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Rover Ystävät -yhdistyksen jäsenlehti,
korkeamman ajoneuvokulttuurin
äänenkannattaja

Toimituskunta: Juha Liukkonen (vastaava toimittaja). Tämän lehden sisältöön on lisäksi vaikut-
tanut joukko Rover ystäviä; T. & K. Linnavuori, S. Kraatz, HGK, P. Korvenkontio, H. Brandt,
K. T. Tossavainen, NV/ 25, Romulus ja Antti Linnavuori.
Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsen-
ten oma posti — oma juttu, tosi tai vähemmän tosi, mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus tms.
asia, jossa Rover on aiheena tai osana. Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jäsenten
välisenä tiedonvälittäjänä — tehkäämme siitä mielenkiintoinen yhdessä.
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Vuosi lähenee loppuaan ja lama tuntuu vain syvenevän. Yhdistyksemme
koko kymmenvuotisen historian ajan jatkunut talouden nousukausi
kääntyi jyrkkään laskuun, olemme sen havainneet mm. autokaupan
myyntiluvuissa.

Laman syvetessä karsimme itsekukin kuluja ja se näkyy myös
erilaisten harrastusten määrän supistumisena. Autoharrastuskin saa
osansa. Se on luonnollista, ovathan vapaa-ajan menot kärjessä, kun
jostain pitää nipistää. On kuitenkin muistettava, että tarvitsemme
ankeinakin aikoina mielen piristystä ehkä enemmän kuin aikaisemmin,
jotta jaksamme hoitaa varsinaisen ansiotyömme entistä tehokkaammin.
Sitä on tilaisuus meillä kaikilla saada yhteisen kerhomme toiminnasta.

Muistakaamme myös, että toimintamme tarvitsee myös tekijöitä.
Osallistumalla joskus tapahtumien järjestelyihin voimme sitten taas
jonain toisena kertana istua hyvällä mielellä ”valmiiseen pöytään”. Hal-
lituksen jäsenet ja yhdyshenkilöt ottavat mielellään tarjouksia vastaan.

Tätä kirjoittaessani voin ilolla todeta, että tänäkin vuonna on
kerhoomme liittynyt jo 43 uutta jäsentä ja vuodesta on vielä kolmannes
jäljellä. Tervetuloa uudet jäsenet!

Juhlavuoden tapahtumista on vielä jäljellä joulujuhla, runsaslukui-
sesti mukaan viime vuosien malliin!

Syysterveisin & *.,
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KERHOSOPPI
LEHDET
1. 1/81
2. 2/81
3. 1/8210ppuunnnquy
4. 2/82
5. 3/8210ppuunnnqäy
6. 4/82 4 kpl
7. 1/83loppuunnnqny
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83

10. 4/83
1 1. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84

' 14. 4/84
15. 1/85
16. 2/85
Ll—18.3—4/85
19. 1/86
20. 2/86
21. 3/86
22. 1/87
23. 2/87
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89
29. 2/89
30. 3/89
31. 1/90
32. 2/90
33. 3/90
34. 1/91
Lehtien hinta on 20 mk/kpl.

TARRAT

Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRA—
TYYPPI. Tarratyypit ovat:
a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTÄVÄT

ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS
lasin sisäpuolinen tarra

d) ROVER YSTÄVÄT
lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.

KANGASMERKIT

Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai-
sesti, mutta olisi lähes välttämätöntä,
että tilauksia tulisi lisää, jotta merkit
eivät asettaisi kerholle turhan suurta
rasitetta. Merkit ovat varsin korkea-
luokkaisia: pohjakangas on verkaa ja
ommel siisti.

Merkkien hinta on 35 mk/kpl. Jos
et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

KERHOVIIRI

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai—
nen, jossa Rover Friends Finland
—merkki on vaaleanharmaalla poh—
jalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalus—
talla.

Voit tilata viirin hintaan 100,—/kpl.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla
jäsenmaksu liittymismaksuineen yhdistyksen
tilille KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061.
Vuonna 1991 maksaa uusi jäsen mk 135,00
tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
850,00. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavajkeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen—
lomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pää—
set postituslistallemme lähettämällä kopion
pankkisiirtolomakkeesta suoraan puheen—
johtajalle.

Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tie-
tosi ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat
muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla
korteilla.
Jäsenluettelo julkaistaan tänäkin vuonna.

Ilmoita muuttuneet tiedot puheenjohtajalle
postitse viimeistään elokuussa.

HUOM!
Nyt kaikki kirjoittamaan seuraavan lehden materiaalia,
joka tulee toimittaa viimeistään 11. 11. Aittolan Aapolle.

Puh. kotiin 464 163, työhön 561 6229.

la 23.11.1291
ROVER YSTAVIEN
PIKKUJOULU

Valloituksemme kohde on tällä kertaa KELLARIKROUVI
Kasarmin torin kulmassa, osoite Pohjoinen Makasiinikatu 6.

Paikalle saapuminen klo 19.00 mennessä.

Iltaa vietämme perinteiseen tapaan tervetuliaisglögiä siemaillen,
aterioiden, arpajaisia jännäillen ja toivottavasti teidän kaikkien
vuoden mittaan ottamia valokuvia katsellen (siis kuvat mukaan).

Tänä vuonna tilaa on rajoitetusti, valitettavasti vain n. 80 hengelle,
siis tee sitova varauksesi nyt heti tai viimeistään 30. 10. 1991 mennessä joko:

KARAASI Ky puh. (90) 845 617 tai
OFF ROAD CENTER Oy puh. (90) 520 062.

Hinnat: glögi n. 32,—, ateria n. 130,—/ henkilöltä.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN IRROITTELEMAAN

HALLITUS



fZDéswdeN RANGE poven

ALKUPERÄISOSAT,
VARUSTEET, TARVIKKEET

Uudet ja käytetyt
Range Roverit ja Land Roverit.

Huollot ja korjaukset merkki-
korjaamossa ammattitaidolla.

AUSTIN-ROVER/UNIPART VARAOSAT SUORAAN ENGLANNISTA% LAATUVAUNU
Ahertajantie 3,15880 HOLLOLA
Puh. (918) 806 666. Fax (918) 806 660

SYYSMARKKINAT
Tarjouksia, erikoista:
. LR 109 uusi galvanoitu runko

. V8 Efi-laitteisto, uutta vastaava RAMSEY WINCI'I. Käytettyjä vinssejä: iso Wam/RR, iso Fairey/LR

. SD 1 2600 uusi puolimoottori, uusia sylinterikansia & šš""iHUOM! QUAIFE-Iukkoperia SD 1:een š ššššzšš
HUOM! ARB-Iukko + paksummat vetoakselit &.”thnl!

RR etu/taka, LR taka
PAINEILMAKÄYTTÖISET

,
TASAUSPYORASTOJEN LUKOT

HUOM! QUAIFE-Iukot + paksummat vetoakselit RR - napinpainalluksella 100 % lukko

HUOM! VALOMASKIT: RR, Discovery Alkuperäisiä valurautaisia Hl-LIFT-
tunkkeja taas varastossa.

MAASTOVALOT ja VALOTELINEET
HUOM!

RENKAAT ja VANTEET Rover Ystäville

KYSY!

X

isompiin varustehankintoihin
rahoitusmahdollisuus.

OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, 502 2562, Fax 90-520 036

.

'Mankkaanpuro 19 02180 Espoo
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KEVÄTMUISTOJA SYKSYN KESKELLÄ ELI

HELSINKI HURINAT 199
Heikki Brandt

Kuluvan vuoden toukokuun 11. päi-
vänä ajettiin tuulisessa, kevätkole-
assa, mutta onneksi aurinkoisessa
säässä jo 80-luvun puolivälistä pe-
rinteeksi tulleet ”kilpa-ajot”: Hel-
singin Hurinat. Vastuu tapahtuman
järjestämisestä lankesi taas muuta-
man vuoden lepovuoron jälkeen Ro-
ver Ystäville edellisten, varsin tyy-
likkäästi järjestettyjen ajojen isän-
nän oltua Suomen Mercedes-Benz
Klubi. Jälleen olivat mukana myös
muut tutut kilpakummpanit, Club
Alfa-Romeo Finland ja Finnish
Jaguar Drivers Club. Uusi osallis-
tuja Hurinoihin oli Helsingin Lii-
kenneturvallisuusyhdistys.
Rover Ystävien hallitus valmis-

tautui kevään koitokseen järkevällä
aikataululla asettaen jo syksyllä
1990 nelijäsenisen toimikunnan
suunnittelemaan Hurinoita. Isku—

ryhmäksi kutsuttiin allekirjoitta-
neen lisäksi Harald ja Stefan Kraatz
sekä Jaakko Putkonen. Ensimmäi-
nen, aivoriihen tapaan toiminut ko-
kous pidettiin syyspimeänä iltana
18. marraskuuta Presidentti-hotel-
linkahvilassaYstävientiistaikohtaa-
misen yhteydessä. Jo tuolloin kaa-
vailtiin tuleva ajoreitti lähes siihen
muotoon, joka sittemmin toteutui.

