystä
pyöristettiin.Ulkoisesti nämä muu-
tokset sitten riittivätkin yhdessä
kahden uuden mallin esittelyn myö—
tä. Mekaanisiamuutoksiaolivat yli-
vaihteen tarjoaminen valinnaisena
varusteenavapaakytkimensijaan 60
ja 75 -malleissa. Jotta malleissa säi-
lyisi eroavaisuudet, ei em. malleihin
ollut saatavilla tehostimella varus-
tettuja jarruja, 90menetti kuitenkin
sille tunnusomaisen sumulyhtynsä,
muuten se säilyi muuttumattonana
aina vuoteen 1957 asti.
Uudet mallit oli tarkoitettu syr-

jäyttämään 90-malliston kärkipai-
kalta tarjoamalla enemmän ominai—
suuksia (1058) tai ajomukavuutta
(105R). Molemmat oli varustettu
korkeapuristeisella (8:1) kaksois-
kaasutinversiolla ysikympin moot-
torista, joka tuotti 108 hv. Kasva-
nutta tehoa vastaamaanmallit saivat
Girlingin jarrutehostimen ysikymp-
pisen Clayton Dewandre -tyypin si-
jasta. Ylivaihde oli IOSstsä vakio-
varuste, kun taas 105R oli varustettu
Solihullissa kehitetyllä automaatti-
vaihteistolla, joka tunnetaan nimellä
”Roverdrive”, Itseasiassa 105R oli
ensimmäinen automaattivaihteistol-
la varustettu Rover.Tupla sumulyh-
dyt, erilliset etuistuimet, kromatut
koristevanteet ja sikaarinsytytin oli-
vat vakiovarusteita 1055 ja 105stsä,
joka tunnetaan myös nimellä 105R
”De-luxe” ja joka oli myös mallis—

ton lippulaiva. Tämän tyyppistä ni-
mistöä ei oltu Rover-mallistossa
aiemmin käytetty eikämallisto itse-
asiassa poikennutkaan mallimer-
keiltään tavallisesta 105R-tyypistä.
105R:n keulamerkki oli pohjaväril—
tään ruskea ja viikinkilaivan keltai-
sessa purjeessa oli R-kirjain.

ROVER HISTORIAA:
P4: 60, 75, 90, 105Rja 1055 (1956—1958

P4 chmnologywith numbers built
Model 60 75 80 90 95
Engine 4-Cy1 öfyl 4<y1 6-cy1 sqlFinancial 1,997 '2.103 2,286 2,638 2,625
year
1949150 3563
1950151 8,821
1951152 8,090
1952153 9,224
1953154 1,997 4,037 5,957
1954155 1,483 3,220 8,728
1955156 1,807 3,178 9,970
1956157 828 1,037 3,299
1957158 1,498 1,418 4,167
1958/59 1,643 1,039 3,870
1959/60 2,797
1960/61 2,433
1961162 620 3
1962163 2387
1963164 1,290
romu 9,261 43,677 5,900 35,391 3,680
”From 1954 2,230 n.

100
S-cyl
2,525

6,873
5,878
3,870

16,621

105R
MH
2 ,638

1,889
1,610

3,499

1055 110
G-cyl 64y1 Total
2,538 2,625 hui]!

3,563
8,821
8,090
9,224
11,991
13,436
14,855
8,607
12,360
8,582
9,670
8,361
4,493

2,802 5,189
1,810 3,100

7,201 4,612 130,34?

150!
3,667
2,030



Lehdistö vastaanotti uudet mallit
innostuneesti. Entinen kilpa-ajaja
Raymond Mays totesi Autosportin
sivuilla, että 1055 tarjosi kaikista
maailman autoista parhaimmanvas-
tineen siihen sijoitetulle rahalle.
Kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä
ihastuneitamalliin 105R ja malli on-
kin ollut kaikkein riidanalaisin P4,
mitä koskaan on tuotettu. Auto-
maatin aiheuttaman tehon hävikin
seurauksena kiihtyvyys oli vain hie-
man parempi kuin nelisylinterisen
60:sen ja polttoaineen kulutuskinoli
suurempi kuin käsivaihteisessa mal-
lissav Siitä huolimatta vaihteisto oli
varsin kiehtovaja oli tyypillinen esi-
merkki Solihullin kekseliäästäsuun-
nittelusta. Vauhtipyörän takana oli
momentinmuunnin, kuten nykypäi-
vän automaateissakin, mutta tämä
saikin öljynsä öljypohjasta. Seuraa-
vana olivat tehostimella varustettu
yksinkertainen kuiva kytkinlevy,
kaksinopeuksinen ja peruutusvaih—
teella varustettu synkronisoitukäsi-
vaihteisto ja lopuksi ylivaihde, joka
kytkeytyi automaattisesti.Tämä yh-
distelmä vaatikin sitten pieniä muu-
toksia P4zn korirakenteeseen.
Käytännössä vaihteiston kolmesta

