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Tämän lehden sisältöön on lisäksi vaikuttanut joukko Rover Ystäviä.
Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta soken'na pohj alla 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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Pääkirjoitus
Kerhopalsta / Syysajot / Maastoajot
Off Road Liitto tiedottaa
Rover-kyselyn satoa
Maastoauto Trial Suomen-Cup tulokset
F—moottorit

Kootut Rover-jutut
Romulus

Markkinat

Takakansi: Rover 200 Cabriolet

Kansikuva: Land Rover

ROVER YSTÄVÄT ry ROVER FRIENDS FINLAND
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsen
Varajäsen

Stefan Kraatz
Raimo Kinnaslampi
Ilari Vilen
Mikko Heikkinen
Jaakko Putkonen
Tero Uosukainen

Humisevanportti 4 C
Palopolku 2
Riistatie 3 N
Koulutie 43 B
Kujanen 4 B 24
Kolsarintie 5 B 14

02710 Espoo
02880 Veikkola
02940 Espoo
01260 Vantaa
00700 Helsinki
00390 Helsinki

Manjit Singh
Pekka Kastemaa
Jaakko Putkonen
Jari Keinänen

Mehiläisentie 16 D 45
Ruutisarvi 8
Kujanen 4 B 24
Maapallonkatu 2 C 45

00750
02680
00700
02210

'

Puh.
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)

koti
599
268
730
876
345

(90)
(90)
(90)
(90)

386
546
345
803

Puh. työ
104

487

337
7 324
2081
949—702 526

(90) 459 4279
(90) 876 5011
(90) 772 7472

YHDYSHENKILÖT
Materiaalisihteeri
Museoajoneuvot
Maastoajot

'

Helsinki

Espoo

Helsinki

Espoo

269
418
2081
8171

(90) 345 3824
(90) 772 7 47 2
(90) 859 3233

Näin kesän loppuvaiheessa ja syksyn jo hämärtäessä on monella
Roveristilla varmaan taas, jälleen, monia ikimuistoisia Roverkokemuksia menneeltä ajokaudelta. Itse olen ilokseni nähnyt
varsin runsaslukuisesti Rovereita maanteillämme ja maastossa.
Ja kyllä täytyy sanoa, että joka kerta Roverin ratin takana on ollut joukosta erottuva kokemus. Nyt siirryttyäni jälleen käyttämään Roveria (820 Si) jokapäiväisenä työjuhtana, niin
olen alkanut arvostaa sitä vielä enemmän, vaikka monet sanovat että uudet Roverit eivät näytä
yhtään sen erilaisemmilta kuin muut uudet autot.
Kuten sanottu, olen vakuuttunut ja pyydän Teitä vielä uuidemman kerran katsomaan ja
toteamaan, että kyllä siinä sitä jotakin kuitenkin on.
£

!

%

vehicles were sold at the prices stated, the estimates are my own,
njost with M.O.T., unless stated.
REG No.
LOT No.
MODEL
ESTIMATE
SALE
P3
HWX 10
203
£500
£75
KDF 769
CYCLOPS
204
£700
£1,750
LNB 297
CYCLOPS
205
£250
£1,000
RBT 377
60
52500
206
£250
400 JYC
80
£900
207
£550
37,08
MYC 475
53575
CYCLOPS
£1,250
HVV 861
60
209
£2,000
£2,100
5210
CYCLOPS
WMI) 735
£3,000
£2,000
843 CLX
100
_;le
£2,500
£1,300
156
212
CYCLOPS
£4,000
£l,800
FDN
Agll

'

&

213
202

750 SYA
OAU 594M

110

£3,000

P6 3.5

£2,100
£20

?

pre-sale, all are P4's and runners,
PRICE

non-runner
non-runner
non—runner

original, 36,000 miles

photo Classic/Sportscar 2/87
photo Practical Classics 8/91
no engine or gearbox

Article dated 27th April 1992

Rover
1
1

2
5

6
26
41

100
700
500
200
500
500
500

2600
3500

Vanden Pias

Vanden Pias

P6
827 Sterling

Vitesse

Ylempi taulukko on

.