Kilpailutoimikunta kokoontui
marraskuun -90 jälkeen säännölli-
sesti joka toinen kuukausi ohjelmaa
hiomaan Kraatzin perheen kotiin
Viherlaaksoon. Tammikuussa -91
tiedettiin, että ajoihin saadaan omi-
ne tehtävineen ja palkintoineen mu-
kaan Helsingin Liikenneturvalli—
suusyhdistys, yhdyshenkilönä Riitta
Kastemaa. Samoin jo tuolloin oli kil-
pailun pääpalkinnoksi saatu hanki-
tuksi turkulaisen Ystävän, nimi-
merkki Romuluksen, myötävaiku—
tuksella kahden hengen ruotsinris-
teily. Muidenkin palkintojen hank—
kiminen oli hyvässä vauhdissa Ha-
raldin toimiessa diplomaattisena
tunnustelijana Ystäviä lähellä ole-
van liike-elämän suuntaan.

Kevättalven kuukausina hiottiin
ajoreittiä, pohdittiin rastien sijaintia
ja ennenkaikkea valmisteltiin kilpai-
lutehtäviä. Aiempien Hurinoiden
tapaan laadittiin kysyrnyslistat vas-
tattavaksi ajon aikana. Rasti ruutuun
—tehtäviä oli kymmenen kutakin,
etappia kohti ja lisäksi Liikennetur-

Kilpailun alkamista odotellaan.
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van laatimat kymmenen kysymystä,
siis yhteensä 60 tehtävää. Kysymyk—
set pyrittiin valikoimaan osittain liit—

tyviksi reitin historiaan tai nykyisyy-
teen; osa vastattaviksi selvän talon-
poikaisjärjen, osa varman tiedon ja
osa silkan arvaamisen varassa. Poik-
keuksena edellisiin Helsingin Huri-
noihin päätettiin kevään 1991 ajois—
ta tehdä suunnistusajot — kilpaili—
joille ei siis annettaisi koko ajoreitin
karttaa lähtöpaikalla, vaan kukin
etappi paljastuisi vasta edellisellä
rastilla. Samoin päätettiin tänä
vuonna jättää rastitehtävät pois, jol-
loin osallistujakerhojen miehittämät
rastit toimisivat kilpailupapereiden
vastaanottajina ja luovuttajina sekä
kilpailijoiden opastajina.
Viimeisessä palaverissä ennen

H-hetkeä, toukokuun 7. päivänä kil-
pailutoimikunta totesi tyytyväisenä,
että palkintoja oli saatu koottua pa—
rillekymmenelle parhaiten pärjää-
välle, mitä pidettiin näinä niukkuu—
den aikoina hyvänä saavutuksena.
Helsingin kaupungin PR—kansiot,
jotka edellisissä Hurinoissa oli hy—

väksi havaittu, kartat, opaslehtiset,
kysymysliuskat ym., minkä monista—
misesta ja lajittelemisesta suurim-
man vastuun kantoi Harald, todet—
tiin olevan järjestyksessä. Toimitsi-
joiden suojaksi mahdollisesti epä-
suotuisia säänhaltijoita vastaan oli
saatu lainaksi asuntovaunu ja per—
heiden pienimpiä varten oli hankittu
makeisia lähdössä jaettavaksi.
Kilpailupäivä, äitienpäivän aatto,

valkeni aurinkoisena mutta tuulise-
na. Toimitsijat kokoontuivat hyvissä
ajoin ennen ilmoitettua kello kym-
mentä lähtöpaikalle Kisahallin ken-
tälle, missä ainoa häiritsevä tekijä
tuntui olevan ankarina pyörteinä
pöllyävä kevätkuiva hiekka, joka
hetkessä himmensi allekirj oittaneen
mustan Rover 100zn puleeratun pin—

nan. Asuntovaunu-tukikohta osoit—
tautui erittäin tarpeelliseksi alusta
lähtien. Ensimmäisinä paikalle ehät-
täneet Alfat ja Roverit osoitettiin
Töölöntorille aamukahville ja toi—

mitsijat varustettiin materiaalim-
puillaan sekä lähetettiin lännen ja
pohjoisen suunnilla sijaitseville ase—

mapaikoilleen.
Kellon tikittäessä akateemista

varttia yli luvatun lähtöhetken oli
paikalla 29 esi— tai jälki-ilmoittautu—
nutta autokuntaa: 6 Alfaa, 3 Jaguaa-
ria, 8 Mersua ja 12 Roveria. Nämä
paimennettiin näyttävään jonoon ja
lähetettiin ensimmäisen etapin ky-
symyksien, kartan, Rover Ystävät
lehden näytenumeron, Ystävä Rai-
mo Niemelän kirjaesitteen, osallis-
tujien iästä riippuen karamellien
sekä hyvänonnen toivotusten kera

matkaan noin kahden minuutin vä—

lein. Ajoreitin pituudeksi oli mitattu
(Hillman Super Minx -63:n matka-
mittarilla) 45 km, ja suoritusaikaa
kuudelle etapille viisine rasteineen
oli varattu kolme tuntia.

Ripeirnmät kilpailijat ilmaantui-
vat maaliin — eli takaisin lähtöön —

jo puolentoista tunnin kuluttua, jol-
loin asuntovaunu—tukikohdassa vä—

littömästi aloitettiin viimeisen eta—

pin kysymyskaavakkeiden tarkistus
ja pisteiden laskeminen. Papereita
tipahteli pöytämme ääreen tasaisen
tappavaan tahtiin allekirjoittaneen
merkatessa tiukan keskittyneesti
pistetuloksia ja toisten kiikuttaessa
väliaikatietoja vaunun ulkoseinään
liimattavaksi. Hyvin oli vastauksia
tiedetty, muttei liian hyvin — täysin
virheetön paperi jollakulla etapilla
oli harvinaisuus. Luvatun kello nel-
jäntoista tienoissa alkoivat jyvät ja
akanat olla järjestyksessä ja päästiin
palkintojen jakoon. Pääpalkinto
meni toistamiseen Alfa-kerholle,
joka siis edelleen saa pitää hallus—
saan Mersu-klubin aikoinaan lah—

joittaman, kirjaimellisesti pyöritet—
tävän kiertopalkinto-ohjauspyörän.
Liikenneturvan laatimat kysymyk-
set käsiteltiin omana kilpailunaan, ja

tässä kilpailussa jaettiin myös omat
palkintonsa. Kaikkiaan kaksi kol-
mannesta autokunnista kutsuttiin
noutamaan ansaitut palkintonsa,
jotka vaihtelivat mainituista laivali-
puista autoaiheiseen vaatetavaraan.

Kilpailutoimikunnan jäätyä hie-
man jo väsyneenä kokoilemaan rek-
visiittaansa palkintojenjaon jälkeen
todettiin, että aika moni kilpailijoista
oli lähtiessään kiitellyt kivoista ky-
symyksistä ja hyvästä reitistä sekä
mukavasta tunnelmasta. Ilmeisesti
tällä keväisellä kokoontumisella on
sijansa lukuisien muiden joukossa.
Mielestäni tapahtumalla on merki—
tyksensä autoharrastajien yhteis—
hengen parantajana: ei käyne kieltä-
minen, että olemme taipuvaisia tie—

tynlaiseen sisäänpäinlämpiävyyteen
ja sen myötä naapurimerkkikerho-
jen aliarvioimiseen. Nämä yhdessä
järjestettävät ajot ovat omiaan kaa—

tamaan turhia ennakkoluulon aitoja.
Itse olen tykönäni ottanut tavaksi —

noiden Rättisitikka—harrastajien ta-
paan — nostaa kättä tervehdykseen
jokaiselle vastaantulevalle Rove-
rille, mutta nouseepa käsi lippaan
nykyisin myös veteraanimersuille,
kuten muillekin harrasteautoille.

VOITTAJIEN LUETTELO — KYMMENEN KÄRJESSÄ

Pistemäärä Kerho Kilpailijat/autokunta
1. 43 p Alfa Heikkinen Timo ja Pentti
2. 35 p Rover Linnavuori Kimmo ja Heikkinen Mikko
3. 35 p Rover Kinnaslampi Raimo ja Aila
4. 35 p M—B Ollinkari Matti ja Leila
5. 34 p Rover Perkiö Isto ja Kirsti
6. 32 p Rover Tossavainen Kari ja Rosberg Pirjo
7. 32 p M-B Mustonen Juhani ja Marjatta
8. 3 1 p Alfa Heikkinen Jari
9. 3 1 p Alfa Wuolijoki Erkki ja Maria

10. 29 p Jaguar Merisalo Teijo ja Ruth

Tyyppitiedot rekisterikilvessä
Iäkkäin osallistuja, M-B kultaisella
30-luvulta.
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KUN
INSINÖÖRIT

PANIVAT
PARASTAANAutotehtaan suunnittelijoilla on

onnen päivä kun heidän ei tarvitse
tyytä uuden mallin suunnittelussa
vain ”kasvoleikkauksiin” lisäämään
kromilista sinne ja toinen tänne
vanhaan jo ikääntyvään tuotanto-
malliin vaan he pääsevät aloitta—
maan puhtaan paperin kanssa tote—
uttamaan ideoitaan parhaan tieton—
sa — ja uskonsa mukaan. Valitut tek-
niset ratkaisut ovat luonnollisesti
siltikin kompromissien tuloksia,
sillä vaikka uusi auto olisi esimer-
kiksi aj o—ominaisuuksiltaan urheilu-
auton veroinen, perheautona siihen

on kuitenkin suunniteltava kohtuul—
liset sisätilat. Silti erityisesti tek—
nisten ratkaisujen, mitoitusten jne.
osalta insinöörien valinnat ”pakko—
paidan” puuttuessa saattavat olla
ällistyttävän samankaltaisia täysin
eri maissa suunnitelluissa autoissa.