eteenpäinvievästävaihteesta tarvit-
tiin vain kahta normaalitilanteessa.
Liikkeellelähtö tapahtui päälaati-
kon ”keskimmäisellä” tai ylimmällä
vaihteellaja ylivaihde kytkeytyi vas-
ta suuremmissa nopeuksissa. Vaih-
teenvalitsimessa. joka oli sijoitettu
kojelauttan kuljettajan vasemmalle
puolelle (brittimalli), löytyivät
”Drive”, ”Neutral” ja ”Reverse”
-asennot. ”EmergencyLow” »asen»
nolla valittiin synkronisoidun laati-
kon kahdesta eteenpäinvievästä
vaihteesta alempi. jotta saataisiin li»
sää vääntöä kiivettäessä jyrkkää rin-
nettä tai lisää moottorijarrutusta
laskeuduttaessarinnettä alas.
Parannuksia esiteltiin tavalliseen

tapaan koko 1957 kauden ajan. Oh-
jausta paranneltiin, ylivaihteen
käyttö käsivalintaisena mahdollis-
tettiin. Molemmat 105—mallit saivat
suuremmat ilmanpuhdistajat, jotta
imuilman meluhaitat vähenisivät, ja
105R sai uudet kytkinlevyt. Viimek-
simainitut lisättiin myös ylivaihteella
varustettuun60:seen. Vientiävarten
tuotettiin 105-tyyppiä, jonka puris-
tussuhde oli 7531.

Kaikki mallit saivat uudet venttii-
lienjouset, tuulilasinpyyhkijöiden
moottorin ja 90, 1058 ja 105R saivat
uudet männät. Jarrunestesäiliöön
asennettiin suodatin ja uudentyyp-
pinen tunkki tuli varusteisiin Sisä-
verhoilussa tapahtui varsin vähän,
vain ovitaskut uusittiin 60, 75 ja 90
—tyypeissä. Loppuvuoden 1957 90-
malleissa emalinen keulamerkki sai
väistyä muovisen tullessa tilalle, mi-
kä sittemminjohti samaan muutok-
seen kaikissa malleissa.
Huolimatta laajentuneesta malli-

valikoimasta vuosi 1957 oli huonoin
kausi sitten 1951—1952 Ainoastaan
8607 P4zstavalmistui, kun edellisellä
kaudella valmistui 14855 autoa.
Niinkuin muutkin autonvalmistajat,
RoverCompany kärsi Suezin kriisin
aiheuttamasta polttoainepulasta.
Suuret autonvalmistajat kärsivät
luonnollisesti eniten; taloudellista
60:sta myytiin vähäpätöiset828 kap-
paletta, kun sitä edellisenä vuonna
saatiin kaupaksi1807. 60, 75 ja 90 oli
kaikilla niiden heikoin myyntivuosi
ja 105-malleilla ei ollut juuri mah-
dollista saada lentävää lähtöä.
Tästä johtuen vuoden 1958 muu—

tokset olivat lähinnä kosmeettisia,
nyt ei ollut aika käyttää varoja tar-
peettomiin muutoksiin ja joka ta—

pauksessa uusi kolmelitrainenmalli
tuotaisiin markkinoille vuodensisäl-
lä, Kaikki P4-mallit saivat halvem-
man muovisen ja helposti puhdistet-
tavan kattoverhoilun entisen villai»
sen sijaan. Istuinverhoilu uudistet-
tiin lisäämällä laskostetut poimut,
mikä paransikin istuinmukavuutta.
Värivaihtoehtoja lisättiin neljällä ja
kaksivärisiin malleihin lisättiin ka-
pea kromilista värien saumakoh-
taan. Muovinen keulamerkki ilmes—
tyikin sitten jo 60 ja 75 -malleihin.
Kauden aikana 105R sai lisälehtiä
takajousiinsa, muutos. joka koski
kaikkiaVientiin meneviä kuusisylin-
terisiä malleja. Uudet männät asen-
nettiin myös 60 ja 75 —malleihin,
muutos, joka tehtiin edellisellä kau-
della muihin malleihin. Uusi jarru—
sylinteri asennettiin niin 90 kuin 105
-malleihin. Joulukuussa1957 kromi-
kylkilista oli valinnainen kaikkiin
malleihin.
Kun Suezin kriisi ohitettiin,myyn-

tiluvut nousivat jälleen ja muka-
vamman tuntuiset 12360 autoa lähti

RoverYstävät — 11

tuotantolinjoilta markkinoille. 1055
myyntiluvut kaksinkertaistuivat,
mutta 105Rzää myytiin vähemmän
kuin edellisellä kaudella, ainoa P4-
malli, jolle kävi näin. Heikon suori-
tuskykynsä ja suuren polttoaineku-
lutuksensa vuoksi ei 105Rzllä ollut
juuri mahdollisuuksia. Solihullin
johto teki tästä johtopäätöksiä ja
poisti sen hiljaa mallistosta kauden
1959 aikana. Automaativaihteinen
Rover toki jäi mallistoon P5 muo-
dossa, kun 3—litrainen esiteltiinvuo-
den 1959 Earls Court Showssa.
Seuraavan automaattivaihteisen