._

6
8
8
8
5

6
6

—
—
—

—

X
X

168000

2596
3500
3530

3500
3500
2700
2700

_

132
160
155
120
60
35

000
000
000
000

000
000

83
79
82
82
75
89
91

.

Limousine
Limousine
Limousine
Limousine
Limousine
Limousine.
Limousine

"

'

5
5
5
5
5
5
5

**

'

041 47 2628
061 311 05 82
077 51 99 51
063 23 13 74
036 47 18 38
073 51 63 83
073 516363

P4 Drivers Guild kerholehdestä Overdrive, jossa oli juttua P4 Roverin arvosta Englannissa

ja alempi taulukko Automobil Revue -lehdestä, jossa on Sveitsissä mwtäviä autoja.
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KERHOSOPPI
LEHDET
1.

2.
3.
4.
5.

'

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1/81
2/81
1/ 82 loppuunmyyty

1

J ÄSENASIAA

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai—
nen, jossa Rover Friends Finland

Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla
jäsenmaksu liittymismaksuineen yhdistyksen
tilille KOP—Espoo-Juvanmalmi 143040-3061.
Vuonna 1991 maksaa uusi jäsen mk 150,tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
1000,-. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavaikeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsenlomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pää—
set postituslistallemme lähettämällä kopion
suoraan varapu—
pankkisiirtolomakkeesta
heenjohtaja Raimo Kinnaslammelle.
Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tietosi ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat
muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla
korteilla.

on vaaleanhannaalla poh-

—merkki

jalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalustalla.

2/82
3/82 loppuunmyyty
4/82 4 kpl
1/ 83 loppuunmyyty
2/83
3/83

KERHOVIIRI

Voit tilata viirin hintaan 100,-/kpl.

kpl

4/83

1/84 loppuunmyyty

2/84
3/84
4/84
1/85
2/85

7 kpl

MAASTOAJ OT

17.—18. #3—4/85

Padasjoella 19.-20. 9.1992

1/86
19.
2/86
20.
3/86
21.
1/87
22.
2/87
23.
3/87
24.
1/88
25.
2/88
26.
3/88
27.
1/89
28.
29.
2/89
3/89
30.
1/90
31.
2/90
32.
3/90
33.
1/91
34.
2/91
35.
3/91
36.
1/92
37.
Lehtien hinta on 20 mk/kpl.

Rover Ystäville tarkoitettu maastoajotapahtmna pidetään Padasjoella 19.-20.
12.00. Ajo tapahtuu puolustusvoimien Iso-Taruksen leiri—
alueella, joka sijaitsee valtatie 4:n varrella noin 20 km Vääksystä pohjoiseen.
'”
”få.
" ' ”
Ajoon osallistujia pyydetään varautumaan
omaan telttamajoitukseen ja muonitukseen.
Leirialueella on saunomismahdollisuus. Ajoon
'
osallistuminen on maksutonta. Suurin osa ajo—
reiteistä on helppoja ja ns. herrasmiesmaastu—
rille sopivaa.
.
-' Ajot on järjestetty yhteistyönä Reserviläisjär—
'
jestöjen kanssa ja on toivottavaa, että ajajis—
tamme löytyisi tulevaisuudessa maastoajon
opastajia heidän maastoajokursseille.
Tapahtumapaikalle saa saapua jo peq'antaina

9. 1992, alkaen klo

"

*

'
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A'H,

'

_

43,1 Ä",

,

"

18.9.-92.

Lisätietoja antaa Jaakko Putkonen puh. työ
7472 tai koti 90-345 2081.
90-772
'_f'

TARRAT

Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRATYYPPI. Tarratyypit ovat:

SYYSAJ OT

a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTÄVÄT
ulkopuolinen tarra

27. 91997.

ROVER FRIENDS
lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT
lasin sisäpuolinen tarra

c)

Kokoontuminen klo 9.00
Hämeenlinnan Linnan parkkipaikalla.