The De Dion axle is control/ed by the
so-called Watts parallelogram which, ro-
tating on its axis, ensures that the vertical
oscil/ations always occur in the same
plane. The two sketches show how the

Allaolevassa vertailussa on juuri
kaksi tällaista tavanomaisesta poik—
keavin ratkaisuin valmistettua au—

toa, toinen niistä on Rover 2200 TC
ja toinen . . . senhän saa lukija arva-
ta tutkiskelemalla taulukon miltei
identtisiä tietoja!

position (left)

(right).

Watts para/lelogram behaves in the rest

and when the car is passing over a bump
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Vuodet 1975—1977 ......................................................................................... Rover Vieras merkki
Hinta Sveitsissä SFR ......................................................................................... 19460,- 19150,—
Iskutilavuus/sylintereitä ................................................................................... 2204/4 1799/4
Nokka—akselit sylinterikannessa kpl ............................................................... 1 2
Kaasuttimien lukumäärä .................................................................................. 2 2
DIN hv/ vääntömomentti kpm ......................................................................... 115/ 18,7 115 (- 1 21)/ 17,0Kiihtyvyys 0—60 mph sekunteja ..................................................................... 11,5 10,8
Kiihtyvyys 0—80 mph sekunteja ..................................................................... 21,2 19,5
Huippunopeus mph (mailia tunnissa) ............................................................ 108 110
Polttoaineen kulutus tyypillinen 1/ 100 km ..................................................... 10— 12 10— 12
Testikulutus 1/ 100 km ....................................................................................... 10,9 10,9Vaihteiden lukumäärä ....................................................................................... 4 5
Testipaino kg ...................................................................................................... 1422 1265
Painojakauma % edessä/ takana ...................................................................... 52/48 51/49Säädettävä ohjauspyörä .................................................................................... on on
Ohjauspyörän kierroksia .................................................................................. 3,8 3,5
Rengaskoko/ vanne” .......................................................................................... 165/ 14 165/ 14Kääntösäde puskurista vasempaan, m ............................................................ 10,95 11,10Kääntösäde puskurista oikeaan, m ................................................................. 10,60 10,65
Levyjarrut edessä .............................................................................................. on on
Levyjarrut takana tasauspyörästön vieressä .................................................. on onTaka—akseliratkaisuna DeDion—tyyppi ........................................................... on onVarustelussa täydellinen mittaristo ................................................................. on on
Nelivalojärjestelmä ........................................................................................... on onTestiauton pituus, m .......................................................................................... 4,5 5 4,42
Leveys, m ............................................................................................................ 1,68 1,68

Ylläoleva listavertailu osoittaa kah-
den tehtaan suunnittelij oiden pääty—
neen miltei samanlaisiin tuloksiin ja
kumpikin auto on saanut maailmalla
huomattavasti tavanomaista enem—
män kiitosta osakseen. Molempien
merkkien perinteiden ja arvostuk—

sen vuoksi niiltä edellytetäänkin
omaperäistä suunnittelua, jossa hal-
vat ratkaisut eli tuotantokustannus—
ten etusijalle asettaminen eivät vält—
tämättä ole ainoa suunnittelijan oh—

jenuora. Tämä ehken selittää sen
tosiseikan, että pikavilkaisulla täy—

sin erilaiseksi miellettävät Rover
2200 TC ja Alfa Romeo Alfetta
ovat kuin serkuksia ylläolevan tau—
lukon tietoja tarkasteltaessa . .. jamolemmissa asuu se selittämätön
vetovoima, jota aito autoharrastaja
ei osaa vastustaa.

KARITT
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AVOAUTOILLA TALMASSA 18. 5. -91

Suomen ensimmäinen muutos-
katsastettu avo-Range on Keinäsen
veljesten toimiva kilpa-auto.

Mustosen veljesten Land Roverin
konepellin alla on Rangen V-8.

Auto on asianmukaisesti
muutoskatsastettu.

Jukka Hyttinen Jyväskylästä ja
vaaleansininen taidokkaasti tehty
avo-Range.
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HANKASALMI 28-29. 9. -91

Kivetkin nousivat katsomaan kuka yli yrittää. Koski kuohusi pelosta, kun miehet ja auto lähestyi.

»»

Fagerströmin Henkan hillitty ajotyyli aiheutti Land Roveria ajettiin kädet kyynärpäitä
jälleen ihailua. myöden ristissä.

Löylymies Petri Mattsson harjoittelee vuoden -92 kesätapahtumaan ottamalla mutakylpyjä Hankasalmella.



Rover historiaa:

, 60,75, 90, 105 (1958-1959)
. sekä 80 ja 100 (1959-1962)

60, 75, 90, 105 (1958—1959)
Uuden PS 3—litraisen ensiesittelyllä
syksyllä 1958 oli melkoisia vaiku-
tuksia P4 historiaan, sillä osien ra-
tionalisointi aiheutti melkoisen jou-
kon muutoksia seuraavina vuosina.
Vaikka mitään suuria mekaanisia
muutoksia ei tapahtunutkaan P4zssä
ensiesiteltäessä 3—litraista, joka oli
vienyt Solihullin suurimman huo-
mion vuosina 1958—59, pyrittiin
P4:sen olemusta ehostamaan P5
muotoilun suuntaan. Uudet pusku—
rit ja puskurin kävyt ja sisäänvedetty
jäähdyttäjänsäleikkö, jossa oli uusi
keulamerkki, ovat suora lainaus
3-litraisen muotoilusta. Kromattu
lista jäi pysyvästi kyljille ja takarekis-
terikilven päälle ilmestyi suuri kro-
mikoriste, joka sai auton näyttä-
mään takaa matalammalta. Sisätiloi-
hin kojelaudan yläpuolelle ihnestyi
pehmuste pienenä myönnytyksenä
turvallisuudelle. Tämä pehmuste
varmasti aikanaan herätti ristiriitai-
sia tuntemuksia Roverin omistajien
keskuudessa, muovisen päällysteen
halventaessa heidän mielestään au-
ton eleganssia.

105Rzn poistuessa mallistosta,
1055 muuttui pelkäksi 105:ksi me-
nettäen edeltäjänsä sumuvalot. Uu-
si progressiivinen kaasutinvivusto
mahdollisti kaasuttimen pehmeäm—
män toirninnan ja edelleen kytkin—
polkimen poljinvoimaa kevennet—
tiin. Kaikki kolme kuusisylinteristä
mallia saivat tehokkaammat laturit
ja 90:een tuli Girlingin jarrutehos—
tin, sama kuin 105:ssa, aiemman
Clayton Dewandren sijaan.
Kaikesta huolimatta kehittely-

työtä P4 ympärillä jatkettiin ja yksi
kummallisimmista projekteista oli
auton dieselöinti. Brian Terryn käsi-
tyksen mukaan projekti sai alkunsa
brasialialaisten aikeista tilata autoa
taksiliikenteeseen. Projektin pääl—
likkönä toimi Philip Crowther ja
koeautona toimi 90 vuosimallia
1954 (rekisterikin on tiedossa:
NAC-514). Aluksi autoon laitettiin
Land Roverin kaksilitrainen kone,
mutta tämä korvattiin myöhemmin
2286 cm3 koneella, joka itseasiassa
oli sama kone, jota kehiteltiin bensa-
käyttöisenä seuraavan sukupolven