P4zsen suunnittelu tyrmättiin ilmei-
sesti tässä vaiheessa. Malli olisi il-
meisesti tuotu markkinoille vuonna
1962, jos se olisi tuotu tuotantoon.
Prototyypissä oli kolmilitrainen
moottori ja siihen oli alunperin lii-
tetty Roverdrivewaihteisto, mikä
olisi ollut riittämätön ratkaisu, sillä
se oli liian hidas ja se pyrki kuume-
nemaan liikaa. Samanaikaisestikun
P5-malleihin soviteltiin Borg War-
nerin DG -tyyppistä laatikkoa, ko-
keiltiin sitä myös P4:seen, mutta
juuri tämänjälkeen hankkeesta luo-
vuttiin. Samanaikaisestiuuden pro-
jekti P4 rinnalla tehtiin myös avo-
malli P4-projekti. Joskus vuoden
1957 aikana valmistui yksi tumman-
vihreä avo-9O Solihullin tehtailla,
mutta ilmeisesti Suezin kriisi leikka-
si tältäkin suunnitelmalta siivet.



KAIKKIEN AIKOJEN
RANGE JA LAND RUVER

BANGE Rowan/r: 'MABKKINA”
. VUGUE Efi M." 77 tkm -86, ”uuden karhea"

. VUGUE EfiM" 93 tkm -85, alunperin kaasutin versio 3-port. aut.,
uusi tekniikka: Efi va 15 tkm ja 4-port. ZF-AUT 12 tkm. HIENO!

. 30 VB 5-vaiht., ohj.teh., 150 tkm -84

. SD VOGUE y|iv., Holley ym. 85 tkm -83, HlENO!

. 30 2,4TD ohj.teh. -82

. 30 3,5 DSL ohj.teh., y|iv. -81

. 3Il ll8 ohj.teh., Holley, erik.pyörät ym. -78. HIENO!

. 30 3,5 DSL -74, hyvä käyttökunto

. 3" V8 -74, ruostevapaa, hyvä!

TULE KUKEMAAN JA KOEAJAMAAN

uus: DISCOVEBY!
LAND BUVEHIT esim:

. DISGOVERYT suoraan varastosta!

. 90 TI] ohj.teh., 65 tkm, -aa

. 88 2,4 Tl] täyskunn., -75, vinssi, paineilmalukko, erik. pyörät j'ne.

. 109 2,5 DSL extra siisti, -78

. 109 täyskunnostettu, -79
0 86 museokunnossa, -56
+ kymmenittäin muita.
HUOM! Ehdit vielä tilata toiveittesi mukaisesti kunnostetun Lantikan
ensi kesäksi!
HUOM! Saatavana tilauksesta käytettyjä LR 90 ja 110:jä!
Kysy lisätietoja helmikuussa maahantulevista!

HENKILÖRUVEHEITA mm. P6:ia ja 801:iä

LÖYTÖJÄ:
RANGEEN: . Uusia ohjaustehostimia. Huom! Uusin malli alk. -86, sopii

myös vanhempiin
! Käytetty Vil-moottori vm. -85 täydellisenä apulaitteineen
. Nyt varastossa RANCHO-iskarit

LAND ROVER:

SI] 1:een:
. 2,5 DSL-moottori, 37 tkm

. TEHDASUUSlA aut.vaiht. BW66 2600 ja 3500 sis. turbiinin' Käytettyjä 5-vaihteisia laatikoita' Uusi sylinterikansi 2600:een

. Takajarrurummut + alkup. Lockheed-jarrukengät pakettina
yht. 600,—

OFF ROAD
EQUIPMENT

MAHTAVA

BENGASVALIKOIMA:

ARMSTRQQQ?

lFGoodrich
”géPEK
[G UMBOMONSTER, SUPER SWAMPER jne.)

Tilaa NYT erikoisrenkaat
ensi kesäksi, amerikan-kontti
lähtee Kaliforniasta helmi-
kuun lopussa.

&

PAINEILMAKÄYTTÖISET
TASAUSPYDRASTOJENLUKOT
- napinpainalluksella 100 % lukko

EUAIFE
AUTOMATIC TOROUE
BIASING DIFFERENHAL

ja "rule'
- VINSSIT*

AlkuperäisiävalurautaisiaHl-LIFT-
tunkkeja taas varastossa.