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.
KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalaisesti, mutta olisi lähes välttämätöntä,
että tilauksia tulisi lisää, jotta merkit
eivät asettaisi kerholle turhan suurta
rasitetta. ,Merkit ovat varsin korkealuokkaisia: pohjakangas on verkaa ja
ommel siisti.
Merkkien hinta .on 35 mk/kpl. Jos
et ole vielä .merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.
*

Ohjelmassa:
Tutustuminen linnaan (liput 14,-/7,-),
jonka jälkeen ajo historiallista reittiä
Upseerikerholle, jossa klo 13.00 ruokailu
'

,

'

,seisovasta pöydästä (80,—/40,—).

-
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OFF ROAD LIITTO TIEDOTTAA
LIITTOHALLITUS 19924
Pertti Kontinen
Puheenjohtaja
Pentti Haapamäki
Varapuhjohtaja
Ari Myllylä
Sihteeri
Ari Hirvonen
J äsenet
Juha Liukkonen
Tquo Matsmen
Mlka Palm
Markku Sarka
Jari Keinänen
Varajäsen

Kuopio

Noormarkku
Espoo
Perttula
Vantaa
Kerava
Kotka
Tampere

»

.

Espoo

VUODEN 1993 KILPAILUT
Maastoautoilua harrastavien yhdistysten vuoden
1993 kilpauluanomukset on oltava ehdottomasti
osoitteessa:

%80 112232

ååå

IIiIiljallisena

KAUPPAKAARI 13 A 12

04200 KERAVA

Vuoden kilpailuihin on otettava mukaan myös ryhmä
Vakioautot, jos em. autoille ei pystytä tekemään rataa
muiden ryhmien kilpailun yhteyteen on Vakioautokil—
pailu järjestettävä en'llisenä tapahtumana.

Tariouksia, erikoista:
'

LR 109 uusi galvanoitu runko
. V8
. Efi-laitteisto, uuttaisovastaava
Warn/ RR, iso Fairey/ LR
Käytettyiä vinssejä:
. SD
2600 uusi puolimoottori, uusia sylinterikansia
.
1

HUOM!

QUAIFE-lukkoperiä SD 1:een

HUOM!

ARB-lukko + paksummat vetoakselit

RR etu/taka, LR taka
HUOM!

QUAIFE-Iukot + paksummat vetoakselit RR

HUOM!

VALOMASKIT: RR, Discovery

PAINEILMAKÄYTTÖISET
TASAUSPYORASTOJEN LUKOT
- napinpainalluksella 1oo % Iukko

AIkuperäisiä valurautaisia Hl-LIFT-

tunkkeia taas varastossa.

MAASTOVALOT ja VALOTELINEET

Rover Ystäville

RENKAAT ja VANTEET

isompiin varustehankintoihin

rahoitusmahdollisuus.

KYSY!

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

»

Mankkaanpuro 19 02180 Espoo
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ROVER-KYSELYN SATOA
1. Taustaa

Tällä hetkellä Rover-merkkisiä autoja on rekisterissä 2502 kpl. joista
676 kpl on Rover henkilöautoja,
421 kpl Land-Rovereita ja 1405 kpl
Range—Rovereita.