P4zsten voimanlähteeksi. Dieselille
ominaisen nakutuksen eliminoimi-
seksi tehtiin melkoisesti työtä, mutta
huolimatta konepellin, etusiipien ja
rintapellin massiivisista äänieristeis—

tä, ei nakutusta saatu riittävästi hilje—
nemään, jolloin projektista luovut-
tiin. Autosta ei tullut niin laadukasta,
jotta se olisi voinut kantaa Rooverin
nimeä.
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80ja 100 (1959—1962)
Vuoden 1959 päättyessä päättyi
myös mallien 60, 75, 90 ja 105 val-
mistus tuotannon rationalisoinnin
seurauksena. P4 oli nyt kymmen-
vuotias ja kaikkien mallien paitsi
nelisylinterisen 60:sen myynti oli
kokenut laskun kautena 1958—59,
joten oli selvää, että jotain uutta oli
kehitettävä. Mitään riskejä ei kuiten—
kaan otettu. Vuoden 1960 supistettu
mallisto muodostui yhdestä kuusi-
sylinterisestä (100) kolmen sijasta
ja 80 korvasi 60 — P4 mallisto oli
huvennut kahteen automalliin.
Ensimmäisen kerran P4:n histo—

riassa sitä valmistettiin rinnan toi—

sen henkilömallin kanssa ja oli ilmi-
selvää, että jonkinasteista ristisii-
tosta näiden kahden mallin välillä
tapahtui osien valmistamisen yksin-
kertaistamiseksi ja kustannusten las—

kemiseksi. PS:n kolmilitrainen
moottori, joka esiteltiin pari vuotta
aiemmin 195 8, oli parannettu ja
suurennettu painos alkuperäisestä
2,6 litraisesta P4 moottorista. Nyt
puolestaan uusi 2,6 litrainen moot-
tori kehitettiin kolmelitraisesta
P4:ää varten, njolloin samalla siirtyi
kaikki uuden moottorin sisältämä
kehittelytyö vanhaan mallistoon.
Uuden moottorin sai 100, mootto—
rin, joka oli tilavuudeltaan hieman
edeltäjäänsä pienempi (2625 cm3/
2638 cm3). Moottori kehitti kaik-
kiaan 104 hv — enemmän kuin mal-
leissa 75 ja 90, mutta hieman vähem—
män kuin kaksoiskaasuttajalla va-
rustettu korkeapuristeinen 105:n
moottori. 80 puolestaan sai osak—
seen Land Roverista siirretyn neli-
sylinterisen. Tämä 2286 cm3 moot—
tori, joka esiteltiin II sarjan Land
Rovereissa 1958, tuotti 77 hv — seit-
semän hevosvoimaa enemmän kuin
Land Roverissa. Se oli kummajainen
P4zsen historiassa; se oli ainoa mal-
listossa ollut moottori, joka ei ollut
kehitetty alkuperäisestä IOE—moot—
torista vuodelta 1948. Lisäksi se oli
ainoa P4 moottori, joka ei käyttänyt
SU—kaasuttimia vaan Solexin vas-
taavia. Itseasiassa se oli läheisem-
pää sukua 2052 cm3 dieselmootto-
rille, joka esiteltiin I sarjan Land
Rovereissa 19 5 7. Tämän moottorin
kanssa sillä oli yhteistä niin perus—
rakenne kuin iskunpituus.
Nelisylinterisenä mallina 80 kor—

vasi luonnollisesti 60zsen, mutta
myös jossain määrin 75zsen, jonka
kuusisylinteristä (2230 cm3) moot-
toria se korvasi toki heikommin. Ai—
van kuin 100:sen niin myös 80:sen
moottorivalintaan vaikuttivat Soli—
hullin muiden osastojen tapahtu—

mat; 60zssä käytetty 1997 cm3 kone
oli poistunut Land Roverin nokalta
vuonna 1958 (tuo 1997 cm3 kone oli
korvannut aiemman samankokoi—
sen Land Roverin koneen vuonna
1955) ja kun nelisylinteristä P4:ää
tuotettiin kautena 1957—5 8 vain
1498 kappaletta ja kautena 1958
—59 1643 kappaletta, oli ilmeisen
selvää, että oli kannattamatonta
tuottaa kaksilitraista IDE-mootto-
ria yksinomaa P4:ää varten.

Huolimatta uusista moottoreis-
taan ei kumpikaan uusista malleista
ollut mitenkään radikaalisti poik—
keava P4 mallisarjasta, vaan ajan ta—

salle saatettuja versioita vanhan kaa-
van mukaan ilman suurta kohua. Eh-
kä tärkein uudistus oli levyjarrujen
asentaminen etupyöriin, muutos
jonka sai aikaan asiakkaiden painos—
tus ja joka kohdistui myös P5zseen
1960-mallikauden alussa. Levyjar-
rujen asentamisen takia levypyörät
jouduttiin uusimaan, jotta raidele-
veys säilyisi ja samasta syystä taka-
akselia jouduttiin leventämään.
Muutos näkyi ulospäin uusina pöly—
kapseleina, joissa kapselin keskiosa
oli vedetty sisäänpäin ja jotka itse-
asiassa olivat samanlaiset kuin 3—lit—

raisen kapselit. Molemmissa P4:sis—
sa jarrut olivat tehostetut ja niihin
oli asennettu ylivaihde vapaakytki—

men sijaan. Alun pitäen ajatus oli,
että ylivaihde olisi ollut lisävaruste,
mutta viime hetkellä tehty ratkaisu
hävitti vapaakytkimen lopullisesti
pois Roverin varusteista. Tehdas tar—

josi kuitenkin erikoistilauksesta au—

toja, joissa ei ollut ylivaihdetta.
Molempiin malleihin oli tarjolla la-
minoitu tuulilasi lisävarusteena.
Keulamerkki oli tietysti muovinen,
lisäksi 100:se tunnisti konepellin
sivuilla olevista kromisista tyyppi-
merkeistä.

Ajettavuudeltaan 80 oli muiden
P4zsten kaltainen; ehkä hieman Vä-
hemmän aliohjautuva, koska sen
kone oli ICE-koneita hieman kevy-
empi. Tietysti se oli kuusisylinteristä
100:sta hieman hitaampi, joka puo—
lestaan saavutti edeltäjänsä 105 :sen
huippunopeuden entistä helpom—
min. Kuitenkin täytyy myöntää, että
huolimatta jatkuvasta kehittelytyös-
tä väistämätön tosiasia oli se, että
korin perusrakenne oli vanhanaikai-
nen. P4zsen erillinen runko- ja kori-
ratkaisu ei ollut verrattavissa itse-
kantavan korin tuomille eduille.
Kulkipa auto kuinka kovaa tahansa
suoralla tiellä, auton ajo—ominaisuu—
det mutkaisella tiellä pakottivat kul—

jettajan arvokkaaseen ja rauhalli-
seen ajotyyliin eikä ominaisuudet
sallineet kaahailua. .,
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Kuten ennenkin kauden aikana
tehtiin jatkuvasti uudistuksia. Sisälle
laitettiin vaatekoukut. Lisävarus-
teeksi tuli sylinteriblokin immersio
heater (?) ja sivuvilkut poistuivat etu-
siivistä (?). Tarttumakahvat, jotka
olivat 80:sen lisävaruste mutta vakio-
na 100:ssa tulivat niinikään vakiova-
rusteeksi halvempaan malliin. Niini—
kään halvempaan malliin laitettiin
varoventtiili (?) vähentämään jako-
päänketjun rätinää, mistä oli saatu
valituksia. 100cssa tapahtui myös
muita mekaanisia parannuksia: tyh-
jäkäyntiä parannettiin muuttamalla
nokan (?) profiilia, samoin malliin
muutettiin 3-litraisen bensapumppu
ja öljynsuodatin.

Suurin muutos vuoden 1961 mal-
leihin oli ohjauksen keveneminen,
kun ohjausvaihteen (?) suhdetta
alennettiin (höpöhöpö). Nelisylinte-
rinen moottori ei toiminnoiltaan ol-
lut täydellinen, jolloin kaasutinta
uudistettiin vikojen korjaamiseksi ja
tyhjäkäynnin tasaamiseksi. Jatkuva
jakopäänketjujen ääni pakotti Rover
Companyn koittamaan mittaventtiili
(?) tilanteen korjaamiseksi; lopulli-
sesti se korjaantui myöhemmin kun
ketjuun asennettiin uudentyyppinen
kiristäjä. Lisävarusteina kauden
malleihin sai vaunumerkkitangon.
(Mistäs me sellaiset saisimme ?)
Edelleen molemmat mallit saivat
kevyemmän kytkimen, samoin pako-
putken pää uudistui,, Pyöränripus-
tusta uudistettiin, jotta taka-akselille
tulisi lisää välystä (?). Jousitusta pa-
rannettiin niinikään ohentamalla yh-
den takajousen paksuutta ja P4 ja PS
tyyppien yhtenäistämiseksi asennet-
tiin P4:seen 3-litraisen ylivaihde, to-
sin nopeusmittarin kiinnitys piti hie-
man modifioida uudelleen.

Kesäkuussa 1961 Rover Com-
pany esitteli uuden auton ja uusi
autojen sarjanumerojärjestelmän.
Sarjanumerot muodostuivat kah-
deksannumeroisesta sarjasta, johon
liittyi kirjain entisen yhdeksännu-
meroisen sijaan, joka oli ollut voi—

massa vuodesta 1956 lähtien. Yh-
deksännumeroisessa sarjassa sarjan
kolme ensimmäistä numeroa ilmai—
sevat tyypin ja mallin (ensimmäinen
numero kaikissa oli 6 ja kaksi seu-
raavaa, siis tyypistä ja mallista riip-
puen jokin väliltä 00—54), neljäs
numero ilmaisee mallivuoden (19 5 7
= 7 jne) ja viisi viimeistä numeroa
varsinaisen sarjanumeron (kussakin
mallisarjassa ja mallivuodessa al-
kaen numerosta 00001).