Rover Ystäville
isompiin varustehankintoihin

,

rahoitusmahdollisuus. 'j

OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, Fax, 90-520 036, Mankkaanpuro ”19 02180 Espoo
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Tämän jutun kirjoittaminen on
päässyt venymään aivan samalla ta-
valla kuin itse auton valmistuminen.
Mutta pikkuhiljaa siitä hyvää tulee
ja niinpä satku seitsemän työ iin
vuoden jälkeen sai tekniikkansa ja
ulkoasunsa liikuteltavaan kuntoon.

Tekniikassa ollaan pyritty mah-
dollisimman toimivaan ja luotetta-
vaan kokonaisuuteen. Joitakin uu-
distuksia on tehty, kuten esim. osa
sähköistyksestäja mitäV8-moottori
vaihdelaatikkoineen toimiakseen
tarvitsee. Lisäksi sähköistettiin
etuovien ikkunat.
Ulkoasunsuhteen olen saanut ke-

hua sekä kritiikkiä. Tarkoitukseni
oli pitää auton ulkoasu mahdolli-
simman alkuperäisenä, silla onhan
P4zn muodot hyvät. Värin päätin
vaihtaa mustasta hieman pirteäm-
pään. Värit löytyivät SD1:n Väreistä:
Persian Aqua/Midas Gold. Sisus-
tukseen halusin erilliset etuistuimet,
mutta koska emme P4:n erillisiä is-
tuimia löytäneet, hankimme PSan
istuimet, jotka löysimme purkaa-
mosta Sveitsissä. Sieltä löysimme
myös satkuun sopivat FSB:n levy-
pyörat, joihin asennettiin leveätval-
kosivurenkaat.Kaikki tämä teki ah-
dasta. Etuistuimet mahtuivat juuri
ja juuri ovien väliin ja renkaiden an-
siosta jouduin hiomaanpyöränkote-
loiden reunoistamillejä pois. Etu- ja
takaistuimet verhoiltiin vaalealla
nahalla ja ovien verhoilu vastaavan
värisellä vinyylillä. Matot ommeltiin
sinisestä velourista, joka sointuu
mm. ovien alareunoissaolevan sini-
sen plyysin kanssa.
Monet työt on jouduttu tekemään

useampaan otteeseen, kuten esim.
jarrut, joiden putkistoissa on ollut
pientä hilsettä ja kardaani, jonka
kiinnitys ja jyrkkä kulma ovat osal-
taan tuottaneet ongelmia.
NNL-65 on jo toistamiseen kat—

sastettu ilman katsastusmiehenhuo-
mautuksia, mutta mielestäni on sat-
ku vielä puolivalmis, elimonta pien-
tä yksityiskohtaakaipaa vielä työn—
tekoa.
Siitä huolimatta pyydettiin satkua

häävankkuriksi ja kyllä sillä kelpaa
juhlatilaisuuksiaajella.
Omasta ja satkun puolesta pyy—

dän saadakiittää kaikkianiitä lukui-
sia päitä ja käsiä, nimiltä mainitse-
matta, jotka ovat tähän kiitettävään ,

tulokseen edesauttaneet,
Jos ei pelota, niin tervetuloa kyy—

tiin (0—100 kmjh alle 10 sek.).

STEFAN KRAATZ
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JÄSENREKISTERIASIAA
Yhdistykseen liittyy uusia jäseniä, jäsenet vaihtavat autoja keskenään,
autoja myydään, erotaan yhdistyksestä. Sitähän tapahtuu kaiken aikaa.
Sitten viimeksi ilmestyneenjäsenluettelon, on muutoksiapaljon— on aika
taas julkaista uusi. Sen aikaansaamiseen tarvitsemme kuitenkin vielä
kaikkienRoveristienpanosta. Pyydän pikaista palautettanne vielä ilmoit-
tamattomistamuutoksista— kortti postiin tammikuun aikana. Luettelo on
tarkoitus julkaista heti alkuvuodesta.

Jäsenistö lääneittäin

Uus Tur Häm Kiš; Mik Uaa Kes |<ch Poh Gul Lap

Helsinki . Pls—seutu
[] muu Uusimaa
Silloin tällöin on ollut keskustelua ”helsinkiläisyydestä” — jäsenten

asuinpaikkajakautumanäyttää seuraavalta:

Jäsenistön autot 1948—1989

!! !:!lsaw—

vuosimalli
Land Rover liRange Rover

[:| henki Iöautot
Roveristien autojen ikäjakautuma on myös aina kiinnostavaaihe, tässä

kaavio vuosimalleittain:

&

l
..........
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48 52 56 69 64 68 ??g 76 BG| 84 88
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P3 m P4
I:] PS . P6
P3—P6-autojen kaaviosta näkyy selvästi vuosimallien -50, -55, -58 ja -59puuttuminen:

RUUER SDI
&;

RoverYstävät — ls

»enigtöm autot

hamhilöautmt
145

nqa Rc'arit
iigLand Eon””"it

Henkilöautot PS - P6

?? 78 79 83 81 82 83 >84 85

SDI:n valtaosa on vuosilta 1978—1980:

Onnellisen Uuden Vuoden loivotuksin

um RAIMO KINNASLAMPI
Kaavio H
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Kokonaan uusi Rover 827
Sterling on Rover 800—sarjan. kuningas. Se on pcrinteisenen lantilaisen autonrakennus-
tai on ja uusimman teknologian
yhdistelmä.