(Autorekisteri—

keskus, toukokuu 1992)
Rover Ystävät ryzssä on 597 jä—
sentä (Rover Ystävät jäsenluettelo,
1991). Yhdistys on valtakunnallinen. Sääntöjensa mukaan yhdistyk—
sen tarkoituksena on etsiä ja luetteloida maassamme olevia historialli—
sesti arvokkaita moottoriajoneuvo—
ja, edistää niiden entistämistä ja säilyttämistä, kehittää kansainvälistä
kanssakäymistä ja yhteydenpitoa
vastaavien ulkomaisten järjestöjen
kanssa sekä vaalia korkeimpaa ajokulttuuria. (Rover Ystävät ry.:n
säännöt, 1981)
2. J ohdanto
Kyselylomakkeet lähetettiin Rover
Ystävät julkaisun irrallisena liitteenä. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä
laajapohjaisempaa informaatiotajäsenistä ja heidän tarpeistaan kuin
jäsenkaavake mahdollistaa ja myös
materiaalia Help Booklet vihkoon.
3. Roveristi
Kyselyyn vastasi 104 kerhonjäsentä.
Keskimääräinen vastaaja omisti yhden Roverin 64,4 % vastanneista),
joka _on m ' taan Range-Rover
(37,7 % malleista) ja auton käyttötarkoitus on käyttöauto eli sillä ajetaan ns. joka päivä (every day use)
(41,8 % vastanneista). Lähes yhtä
suureen osaan ylsi harrastus käyttötarkoituksena (38,6 % . Kahden
Roverin omistajia löytyi 0,2 % vastaajista, kolmen Roverin omistajia
löytyi 9,6 % vastaajista ja ennätyk—
senä voidaan pitää yhden vastaajan
8 Roveria. Maasturit olivat hallitsevinta autokantaa vastaajien joukossa, 64,1 % vastanneista omisti ainakin yhden Range-Roverin tai LandRoverin. Yksi vastaajista ei omistanut Roveria lainkaan kyselyhetkellä.
Keskimääräinen vastaaja lisäsi
mittarilukemaansa vuodessa alle
10 000 kilometriä (47,1 %). Pieneh—
kö kilometn'määrä voi selittyä sillä,
että vastaajilla oli myös toisen merkkisiä autoja (61 ,5 % vastaajista). Seuraavaan väliin 10—30 000 km mahtui 38,9 % vastaajista. Yksi vastaajista ajoi Roverillaan yli 50 000 km
vuodessa. Toisen merkkisistä au—
toista näyttivät brittiautot olevan
suosituimpia, sillä 38,2 % vastaa-

jista

ilmoitti

toiseksi

autokseen

brittiauton (Austin, Mini, Jaguar,
Vauxhall, Humber, Hillman, Ford
(UK) etc

. .

.).

4. Huolto ja entisöinti
Tiedontarpeista kyselyssä kartoitettiin autonrhuolto ja entisöinti. 55 %
vastanneista huoltaa itse Roverinsa.
Erään vastaajan kommentti: ”Oikea
Rover-mies tekee kaikki huollot ja
remontit itse” osui naulan kantaan.
Merkkikorjaamoilla huollatti vain
27,6 % vastanneista. Paikallisten
korjaamoiden palveluja käytettiin
nihkeästi, vain 1 % vastasi joku muu
kohtaan.

5. Ylläpitokustannukset
Edellisestä johtuen ylläpitokustannukset olivat keskirnäärin kohtuulliset. 58,7 % pääsi alle 5 000 markan
vuosikustannuksilla. 5 000—10 000
mk kustannuksilla vuodessa pääsi
21 % vastanneista. Tosin 3,3 % ei
uskaltanut laskea kulujaan ja 6,6 %
ei vastannut lainkaan. Toisaalta
käyttökustannukset (koskien lähin—
nä bensa—Rangen omistajia) osoit—
tautuivat suurimmäksi syyksi omis—
taa myös toisen merkkinen auto.
Kyselyyn vastanneen lausahdus ”En
ole piponkiristelijä! Ei kestä perse
käydä Rangella töissä” kuvaa hyvin
as1aa.

6. Kerhotapahtumista

palautteen antaminen

Kysymyksen asettelu oli jo sinänsä
sellainen, että vastaukset olivat odotettuja. Vajaa 65 % vastasi myöntävästi ensimmäiseen kohtaan ”Kerrot
mitä haluat”, 30 % vastasi kohtaan
”Kerrot mikä meni pieleen” ja 5 %
oli sitä mieltä ettei palautetta kannata eikä tarvitse antaa.
7.

Help booklet

Help bookletiin ilmestyi nimiä 81
kappalettajanimetyhteystietoineen
tullaan julkaisemaan vuoden 1992
jäsenluettelon yhteydessä.