Uudessa kahdeksannumeroises-
sa sarjassa kolme ensimmäistä nu—

meroa (jokin väliltä 400—495 tai
725—861) ilmaisee mallin ja tyypin.
Viisi viimeistä numeroa ovat jälleen
varsinaiset sarjanumerot, jotka kus—

sakin mallissa alkoivat numerosta
0001. Mallivuosi ei tosin selviä sar-
janumerosta ja kirjan lähinnä ilmai-
see huollon kannalta tärkeistä muu-
toksista. Molemmissa 1961 malleis—

sa, jotka oli ristitty ilman mitään eri—

tyistä syytä Mark IV:siksi, kirjain oli
”a”, kunnes tämä korvautui sittem-
min Vuoden 1962 mallissa kirjai-
mella ”b”. Pienemmässä mallissa
merkinnän muutos viittaa nelisylin—
terisen koneen muutoksiin, jotka
olivat yhteneviä Land Roverin vas—

taavan koneen modifikaatioiden
kanssa, jolloin osien vaihdettavuus
parani. Samanaikaisesti laturin te-
hoa parannettiin ja courtesy lights

katkaisijat uusittiin. Edelleen mer-
kintä viittaa kasvaneisiin yhtene—
vyyksiin PS mallin kanssa, joista esi-
merkkinä kellotaulujen uusiminen,
kahden tuhkakupin ilmestyminen
etupenkin selkäpuolelle aiemman
yhden sijaan. 100:n sai lisäbensa—
pumpun varasäiliötä varten aivan
niinkuin kolmilitrainenkin ja mo—
lemmat P4 mallit saivat uudet taka-
sisävalot.
Vuoden 1960 aikana 80 ja 100 ei—

vyttivät yleisön kiinnostuksen P4—

malleihin nostamalla myyntiluvut
edellisen kauden 8582:sta (joka oli
saavutettu neljällä eri mallilla)
9670:een. Merkittävin parannus ta-
pahtui nelisylinterisen myynnissä
huolimatta ongelmista, joita 80:sen
moottorissa oli; vuonna 1959 neli—

sylinterisiä myytiin 1643 ja vuonna
1960 niitä myytiin jo 2797. Kuiten—
kin seuraavana Vuonna myynti jäl-
leen laski aina 8361:een 80:sen
myynnin laskiessa Vähemmän kuin
100zsen. Mutta 1962 kaudella 80:siä
myytiin enää 620, vaikka niitä tuo—

tettiin kaikkiaan 4493 kappaletta.
Jossain määrin myynnin dramaatti-
seen laskuun vaikutti varmaankin
huhu uuden P6-2000 mallin pikai-
sesta tulosta markkinoille, minkä
vuoksi Solihullissa kiristettiin salai-
suuden verhoa uuden mallin ympä-
rillä. Itse asiassa kahden vuoden Vii-
ve uuden mallin markkinoilletulosta
pakotti esittelemään vielä uuden
P4 sukupolven. Se onkin sitten eri
juttu se.

P. KORVENKONTIO



RIITTAVYYS RAUHOIVTTAA.
UUSI RVOER 800.

Rover on onnistunut jalostamaan

velvoittavat perinteensä vaativalle 1990—

luvulle. Koeaja Roverin uusi 800-sarja

ja ihastu laadukkaan herrasmiesautoilun

hillittyyn charmiin.

Se rauhoittaa.

ROVER 800 SERIES
MATKANTEKIJÄ

Roverin 800—sarja. Hinnat 187.500—362000 mk.
Veroluokat III-V.
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KOTKAN KEVÄTAJOT
Tämän vuotiset Rover Ystävien
kevätajot pidettiin 10—vuotisjuhlan
kunniaksi kaksipäiväisenä kesä-
kuun alussa. Tapahtumapaikka oli
Kotkan kaunis, merellinen Santa—
lahti. Rover Ystävät olivat jälleen
kerran lähteneet runsain joukoin
viettämään yhteistä viikonloppua.
Kokoontumisen ja alkutervehdyk-
sen jälkeen oli vapaamuotoista oh-
jelmaa ennen päivällistä. Osa Rover
Ystävistä jäi nauttimaan Santalah—
den mökkikylän luonnosta ja tois-
tensa seurasta. Toiset puolestaan
tutustuivat paikkakunnan nähtä-
vyyksiin omin tai paikkakuntalais-

ten ohjeiden ja opastuksen mukaan.
Näitä nähtävyyksiä oli mm. Langin-
koski, joka oli tsaari Aleksanteri
III:n kesänviettopaikka. Kotkan kes-
kustassa oli vanha vesitorni, jonka
näköalatasanteelle pääsi vain kii-
peämällä lähes 150 rappusta.
Päivällisen jälkeen saunottiin ja

myöhemmin kokoonnuttiin iltanuo—
tiolle kuten kesäiltaan kuuluukin.

Seuraava aamu valkeni sateisena
ja kylmänä. Aamupalan jälkeen oli
ohjelmassa risteily vesibussilla Kot—

kan Kaunissaareen. Menomatkalla
oli leikkimielinen kilpailu, johon
kaikki osallistuivat suurella antau-

muksella. Kaunissaaressa kiersim—
me saarta ja ihailimme kalastaja-
kylän maisemia ja rakennuksia.
Paluumatkalla julistettiin kilpailun
tulokset ja jaettiin palkinnot, joista
kiitokset kilpailun sponsoreille.
Merimatkan aikana Kimmo muis-

teli Rover Ystävien 10-vuotista tai-
valta ja se eri kohokohtia.
Risteilyn jälkeen ruokailimme

yhdessä ja tähän päättyi Rover Ystä—
vien tämänkertainen kevätajo sekä
yhteinen hauska Viikonloppu.
Sateinen kotimatka alkoi . . .

NV/25

Lapsia vesitornissa.

Hannun kauppa Kaunissaaressa.

Maisemia Kaunissaaresta.
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Rover Ystäviä Langinkosken partaalla.

Ajoneuvot kotiinlähtöasemissa.

LAMA-AJAN ERIKOISTARJOUKSIA
Varaosatarjouksia talven kunnostuksiin

'
Pakene autotalliin — osta projekti

SD-1 P6 lokasuojat ........................................... 1200,— Range Rover ”D” .............................. -74 8000,-
KONI jousi-iskari sarja SD—1 ............................ 2000,- Range Rover V8 ............................... —74 15000,-
Rangen Unipart-HD jouset ............................... 300,- Range Rover V8 ............................... -76 20000,-
Rangen ohjausiskari ......................................... 220,— Rover 100 .......................................... -61 12500,-
Korinnosto-osat ................................................. 800,- Rover 3L hyvä ................................... -60 15000,-
Rangen lyhyt etuvetari, uusi ............................ 500,- Rover 2000 ....................................... -65 12500,-
2200 TC uusi sylinterinkansi ........................... 1200,- Rover 2000/2200 TC ...................... -73 8000,-
90-75 (73,xx) mäntäsarja + 20 ........................ 1200,-
V8 8.25 ja 9.35 std mäntiä ................................ 200,- MYÖS EHJIÄ HWIÄ VAIHTOAUTOJA:
Holley + imusarja -b .......................................... 1500,- 2200 TC, 3500 P6, 2600, 3500 30.11 820 ja Rangeja
V8 ”ratanenä” + kiint. nostajat ......................... 2000,-
SD-1 kennotettu jäähdytin ............................... 900,-

AUTOJA 'VARAOSIA JA VARUSTEITA aaSIKORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA Ify
/— Juvan teollisuuskatu 10 ROVER

02920 ESPOO

Puhelin (90) 845 617

Myymälä avoinna arkisin klo 9—17
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KOLME TAPAA
Olen kolmella eri tavalla parantanut
viihtyvyyttä Range Roverissa.
Sitten ensimmäisen, vuonna 1985

hankitun, hattuhyllyllä varustetun
Range Roverin on matkatavaratilan
pienuus vaivannut matkantekoa.
Hattuhylly sinänsä on hyvä ja pitää
matkatavarat ulkopuolisten silmien
ulottuvuuksilta, mutta sen alla oleva
tila on aivan liian matala. Tämä ma-
tala tila vielä kaventuu vasemmalla
laidalla seisovan varapyörän ansios—
ta. Niinpä poistin varapyörän autos-
taja Tmi Hitsari Hansu rakensi vara-
pyörän kiinnikkeeseen sopivan hyl—
lyn joka samanaikaisesti toimii myös
hattuhyllyn vasemmanpuoleisena
kiskona.
Painepullo matkatavaratilassa kor-
vaa varapyörän, mutta onko kysei-

sen painepullon ilmamäärä riittävä
tämän kokoisen renkaan täyttöön
jää nähtäväksi. Tällä ratkaisulla sain
ainakin matkatavaratilaan runsaasti
lisätilaa.