Muoto on moderni, kori
kaksivärinen, sisustus on ylellinen
ja äänetön moottori uhoaa voi—

maa. Tehon takaa 24—Venttiilinen.
2,7—litraincn VG—monipistcsuih-
kutusmoottori.

Rover Sterling tekee myös
ajajastaan kuninkaan.

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

IE! naama.—Amo ov

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

Rover 8205i Fastback on
sarjan ylimystöä. Se edustaa
menevää urheilullista muotoa ja
perinteistä englantilaista auton—
rakennustaitoa.

Tehoa riittää: 140 hevos-
voimaa, huippuno eus yli 200
km/t, kiihtyvyys —100 km/ -,

9,7 sekuntia. .
8205i Fastback on malliesx-

merkki arvostetusta1 perinteisestä
Rover-huipputekniikasta.

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

HELKAMA-AUTD OY



ROMULUS

Iskee miehen makuun
Mainoslauseita ei tulisi missään ni-
messä lainata toisilta,muttamitä sil-
le voi jos lause on peräti käyttökel-
poinen ja kaiken lisäksi vielä kuvaa
kohteen hyvin. Toisaalta tästä sa-
masta lauseesta oli vulgääriversio,
jossa sanottiin muistaakseni ”iskee
miehen katuun". Näin karmeasti
kävi ainakin Romuluksellejuuri sil-
loin kun lehti oli tekovaiheessa.
Shanghailainen suolistosupereruptio
nimittäin teki tehtävänsä ja siirsi
meikäläisen lähemmin tutustumaan
Wärtsilä-yhtymän Tammisaaren teh-
taan tuotteisiin lähietäisyygleltä.
Sangen hyvää posliinia, sano. Alkää
syyttäkö toimituskuntaa lehden
myöhästymisestä vaan syyttäkäami-
nua, Romulusta, erästä toista san-

, gen tunnettua herraa lainatakseni.
Discoverysta voi syystäkin sanoa,

että se iskee miehen makuun. Niin
namipala, niin namipala, että Ro-
muluksen kädet syyhyy kunnes pää-
see testaamaan sitä. Olen tähän asti
nähnyt Discoveryn pelkästään ker-
ran luonnossa ja tietysti useastikin
kuvissa. Harvoin muuten käy niin,
että mainoskuvaaja epäonnistuu ja
tuote on paremman näköinen luon-
nossa kuin kuvissa.

Ketä siel on?
Romulus on taas siirtynyt takaisin
perusmurrealueelleen. Ja tämä län-
sisuomalainen nuotti hivelee jälleen
korvia. Ajotavat eivät niinkään.
Tiedättekömistä turkulaisen tunnis-
taa liikenteessä? Hän ajaamoottori-
tietä alusta loppuun vasenta kaistaa
piittaamatta siitä, millä nopeudella

hän ajaa tai jos joka haluaisi vaikka-
pa laillisesti ohittaa vasemmalta.
Koetapas Turun ulosmenoteill.
Ohittaminen tapahtuu oikealta ja
sillä sipuli.Toinen sangen tyypillinen
turkulainen pieni sievä hassutus on,
että ajetaan tieten tahtoen ristyek-
set tukkoon. Jollemmä pääse, niin
et sääkään pääse. Näin kaikki seiso-
vat onnellisenaTurun risteyksissä ja
poliisimestari Salosen pojat istuvat
talossaan ja katsovat kauko-ohja-
tuilla TV-kameroillaanmiten kivasti
töppöillään. Vaikkakin jouduin
mainittujen herrojen kanssa teke-
misiin syksyllä pienen nopeuseri-
mielisyyden merkeissä,olen silti sitä
mieltä, että sinitakkeja lisää liiken-
teeseen. Eikös valtiolla olisi nyt va-
raa palkata muutama lisää, kun au-
toilijat jälleen kerran namtettiin ko—

measti bensahinnoittelussa.Vihreis-
tä perineistä lisää sinistä teille.