8. Roveriin tutustuminen
Ensitutustuminen Roveriin oli jää-

nyt lähes jokaiselle vastaajalle mie—
leen, josta voivetää sen johtopäätök—
sen, että Rover on omistajalleen
enemmän kuin pelkkä auto. Kukapa
muistaisi ensitutustumistaan vaikkapa Datsuniin? Aika moni oli tu—
tustunut Tekniikan Maailman artik—
kelin avulla, yleensä vastaajat muis—
tivat lehden vuosiluvun ”-52”, jopa

jotkut artikkelin nimenkin esim.
vuoden -76 TM artikkeli **Knallin
hattu”. Monen Rover omistus lähti

myös vanhempien tai sukulaispii—
reissä olleiden Rovereiden kautta
”2 kk vanhana isin lantikkaan”. Jos
parhaita vastauksia pitää hakea niin
eiköhän seuraava käy parhaasta:
”Kansakoulussa, kun yhdeltä pojalta meni polvi pois paikoiltaan suunnistuksessa ja opettaja haki hänet
Lantikalla märkää kyntöpeltoa pit—
kin pois joskus syyskuussa —65.”
9. Roverin osto
Vastaajista oli n. 36 % ostanut en—
simmäisen Roverinsa 1985—89 ai—
kana; yleensäkin suurin osa vastaajista näytti olevan ns. uusia Roverin
omistajia sillä 50 % oli ostanut ensimmäisen Roverinsa lähirnmän 10
vuoden aikana. Maastoautot olivat
ykkösinä ensimmäisinä Rovereina.
35,6 % oli ostanut Rangen ekana ja
30 % Lantikan ekana Roverina. Olipa yksi vastaajista ostanut ensim—
mäisenä Roverina pre-war Roverin!
10. Roverin oston syyt

Parhaiten tätä kuvaa seuraava P6

Roveristin vastaus: ”Perinteisen
kaunis englantilainen, varmasti luotettavin, kestävin henkilöauto vertaa
mihin tahansa, loistelias sisustus”.
Vastaaj at jotka omistivat P4—P6 mal—
leja arvostivat juuri eniten auton ulkonäköä, aristokraattisuutta ja englantilaisuutta. SDI omistajat arvostivat eniten auton edullisuutta verrattuna ominaisuuksiin. Range-Roverin omistaj at tuntuivat arvostavan
erinomaisiksi luokiteltuja maastoominaisuuksia. Rangesta pidettiin
paljon myös sen hyvien veturiominaisuuksien sekä käyttökelpoisuu—
den takia. Lantikan omistajat korostivat eniten auton maasto—ominaisuuksia sekä myös auton klassikko—
arvoa.
11. Useampi Roveri

Yleisimpinä syinä olivat, että toinen
oli käyttöautonaja toinen harrastuksena. Aika paljon vastaajien keskuudessa sai kannatusta sanonta ”Rover-taudista”. Yhden hankittuaan ei
voi olla ostamatta toista. Monet
myös vastasivat kohtaan lyhyesti
”kunpa oliskin”.
12. Toinen auto
Toisen auton omistamisen syynä olivat lähinnä halvemmat käyttökustannukset (perheen kauppakassi).

RoverYstävät
Toinen auto oli myös usein vairnon
käytössä tai joillakin ”ojantäytteenä”. Paras vastaaja ilmoitti hävittä—
neensä toisen auton sen jälkeen kun
lavalla kuljetus tuli sallituksi.

erään vastaajan kommentti: ”Auto
on työkalu, ei vaimo. En lueskele

13. Lehdet
13.1 Kyselyssä mainitut lehdet

2. The Rover Story
3. The Rover V8 Engine

aiheesta.”
Luetuista
olivat:
1.