Koska minua kiusaavat auton si-
säinen lika ja pöly on tapaani kuulu-
nut vähintään kerran kuukaudessa
imuroida auto sisältä. Pyrin tämän
lisäksi pesemään vielä vähintään
kerran vuodessa konepeiton ylä—
puolella olevat kolme raitisilmasuo-
datinta. Toimenpide on helppo.
Poista ritilät ja vedä suotimet ulos.
Pese suotimet esimerkiksi käyttäen
tiskinpesuainetta ja huuhtele ne run—
saalla vedellä. Aseta kyseiset osat
vastakkaisessa järjestyksessä pai-
koilleen.

Ei tule moittia alkuperäisvarus-
tukseen kuuluvaa Michelin rengas—
ta, varsinkin jos ne ovat kuljettaneet
Range Roveria yli 77.000 km ilman
onnettomuuksia. Mutta kun nyt tuli
aika uusia renkaat päädyin uuteen
ajatteluun ja alle tulivat LT225/75
R16/D BF Goodrich Radial All—
Terrain T/A renkaat. Nämä renkaat
joiden tartuntapinta on noin 25 mm
alkuperäisiä renkaita leveämpi sai
jo ensimmäisen ajoviikon aikana yli
3500 km kyytiä. Keliolosuhteisiin
sopi kaikki lukuunottamatta lunta ja
pakkasta. Rengaspäätöstäni en tois-
taiseksi kadu ja siksi voinen kyseistä
rengasta, joka sopii Range Roverin
alkuperäiselle vanteelle, suositella.

64/HGK

USA = GB AUTOJEN MEKKA
Olen Amerikan matkoillani saanut
huomata että mielenkiintoisimmat
englantilaisautomerkit ja mallit voi
löytää sieltä, onhan Englannin auto-
teollisuus aina vienyt suurimman
osan tuotannostaanYhdysvaltoihin.
Jaguareja, Triumpheja ja MGztä

näkyy paljon liikenteessä ja näihin
erikoistuneita liikkeitä on paljon.
Näistä merkeistä kiinnostuneet
löytävät helposti HEMMINGS-
MOTOR NEWS lehdestä (kuukau-
sittain julkaistava vanhojen autojen
myyntilehti) lisätietoja.
Rovereita ei juuri liikenteessä näy.

Onhan Roverin myynti aina ollut
heikkoa uudella mantereella, mutta
näihin erikoistuneita liikkeitä kui-
tenkin löytyy. Heillä on varsin eri-
koista kalustoa, hinnat ovat kuiten-
kin aika kalliita.

Tässä muutama osoite:
ROVER WEST,
4060 E. MICHIGAN,
TUSSON AZ 85714
(henkilöautot)
ATLANTIC BRITIS LTD.,
PO. Box 110, Rover Ridge Drive,
MECHANICVILLE NY 12118
(Range & Lantikka)
MOSS MOTORS LTD.,
7200 Hollister Aven.,
PO. Box 847, GOLETA, Ca. 93116
(MG, Jaguar, Triumph, Austin
Healy sekä hyviä tarvikkeita).

Isot ”jenkki” puskurit kolhitussa Texas SD ] :ssä.

Austin Learse (ruumisauto) unohdettuna, takana London taxi.
Tämä Houstonissa elokuussa 1991.
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ROVEHISM3 LITTRdE MAlšÖIZC 1A
Ensi kosketuksemme Roveriin oli * '

,

%%
oikeastaan vain suusanallista tietoa *

'

vanhalta ystävältämme, todelliselta
autointoilijalta. Todellisella tarkoi—
tamme'sitä, että vähintäin 99 % hä-
nen jutuistaan ja ajatuksistaan on
pyhitetty Automobiilille, lopun va-
jaan prosentin jäädessä maailman
tapahtumille, politiikalle, seksille,
bisnekselle ja muille mitättömille
asioille. Puhuessaan autoista hän ei
koskaan unohda samalla mainita
Roven'a, jollaisen hän joskus omisti.
Hän kuvailee Roverin autoilun hui-
puksi ja sanoo, että jokaisella pitäisi
olla vähintään yksi Rover.

Kuultuamme tämän varmaan sa—

dannen kerran päätimme, että mei—

dän on parasta jo itsesuojelumme
vuoksi testata tämä ihme. Sen teim—

me ja nyt me kunnioitamme todella
ystävämme arvostelukykyä. Rover
on tosiaan autojen huippua ja kaik—

kea sitä, mitä ystävämme on ylistä-
nyt.
Motor Trendin testiauto oli tuore

Mark lA malli, joka on jatkoa muu-
tama vuosi sitten (1958) esitellylle ja
suosiollisen vastaanoton saaneelle
3 Litre —mallistolle. Ulkoisesti autos-
sa ei ollut mitään muutoksia edeltä—
jäänsä nähden, muotoilu on edelleen
selkeää ja tarkoituksenmukaista.
Henkilökohtaisesti kannatamme
muotoilun suuntausta, joka perustuu
pysyviin eikä muutoksille alttiisiin
malleihin. On turvallista tietää, että
maksettuasi S 5000 autotehdas ei
välittömästi nujerra sinua henkisesti
esittelemällä täysin uudenmallisen-
auton ennenkuin edes olet ehtinyt
kunnolla ajaa sisään juuri ostamasi
ajopelin. Roverin omistaja voi olla
turvallisin milin, hänen tänä tai viime
vuonna ostamansa auto on edelleen
muodin mukainen kun seuraava
vuosi koittaa. Jokaisen autoilijan pi-
täisi päästä tilanteeseen, että auton
myyntiin tai vaihtoon on tarve vasta
kun auton kustannukset ja korjaus-
tarve tekevät siitä epätaloudellisen
sijoituksen. Häntä ei koskaan pitäisi
saattaa tuntemaan, että nyt on uuden
auton oston aika, koska vahnistaja
on taas muotoillut valmisteensa uu—

delleen muodin oikkujen mukaan.
Roverissa on teknisiä ja toimin—

nallisia ratkaisuja jotka takaavat ta-
valliselle autoilijalle lukuisien vuo-
sien ja mailien huolettoman taipa-
leen. Roverin 183 kuutiotuumainen Varapyörä on sijoitettu veivillä alas laskettavalle hyllylle.
suora kuutosmoottori on eräs sileä- Näppärän ratkaisun ansiosta matkatavaratila on selkeä ja tilava.
käyntisimmistä ja nöyrimmistä
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Tukeva jousitus rajoittaa korin kallistelun minimiin. Tämä kuva liioittelee kallistelua
väärinpäin kallistetun kaarteen ja matalan kuvauskulman vuoksi.

moottoreista, joita olemme koskaan
tavanneet. Tämän voimanlähteen
suunnittelussa on lukuisia ratkaisuja,
joiden vuoksi moottori poikkeaa
muiden kuutosmoottoreiden jou—
kosta. Imuventtiilit ovat sijoitetut
alumiinivaluiseen sylinterikanteen
kun pakoventtiiht sitävastoin ovat
valurautaisessa sylinterilohkossa (F-
kansi). Nokka-akselin elinikää on
pidennetty käyttämällä rulla—tyyppi-
siä venttiilinnostajia. Moottorin lu—

juutta ja luotettavuutta on lisätty
käyttämällä seitsemää runkolaake—
ria. Tällainen moottori pystyisi il-
man muuta antamaan enermnän te-
hoa kuin 115 hv 4500 rpm käynti-
nopeudella, mutta tehtaan mielestä
tämä teho on riittävä ja pysyttäyty—
mällä tässä tehossa moottorille taa-
taan miellyttävät käyntiominaisuu-
det ja pitkä käyttöikä.
Yllä moottorista kerrottu johtaa

siihen, että auton suorituskyky on
keskiluokkaa. Rover painoi täydellä
tankilla ja kaksi testaajaa sekä kaikki
testivarusteet kuormanaan hieman
yli 4000 paunaa (yli 1800 kiloa).
Autossa oli valinnaisvarusteena saa—
tava kolminopeuksinen automaatti-
vaihteisto (Borg—Warner) ja 3,9:1
välitys taka-akselissa. Vakiovarus—
teena olevalla 4-Vaihteisella vaihteis—
tolla ja sen yhteydessä käytetyllä
4,3:1 taka-akselin välityksellä voi

arvata auton suoritusarvojen para-
nevan. Nyt kiihdytys nollasta 30, 45
ja 60 mailin tuntinopeuksiin vei 6,4,
12,4 ja 20,0 sekuntia. Neljännesmai—
liin seisovalla lähdöllä kului 23,5
sekuntia ja loppunopeus oli tasan 65
mailia tunnissa. Yläpään nopeuksilla
suorituskyky tuntui hieman parem-
malta ja moottori käy sileästi ja vas-
taanhangoittelematta 5000 rpm
käyntinopeuteen, joka vastasi 100
mph todellista nopeutta testaukses—
sa käyttämämme sähköisen mittarin
varmistamana. Nopeus saavutettiin
Riversiden kilparadan takasuoralla,
joka on noin mailin pituinen.