Klassikko
SD I -omistajat voivat olla varmoja
siitä, että ajavat autoa joka jo on tu-
leva klassikko. Moottori-lehtikinon
samaa mieltä. Kun liikutte maan-
tiellä, näette usein vastaantulevan
auton, jota kaukaa katsottuna luu- -

lee SD I:ksi. Mutta kohdattaessa se
onkin joku muu huomattavasti uu-
dempaa mallia oleva kulkuneuvo.
Minulle on käynyt näin useastikin,
Joku voi tietysti sanoa, että 70-luvun
tuulitunnelivillitys teki kaikki autot
samannäköisiksi. Siinä on tietysti
totta toinen puoli, että mitäpienem-
pi CW, sitä sutjakampikeula. Mutta
kuka olikaan ensimmäinen — mikä
olikaan se ruma ankanpoikanen,

UE,nnnunus

josta ainoastaan harvat pitivät kun
se tuli?
SD I on monessa suhteessavaikea

auto pitää ja ylläpitää. Siinä on omat
hyvät ja huonot puolensa — ehkä ei
aina niin valmiita meidän oloihin
sopivia ratkaisujakaan. Kuitenkin
auton erikoisuus, sen monet hyvät
puolet — tila, ajettavuus — maini-
takseni vain pari, tekevät siitä au-
ton, jota kannattaa kunnioittaa ja
tallentaa.

ROMULUS
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ROVERYSTÄVIEN"
PIKKUJOULUJSSA
ENNATYSMAARA
JUHLIJOITA!
Juhlat pidettiin viime vuoden ta-
paan ravintola Mamma Rosassa
Helsingin TÖ' 'ssä. Järjestelyissä
oltiin hyvissä ajoin liikkeellä ja
varmaan tästä johtuen ennakko—
ilmoittautuneita kertyi kokonais-
ta 122 kpl.
Talven tuloa ennakoivana lau-

antaina, marraskuun 25. päivänä
(yöllä pääkaupunkiseudulla hui-
ma lumipyry), saapui sitten mel-
ko ripeään tahtiin paikalle 112 ys»
tävää — ”hävikki” oli siis varsin
pieni. Heti alkuun juhlijat saivat
käteensä Helkama Auto Oy:n
tarjoaman glögilasin ja hyvässä
järjestyksessä siirryttiin sitten
ruuan ääreen. Jos nyt jokin tuot—
taa yllätyksiä, niin se on yleensä
ruoka. Kuuleman mukaan jos-
sain pöydässä paistetun vasikan
ulkofileen syönti oli ollut varsin
työlästä. Se ei kuitenkaan näky-
nyt eikä kuulunut tunnelmassa,

joka oli hilpeä. Arpoja tietenkin
myytiin ja palkintoja oli runsaasti
jaettavaksi.
Toisellakin tavalla nämä olivat

ennen kokemattomat juhlat: täs-
tä succees'ta ei ole yhtään valoku-
vaa todisteena jälkipolviulle.

Yhtä kaikki. Kiitokset jäsenis-
tölle runsaasta osanotosta. Tänä
vuonna katsastellaanvarmasti jo-
tain uutta mielenkiintoista paik—
kaa valloitettavaksi.

TL

Hei mitä sinä siellaalhaalla teet.?

OUAIFE RANGE ROVER

ALKUPERÄISOSAT, VARUSTEET, TARVIKKEET

HUOLLOT
KORJAUKSET

' MERKKIKORJAAMOON
' AMMATTITAIDOLLA

UpDET JA
KAYTETYT
RANGE noveen
LAND ROVERIT

Saimme erän Range Roverin
UUSIA tehostettuja
ohjausvaihteita
sis. ohjausvarrenl
vain 4 500,—

Muutama sarja uusia
SD1 3500 Se:n
ALUMIINIVANTEITA
960,—/ka
QUAIFE tasauspyörästön
lukot SD1:een ja
Range Roveriin

LAATUVAUNU
Ahertajantie 3, 15880 HOLLOLA
918 806666
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ROVERITHÄÄHUMUSSA
??

Rouva
ja herra
Karhinen

ja kesäh

Upouusi
aviopari
rouva
ja herra
Jämsen
ja Stefanin
satanen.

Ovea avaava
kuljettajakin
on kokenut
Roveristi.



Tämä on
jo vanhentunutuutinen.
Suomessa ei sitä pidetty edes uutisena,

omiin silmiin ei sattunut, että
mikäänlehti

ja Saabin välisiä
neuvotteluja. Ruotsalaisiaasia

nakyi kiinnostavanenempikin.
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veto avana Opel-osaaminen
sopiikin 5

Ja raha tämänkin asian
ratkaisi, AikanaanValmet

neuvottelisilloisen BMG:n kanssaMailerie
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och ett rensat
skuldkonto. tgärden väckte

debattframf'örailt pe grund
av

det förment iige priset.
1 paketet ingic
recent ev aktierna i

hoii'andsk-britiiska företaget
t nä börserna i

det kronor)