,

Mistä sitten mm. huollossa tarvittavaa tietoa hankitaan. Alan uusin tietämys näytti löytyvän aikakauslehdistä ja kerholehdistä. Tekniikan
Maailrna, kerholehdet sekä Mobilisti / Tuulilasi kuluivat vastaajien
käsissä eniten. Tilattavien lehtien
kärjessä olivat järjestyksessä TM,
Mobilisti ja pienoisena yllätyksenä
maasturikuskien ”raamattu” LandRover Owners Magazine. Yleensä
lueskeltavien lehtien kolme kärjessä
olivat TM, Tuulilasi jaV8—magazine.
Kirj astoissa luettiin eniten TM, Tuulilasia ja Mobilistia. Melkein kaikkia
kyselyssä mainittuja lehtiä sai kirjastoista, poikkeuksena kerholehdet
(yksi vastaajista väitti lukevansa ker—
holehtiä kirjastossa), Four Wheel,
Land-Rover Owners Magazine,
Four Wheel & Offroad. Practical
Classics and Car Restorer —1ehti tu—
lee ainakin Turun kaupunginkirjastoon, vastanneita se ei ollut tavoittanut. Kaiken kaikkiaan kirjastossa
lehtien lukerninen oli vähäisintä
(13 %), rnieluummin tilattiin (30 %)
tai luettiin muualla kuin kirjastossa
(57 %).
13.2 Muut lehdet
Kohdassa muita lehtiä mainittiin 28
eri aikakauslehteä, kaikkiaan viidellä eri kielellä. Jakauma oli tasai—
nen. Lehdillä Moottori, Performance Car, Markt fiir automobils, Hyry—
sysy, Classic Motor & Signalhom,
Offroad oli useampi lukij a. Vain Das
Automotor uns Sport ja Teknikens
värld lehtiä luettiin kirjastossa.
13.3 Paras lehti
Lehtien paremmuusjärjestystä tiedusteltaessa 43 jätti vastaamatta
(41, 3 %). Kolrne parasta olivat:
1. Mobllisti
2. Tekniikan Maailma
3. Land-Rover Owners Magazine
Diskvalifioiduksi joutui 11 lehteä,
koska ne eivät olleet autoalan lehtiä
(esim. Hesari, Playboy, Kauppalehti).

kirjoista

tutuimmat

The Unbeatable 4 X 4 Land Rover

Rover Anthology 50-67, Rover
P3 Scrapbook 48—49 ja Sporting
Rover Anthology kuuluivat luke—
mattomien kirj ojen joukkoon.
14.2 Muut kirjat
Kysymykseen mistä muista kirjoista
olet löytänyt Rover artikkeleita
myöntäviä vastauksia oli yhteensä
24 ja vastaamatta jätti 80. Artikkeleita löytyi sekä Haynesin, Brook—
landinettämuidenkustantajienmal—
likohtaisista korjaamokäsikirjoista
(Owners Workshop Manuals), offroad-käsikirjoista ja muista kirjoista.
Entisöinnissä ja huollossa
tarvittavat kirj at
Entisöintiä ja huoltoa koskevasta
materiaalista vastauksia tuli runsain
mitoin. Vastaamatta jätti 2 7 %, joista
11,7 % ei huoltanut itse autoansa ja
8,8 % tee se itse -miestä ei tarvinnut
kirjallisia ohjeita. Erikseen suullisia
ohjeita mainitsi tarvitsevansa 2,2 %
vastaajista. Lehdistä mainittiin Rover Ystävät, Practical Classics and
Car Restorer sekä Classic Cars.
Tehtaan mikrofilrnejä varaosatila—
uksiin käytti 0,7 %. Korjaamokäsikirjoista suosituirnmat olivat Haynesin 21,3 %. Syynä hence helppo
saatavuus. Muita mainittuja korjaamokäsikirjoja olivat Autobooks
6, 6 %. Sekalainen joukko eri mallien korjaamokäsikirjojaja huoltokirjoja sai suurimman vastausmäärän (38, 6 %). Nuden 1dent1f101rnmen
johonkin em. ryhmistä oli mahdotonta puutteellisten tietojen vuoksi.
14.3