Polttoaineen kulutus oli juuri kes—
kitasoa kun huomioidaan auton pai-
no, automaattivaihteisto ja mootto-
rin hevosvoimat. Kaupunkiajossa
kolme perättäistä tankillista antoi
taloudellisuuslukemiksi 14,5, 14,6 ja
14,6 mailia gallonalla polttoainetta
(noin 16,1 ltr/ 100 km). Maantiellä
taloudellisuus parani, lukema oli
17,3 mpg (noin 13,6 1tr/ 100 km) ja
emme epäile, etteikö tulos olisi ollut
vieläkin parempi jos olisimme pysyt-
täytyneet alle 75 mph (121 km/h)
nopeudessa — mutta Rover tuntui
haluavan matkata juuri tällä vauh-
dilla, joten jos liikenne vain salli, me
annoimme mennä.
Jarrut ovat tässä autossa todella

&
jotain, muutaman kerran niitä käy-

tettyäsi ihmettelet, miksi muissa au-
toissa ei ole tämän veroisia jarruja.
Edessä on Girling—levyjarrut ja ta—

kana suuret 11—tuumaiset rummut.
Jarrujärjestelmään kuuluu tehostin,
mutta poljinpaine tuntui niin tavan-
omaiselta, että meidän piti kurkata
konepellin alle varmistuaksemme,
että siellä tosiaan oli tehostin. Käy—
timme jarruja aika rajusti kiihdytys—
kokeissa ja huippunopeutta hakies—
samme emmekä antaneet yhtään ai-
kaa jäähtyä ennenkuin aloitimme
jarrutestit. Siitä huolimatta Rover
saavutti eräät lyhyirnmät jarrutus-
matkat, joita koskaan olemme näh—
neet. Jarrutusmatka 30 mph nopeu-
desta (48 km/h) oli hyvä 41 jalkaa
(12,5 metriä). Nopeudesta 60 mph
(97 km/h) jarrutusmatkaksi tuli 147
jalkaa (44,8 m), mikä on loistava tu—

los minkä kokoiselle autolle tahansa.
Kaikissa jarrutuksissa auto pysyi
suoraan suunnassaan eikö niissä il-
mennyt pienintäkään lukkiintumisen
taipumusta. Jarrutestien jälkeen
teimme vielä useita paniikkijarrutuk-
sia valokuvaajamme pyynnöstä eikä
niissäkään vielä ollut mitään oireita
jarrujen häipymisestä tai kovuudesta
jarrupolkimessa. Jarrut olivat kuu-
mat, mutta edelleen täysin valmiit
tehtäväänsä.

Ajomukavuutta voi kuvata vain
loistavaksi. Kaikenlaisilla tienpin—
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noilla ja kaikissa nopeuksissa ohjaa—
ja ja matkustajat tuntevat, että auto
ja liikenneolosuhteet ovat täysin hal-
linnassa. Korkeissa nopeuksissa auto
ei ala vaellella suunnastaan ja hei—

toissa ei esiinny mitään keinumista,
joka on niin tavanomaista pehmeä—
jousisille autoille. Todella huonopin—
taisilla teillä meillä oli vaivaa löytää
sellaisia monttuja, että saisimme jou—
situksen pohjaamaan. Kun viimein
saimme jousituksen lyömään läpi,
Rover tokeni jysäyksestä välittö-
mästi.
Vaikka Rover on melko painava j a

lievästi aliohjautuva, se taipuu hyvin
myös tiukkoihin kaarteisiin ja silti
ohjaaminen vaatii vain minimaali—
sen vähän vaivaa. Korin kallistelu ei
ole lainkaan huomattavaa. Loistava
ajomukavuus ja hyvät ajo— ominai-
suudet voidaan laskea hyvin suunni-
tellun jousituksen ansioksi Edessä
on palloniveliset tukivarret sekä la—

minoidut vääntövarsijouset ja taka—
na joustossa progressiivisesti käyt—
täytyvät tavanomaiset lehtijouset.
Testiautossa oli ohjaustehostin, joka
yhdessä automaattivaihteiston
kanssa teki Roverista vaivattoman
käsiteltävän pahassa ruuhkaliiken-
teessä. Tämä käsittelyn vaivatto-
muus korostui vielä moottorin sit-
keän käytöksen ansiosta. Moottorin
suurin vääntö (164 lbs—ft, n. 22,6
kpm) saavutetaan jo 1500 rpm käyn-
tinopeudella, joten vääntöä riittää
nopeuksien keskualueilla, juuri siel—
lä missä sitä eniten tarvitaan.
Roverin laadukkuuden tuntee

parhaiten matkanopeuksissa, auto
tuntuu tukevalta ja on äänetön.

Sileäkäyntisessä ja luotettavassa
kuusisylinterisessa' moottorissa on
F-tyyppinen alumiinikansi, rallin
varastetut venttiilinnostimet ja
seitsemän runkolaakeria.

Kaikki tiestä johtuvat iskut ja värinät
ja moottorin käyntiääni on joko eli—

minoitu kokonaan tai pienennetty
vähäiseksi urinaksi tehokkaalla ää-
neneristysmateriaalien käytöllä se—

kä korin konstruktiolla. Moottori,
vaihteisto, ohjauslaitteet ja jousituk—
sen osat ovat kaikki sijoitettu erilli—

selle apurungolle, joka on kumein
eristetty muusta autosta ja joka sa-
malla on nopeasti irroitettavissa
muusta autosta.
Suuri ammattiylpeys Roverin teh—

tailla heijastuu loistavana ja pikku-
tarkkana työn laatuna niin sisustuk-
sessa kuin auton ulkokuorenkin vii—

meistelyssä. Ovien, peltien ja sisus-
tuksen osien sovitukset on tehty sil—

miinpistävän huolellisesti. Kun sul—

kee Roverin oven, ääni ja tuntu on
niin ihastuttava, että jo se yksinään
on varmaan ollut peruste monelle
syntyneelle autokaupalle.
Auton sisustus osoittaa samaa

huoliteltua työn laatua kuin ulko-
puolikin ja kuljettajan sekä matkus—
tajien mukavuus on tehtaalla koettu
kustannuksia tärkeämmäksi. Testa—
tussa autossa oli yhtenäinen etu—

istuin, jossa on esiinkäännettävä
kyynärnoja, mutta Roverin saa ha-
luttaessa myös erillisin etuistuimin.
Etuistuimelle mahtuu kolme henki—
löä mukavasti ja tuntuu siltä, että se
ei olisi liian ahdas neljälle hengelle-
kään. Takana istuin ei ole yhtä tilava
kuin edessä, mutta sille mahtuu kol-
me tavallisen kokoista aikuista. Mo—

lemmat istuimet on verhottu erityi-
sen pehmeällä sian nahalla, joka
asianmukaisesti hoidettuna kestää
koko auton iän. Ajoasento on erit-

täin hyvä, istuin antaa kunnon tuen
selälle sekä reisille ja ohjauspyörän
sijainti on juuri oikein.

Kuljettajan ja matkustajien lan-
tio-, jalka— ja päätilat ovat enemmän
kuin riittävät. Tosiasiassa ohjaamon
mitat harhauttavat luulemaan autoa
huomattavasti suuremmaksi vaikka
se 1101/2 tuumaisine akseliväleineen
on lyhyehkö.

Kojelauta on eräs miellyttävim—
mistä, joita olemme nähneet — lu-
kuunottamatta öljynpainemittarin
puutetta. Tuntuu ajattelemattomal-
ta, että näin tärkeän tiedonvälityk-
seen mittarin sijasta on olemassa
vain ”idioottivalo” eli varoitusvalo.
Muutoin kojelauta on hyvin järjes-
telty kaikkien mittareiden ollessa
hyvin näkökentässä ja käyttökatkai-
sijat ovat sopivasti kuljettajan ulot—
tuvilla. Mukana on myös muutamia
erikoisvarusteita, jotka miellyttivät
meitä suuresti. Kääntämällä ”oil le-
vel” katkaisijaa saatoimme nähdä
öljyn tason kampikammiossa polt—
toainemittarin asteikolta. Toisella
vivulla saadaan 11/2 gallonan vara-
tankki käyttöön ja se osoittautui tes-
tin aikana useamman kerran olevan
todella hyvään tarpeeseen. Säilytys-
tilaa on runsaasti hansikaslokerossa
ja koko kojelaudan levyisellä hyl—
lyllä. Kojelaudan alla on esiin liu—

kuva tarjotin, jolla on rengaspaine—
mittari, valikoima kiintoavaimia,
'ruuvimeisseli sekä useita putkiloita
hiontatahnoja ja korjausmaalia.
Suuret työkalut ovat sijoitettu ko—

konsaan verhoiltuun tilavaan mat-
katavaratilaan.

KARI TT



Triumph vaihdossa.
Tämä autokauppias sai tämän
Triumph 1800 vuosimallia -48
vaihdossa myydessään uuden
Rover 214 SLi:n.
Triumph vastasi huomattavaa
osaa uuden Roverin hinnasta.

Rover Limousine & ruumisauto.
Tässä kuvassa luovutetaan
Rover 800 ruumisautoa.
Edessä Rover 827 SI Limousine
(siis pidennetty).
Nämä autot on muokattu uuteen
uskoon Startin nimisessä yrityksessä
Birminghamissa.