50

ha kommer British Aerospa-

ces metrost att vara
värd un-

geiär lika mycket sommanfick
hetaia -

debatten om Margaret T
chers genemsitet med natio-

nens matsiiver.
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Rovergruppens
historia en rik
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Här finns e

väikände brittiska
mellan— och efter-

v krigsm'a kena Marv

tis, Anstin, Sian-

dard Triumph,- MG Riley,e 146
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IO 300

vlrlv Rover Group
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kan komma det gamia
sorti—

mentet är den 1959 intro-
ducerade Austin
Mini, mera känd i

Sverige som Huud-
imjan. Den tiilver— .

kas fortfarande och
uppger ha god
lönsamhet.
Or.—ksi Jaguar-

meimier ingick ti-

digare i Rover Grbup,

som di! hette British L
(koncernen har geriamgätt iie-

ra namlwäxiingar under
ratio-

naliseriugsresans gäng). Ja-
guar privntiserndes

1984. och

levde ett gett iiv fram tii] i Hoi

dä doitarkursen hämmade Ibr-

säuningen i USA. i dag iöper

rykten om att Jaguar är en
uppköpskandidat. Bi B uppges
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[ dag bestär Rovers biitin-

'verkning av främst tre huvud-
grenar: vuiymtiiLverkaren
Austin (med ett aniai mindre

och medelstora modeueri, lyx-
biien Rover (tillverkad

tillsame

mans med japanska Honda)

och Land—Rover(fyrhiuisdriv-
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mättade andrabiiar rör miijo-
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Sverige, som för nigra de-

cennier sedanhade en mäktig
import ev engeiska biiar. kö-

per i dag knappt nägot [rän
Storbritannien, vilket hänger
samman med det kvalitetsras
Som inträfi'ade pš främst 1970-

taiat och her mindre att göra
med standardei'i pi bilarna .

dag.
'

Rover har iett par šrs tid un-
dersökt förutsättningarna att
pä ett hredai'e sätt marknads—
iöra främst sinä dyrare bilar i

Sverige mer. ännu inte
kommit

tiiisk'ott. . k
.

Renässansen för Rover -
som är den sista brittiskägda
piiindustrin av urdentiiga mätt
— im dock inte satt nägra spér
i den inhemska biistatisfiken.
,Bulagets marknadsandel har

iörliga tili enparten, Störst i

Engiand är Ford,
var tredje nyregistrerad per.
sonbil.
När det gäiierliiygsidan har

British Agrospaée ett iuiimatat
intemritioneut sediment.
retaget tiilverkar blade ervrie
och militära iiygpian, robotar
och kommunikationssateiiiter
viiksom specieiiordon för miii-

tärt bruk. Det är
dessutom'eri-
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*-
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[ga nygn'rujekten
iinns Airbus, i

viiket British Aerospace har 2,0

procent, Concorde. sem.. vis—

seriigen iir'siutpmduceradse-
dan länge men som fordrarun-
derhiu, och Harrier. det verti-
kait siartende strids— (iygpla-
nei..
Bolaget tiilverkar ocksä iie-

iinte mindre an

ra civilpian, t ex BAe 146. ett
mindre iyrmotorigtietpeesage-
rnrptan 'iket heakrivs sum

världens mest tystgšende.
Detta iir British Aerospace!

Rovers bakgrimd. De yiliga

slutsatser man kun dra av det
svenska och det hrittiska före-

tagets kompietteranrle verk-
samheter är ungefär följande:

. Pš biisidan är konkurren-
sen begränsadäven om Rover
800 och Saab 9000 bäde tilihör
exerutive-kategnrin. Ravers
tyngdpunkt iigger pä de mind-
re voiymbiiarne.
Det brittiska iäretaget har

därliii iän. sig att tiiiverka ”ja-

panskt" ettet samarbetet
med

Honda. Knytningartill japanSv
ka biitiiiverkare breder ut sig
bland europeiskatiiiverkare.
Rover har dessutom ell världs-
omspännande fdrsäijn'mgsnät.
(Sverige är ett av de fä länder
som inte finns med ne bciagets
exportkarts).. Fiygtiilverkmngen 'ar likaie-

des kompletterande. Dess-

utom är British Aerospace och

Saab bekanta med varan ra
genom ömsesidig komponent-
tiliverkning.

Europeiskt
British Aerospace iir pä

nivusiaan inriktat pä mindre

jetdrivna pnssagerarpian um

man undaniarengagemanget
i

det europeiska Airbus—konser-
tiet. När det giiiier produkt-
linje som nera sameuropeiska
projekt. Saab har som bektmt

av pqiitiska skäl en begränsad
avnämarkrets.
Som heihet är British Aero-

space ett internationeiit
Dd'n >

framfdrniit ett ebiopeiskt' in-
riktatföretag.Samma

' f

mentelitet genomsyrar ju ock-

s'a - inte minst efter ABB—

affären - den svenska stotin-
dustrin med Wailenberg-grup-
pen i spetsen. Dit SaabScania
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Esimerkiksi:

AC-ALFA.ALVIS-ASTON.AUD | .'AUSTlN.BENTL-EY.EMW.GlTROEN.DAIMLER.DB—.F!A7'.