Rover FI.
Tässä ei ole kyse Rover-myyjien
sisäisestä kilpailusta, vaan Rover
dealer Career Challengen kertoman
mukaan tämän mikroauton valmis-
tukseen on mennyt 3 kuukautta.
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Tiedottamisessa on yleensä vaikeute—
na se, että kun haluaa sanoman mene-
vän perille, se ei mene vaan menee
silloin kun sitä ei halua. Ahon Eskon
lamasanoma on ainakin mennyt pa—
remmin kuin hyvin perille. Lauma—
eläin ihminen vaikertaa laman kur-
juudessa, ei tee päätöksiä, on kahden
asunnon ja kahden auton loukussa.
Siihen tietysti on todettava, että

jokaisen kunnon Roveristin pitää
olla vähintään kahden auton lou-
kussa. Ellei ole niin asia on suhteelli—
sen helposti korjattavissa Yhteyttä
vaan asianomaisiirr tahoihin, niin
eiköhän taas ole päästy hieman eteen—
päin, ja uusi projekti on käynnistynyt.
Korkokanta, lamaja pankinjohtaja
eivät ole sama asia, vaan jos käyttää
malttia pääsee taatusti mukavasti
eteenpäin.
Osia, palveluksia ja työsuorituksia

pitää tilata asiantuntijoilta. Sitten kun
kaikki nämä toimenpiteet on tehty
pääsee taas mukavasti eteenpäin ja
toimii muille esimerkkinä. Jos kaikki
tekisivät jotain eikä jokainen vaiker-
taisi lamasta oltaisiin huomattavasti
pidemmällä. Tällainen vanha totuus,
että työ tuo rahaa, rahalla saa työtä
tehdyksi, eikä pelkästään papereita
pyörittämällä saa rahaa syntymään
olisi oltava kunniassa.
Mielestäni lama on korvien välissä.

Kun kukaan ei tee mitään,niinei pian
ole mitä tehdä. Investoikaa viisaasti
— Roveriin.

Kausinopeusrajoitukset ovat taas
tulossa. Hyvässä ja pahassa. Ymmär-
rän toki, että vauhti tappaa ja jos ajaa
huolimattomasti joutuu vastaamaan
seurauksista. Joudun työn puolesta
ajamaan usein Helsingin ja Turun
väliä. Tie on joskus aivan tyhjä, keli
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on hyvä ja mennä körötellään 80.
Huonolla, liukkaalla tai sateisella
kelillä 80 voi olla jopa liikaa. Eikö
mitenkään olisi mahdollista saada
aikaan joustavat nopeusrajoitukset,
jotka muuttuisivat kelin, liikenteen
ja lämpötilan mukaan. Tietääkseni
Koskelassa Porvoon itäpuolella on
nopeusrajoitusjärjestelrnä, joka vaih—
tuu kelin mukaan. Järkevä järjestel-
mä, joka menee ihmisen kaaliin on
paras tae siitä, että määräyksiä nou—
datetaan. Entäs mikä on sitten viran—
omaisten ratkaisu.

Automaattivalvonta!
Pylväässä on kamera, joka kuvaa yli—

nopeusajajan ja myöhemmin tulee
kirj eenä postissa kutsu kuulusteluun.
Onko asianomainen silloin ja silloin
kello se ja se tehnyt sitä ja tätä. Kuvi—
telkaa mikä rumba tästäkin voi syn-
tyä, ollaan kuulusteluissa, mitataan
palkkoja, kinataan sakoista ja rrrieli
on pahana.—
Kaiken huipuksi tietosuoja—asia-

mies on ryhtynyt tutkimaan, käykö
automaattivalvonta yhteen perustus-
lakirnme kanssa. Valvoa kuitenkin
pitää vaikka ei ole varmaa tietoa,
saako ylipäänsä valvoa.

Orr oikeastaan aika oivallinen kuva
yhteiskunnastamme. Valvotaan ja
rangaistaan, ylläpidetään järjestel—
mää, jonka tehtävänä on holhota
kansalaisia. Liikennetutkijat ja suun—
nittelijat miettivät, miten estää liiken-
nettä sen sijaan kun voisivat tutkia
miten saadaanliikenneparhaitenkul—
kemaan, miten voitaisiin joustavasti
auttaa toisiamme ja päästä paremmin
eteenpäin.
Pois positiivisesti lamasta t.
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MARKKINAT
ROVER P3 -OSIA Tenrrneksessä
(Oulun lääni). (Vihje Pekka Kaste—
maalta puh. 546 418).

Myydään käytetyt ROVER VDP:n
4 kpl 14” ALUVANTEET. Puh. ilt.
90-876 7324.

ROVER 3500 autom. -77.
Puh. ilt. 958-81 453.

LAND ROVER lyhyt -71.
Puh. 94040-72 666 (971-223 407).

LAND ROVER 88 -76. Bensa, me—
kaaninen vinssi, rättikatto + 65 kori
+ dieselkone. Topi Tero puhelin
90-801 3144, kotiin 90—801 7529.
Myydään tarjousten perusteella.

LAND ROVER lyhyt 88 -71.Pickup
bensa Muolon Oy, 967- 51 440/
Tommi Borg

3 litran ROVERIT: 1960 loikkarilla
kunnostettu, 1963 kunnostamaton ja
1960 loikkarilla varaosiksi tai liiken-
teeseen, nämä yhteensä 23.000 mk.
Lisäksi varaosia mm. ylikokomäntä-
sarja, venttiiht + ohjaimet, tiivisteet,
kytkinlevy yms. 3 kpl Rangen 3,5 lit-
ran koneita, kaksi osina, yhteensä
3500 mk. Tiedustelut p. 90-840 040
Kari.

RANGE ROVER vm -72, väri tumma
sininen. Katsastettu, ajettu 170.000,
erittäin siisti, 2 omistajaa. Kimmo
Ruhtinas, Siikaniemenkatu 10 B 18,
70620 Kuopio, puh. 971—117 272
koti, 971-194 260 työ.

LAND ROVER 86/2180 -55. Osta
minulta projekti joka on jäänyt kes-
ken. Autoon onjo tehty mm. mootto-
rin ja vaihdelaatikon täyskorjaus,
uudet jouset, kardaanit on molemmat
kayty lapi Runko laitettu Tee tarjous
tai vaihda käypään tavaraan, tasku-
kelloja ym. Ragnar Sjöberg, Kvamby,
02570 Siuntio, puh. 90—267 675.

Myydään P6 3500 vm -69, punainen,
vaalea sisustus. Seissyt tallissa pari
vuotta. Hyvä ajokuntoinen projekti
hintaan 10.000 mk. Alkuperäinen
kone mukaan. Puh. 90— 803 6372.
Harri Julkunen, Päivänkakkarantie
2, 02270 Espoo.



EVEN A ROVER SOMETIMES WILL NOT START

Does engine turn
'

Headlights — are they as ääni?:tt'iägsamgnh Clean and
over? Try it. "— NO — bright as usual? Look. ”"No—' Check 8 ' — No— replace/ Yes

'

Yias
YesXIs there a spark at the ,

plugs? Remove one plug Will starter motor Flat battery. Charge or
and earth to cylinder head turn? Try "- renew.
whilst cranking engine. //Yes

NoXNo Starter pinion or ring gear fault, or Mechanical seizure engine or star-
Yes resistive connection causing slow ter or motor brushes bumt out.

running. Strip and check. Overhaul.

Is fuel reaching carburettor? Is there a spark at ooil H.T. lead? Are C.B.'s working 0.K.? . . .

book in venturi &.lloat Disconnect H.T. lead from distribu- — No —' Are LHT connections BM —Yes— ällänizltkctrgerw
Chamber tor cap & hold end close to earth. at 00" and distnbutor? ' '

Ignition on, nick C.B.'s open and Check.
shut. X No

yesX XYes Is there petrol in tank? - A — 't' i Check C.B. gap. Clean
Check gauge. Rock car ?— No—- Silk? & check for

mää?!» ton parts c ean or renew. Make good
and listen. ' ' L.T. eonnections.

Yes Yes No
| X15 there * 5110118 smell ls trol pum working? Elec— Electrodes Of centre 0?!"th- "”Oh

of petrol under bonnet tdäump, igrgtion on, discon- H.T. leads or plugs, distributor Dry/clean them.
or nt exhaust? Snift. nect or slacken pipe at ear— cap. Substttute good components.

burettor. Mechanical pump —
.

cnnk.

NoXY :s
Yes Faulty pump or blocked or broken supply

pipe. Repair or replace.

No

You ore llooded. Crank Damaged or disoonnected supply pipe
with wide open tluottle. between pump & carburettor. Repair
no choke. or replace.

Adjust them.

/ No

ls cylinder compression good? Qieck Are . .

'

- - valveurmngätappets
&
Boreorvalvedamage.compression gauge or thumb over No | O.K.? .

Yes aul.
plug holes. Check Overh

[

Yl”

lsignitiontimingOKJChecksmic l
l & |. 'butor dog. — No Set it.

Yes
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