JOKA SEISOKKIIN AIDOT THOROUGHBREDIN
AUTOPEITTEET MYY X—SUPPLIES KY.

Malli: Kangaslaatu: vakio flaneloitu vedenpitävä
ROVER: P4, P6, SDl, 800 * 490,— 670,— 1.380,—PS 570,— 890,— 1.650,—RANGE 1.700,-
JAGUAR: MKZ 490,— 670,— 1.380,—XJ 570,— 890,— 1.650,—
Lisäksi autokohtaisia merkkilogoja hintaan 55,tyspussi hintaan 60,—/kp1.
Kysy lisätietoja: X—SUPPLIES KY, Stefan Kraatz,

John Lönnberg,
puh: 90—599 104
puh: 90—480 663

—/kpl sekä säily-

X—SUPPLIES KY, Kuusitie 9A GB, 00270

JAGUAR .!FORD .

ll
Englanninkieliset kirjat koottu autoleh-
tien koeajoartikkeleista ja muista vas-
taavista artikkeleista. Nelivärikannet,
sisäsivut mustavalkoiset. N. 70—1000
alv./kirja. Sarja sisältää yli 400 kirjaa.
Rover-kirjat:

BROOKLANDS
BOOKS

Land Rover 1948—1973
Land Rover Ser.l|&|la 1958-1971

». Land Rover Ser.l|l 1971—1985
Land Rover 90&110 1983—1989
Practical Classics on Land Rover
Restoration
Range Rover 1970—1981
Range Rover Gold Portfolio
(180 s.] 130 mk 1970—1988
Rover P4 1949—1959
Rover P4 1955—1964
Rover 2000—2200 1963—1977
Rover 3500 1968—1977
Rover 3500 &Vitesse 1976—1986

Kirjojen hinta 90 mk/kpl. Toimituskulut
25 mk/Iähetys. Saatavana myös hyvä
valikoima eri Rover—mallien omistajien
käsikirjoja, varaosaluetteloita ja kor-
jaamokäsikirjoja. Toimitukset posti-
ennakolla. Toimitusaika n. 2 vkoa—2 kk
varastotilanteesta riippuen.

AUTOLIBRO KY
PL 33, 00331 HELSINKI

Puh. (90) 482 383/Kai Karasvirta
vain iltaisin.

HELSINKI.

Automuoti
enää ei

on vaihtunut,

lantilainen Range Rover.
Muodissa mukana on'

' myös Paluu tulevaisuuteen
-elokuvan lapsinassuinen

- Michael J. Fox, 27, joka
ostaa täräytti oikein luk-

, susversion. Auto maksoi
245000 mk, joka on Jen»

.

' keissä tosi paljon autosta.
* Varustuksena on mm. CD-
systeemi, josta Michael
pulitti liki 25 000 mk. Rove—
rilla ajelevat myös mm.

, Colombo—Peter Falk sekä
' Tracey Ullman,

ROVER-PUWER l
Beverly Hillsissä ollaan or-
jallisesti kiinni trendeissä.

kelpaa Ferrari
vaan nyt in-auto on eng-
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RANGE ROVER iROVER

AUTOJA
Uudet Roverit saman katon alta.
Olet kiinnostunut joko hienos-
tuneista 800-sarjan Rovereista,

uudesta perheautomaas-
turien tiennäyttäjästä,

Land Rover Discoverysta
tai loistomaasturien klassikosta,

Range Roverista, löydät ne meiltä.

KäytettyRover on hyvä vaihtoehto.
Mikä säilyttää arvonsa paremmin

Ulmin laadukas erikoisauto?
Perusmuottisen auton aika on ohi.
Meiltä saat englantilaisenarvoauton
kuntoaan vastaavasti hinnoiteltuna.

Nyt varastossa tai pian tulossa:
Rover 827 Si Aut. -89
Rover 820 Si Man. —89

Rover 3500 VDP Aut. —85

Rover 2600 Aut. -81
Range Rover Vogue EFi Aut. -89
Range Rover Vogue EFi Aut. —87

Range RoverV8 Man. —74

Land Rover 109 Bens, -76
Land Rover 109 Bens. —75

Rover 2200 TC —75

Rover 3L MK VARAOSIA JAVARUSTEITA

Haluamme hoitaa omamme.
Huolto ja varaosapalvelu ovat
toimintamme perustuksia.
Toimitamme myös varusteet
ja tarvikkeet.
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JUVAN TEOLLISUUSKATU10 (90) 845 617 ARKISIN KLO 9—17

02920 ESPOO



W,

%

.:.»

%%%?
&”

.&:
&

&»?...,;

.

š.—
...:.