14. Kirjat
14.1 Kyselyssä mainitut kirjat

15. Muun materiaalin keräily
Vastaajista 29,2 % ei kerännyt mitään Rovereihin liittyvää. Artikkeleita keräsi 19,3 % vastaajista, mai—
noksia 11,8 %, esitteitä 16,1 %, kerhotapaamis-ohjehnalehtisiä 10,6 %.
Tarkoituksena oli selvittää artikkelien ja pienpainatteiden säilyttämistä mahdollista myöhempää tiedontarvetta varten. Kysymyksenasettelu
kuitenkin epäonnistui, koska vastaajista esim. 3,1 % ilmoitti keräävänsä varaosia.

tunnettiin kehnonlaisesti. Lähes
puolet (45 %) vastaajista ei ollut lu-

16. Hankintapaikat
16.1 Kyselyssä mainitut

Rovereihin liittyviä monografioita

kenut ainuttakaan kyselyssä mainittua kirjaa. Asiaa valaisee jälleen

hankintapaikat

Materiaalin

hankinnassa

Alfamer

oli hankintapaikkana ykkönen. Ulkomailta tilaaminen sai myös runsaasti ensimmäisiä sijoja. Toissijaiseksi hankintapaikaksi osoittautui
kioskit. Kolmantena hankintapaikkana oli sekä kirjakaupat että autoliikkeet. Neljännelle sijalle ylsi Tie—
tonikkari. Viimeisiä sijoja oli eniten
kirjastolla ja Multilibrolla. Toisaalta
ilman sijoittelua, pelkillä rasteilla

hankintapaikkansailmoittaneetlöy-

sivät kirjastosta eniten, Alfamer ja
ulkomailta tilaaminen tulivat toiseksi.
16.2

Muut hankintapaikat

Muita hankintapaikkoja olivat ulkomaat ja matkat, harrastajat ja kerhot, ystävät, marketit ja ruokakau—
pat, divarit ja työpaikat. Vastaajista
17,3 % jätti tämän kysymyksen vä—
17. Tiedonhankinnan ongelmat
Tiedonhankinnan ongelmina koettiin tiedon vaikea löytäminen 16,2
%, riittämätön kielitaito 16,2 % ja se,

ettei materiaalia löydy kirjastosta
15,5 %. Kirjojen kalleutta ei pidetty
suurena ongelrnana, vain 9,2 % vastaajista ilmoitti sen ongelmakseen.
Suurimmalla osalla, 43 % vastaajista
ei ollut ongelmia tiedon hankinnassa.
18. Tapahtumissa käyminen

Kerhon tapahtumissa ei 43,8 % vastaajista ollut koskaan käynyt. Syynä
tuntuivat olevan lähinnä pitkät mate
kat pääkaupunkiseudulle. Melkein

yhtä suuri osa vastanneista 41 % oli
joskus käynyt kerhon tapahtumissa
ja 15,2 % ilmoitti käyvänsä usein
kerhon tapahtumissa.
19. Kerhoihin kuuluminen
Koska kyselyn jakaminen muille
kuin kerhon jäsenille epäonnistui
oli odotettua, että 103 kpl:tta vastanneista kuului Rover Ystäviin ja vain
yksi vastanneista oli ulkopuolinen.
Ulkomaisiin kerhoihin kuului vas—
tanneista kokonaista 6 kpl:tta.
20. Rover Ystävien

toiminnan kehittäminen

Vajaa puolet, 44,5 % vastanneista
kannatti yhteistapaamisia, seuraavi—
na tulivat Off-Road safarit 31,5 % ja
Off-Road kilpailut 13 %. Melkein
tasoissa tulivat Conquors-kilpailut
ja kohta muut, jossa eniten sai kan—
natusta (tai haikeita mmsteluj a) ker—
hon matka Englantiin. Vastaavanlaista matkaa Englantiin toivottim
tässä kohdassa eniten.

RoverYstävät

s—

21. Yhteenveto
Kyselytutkimuk'sessa selvisi, että
kirjallistakin tietoa tarvitaan. Varsinkin kun suurin osa Rover—hanastajista tekee itse huoltonsa ja mahdollisen entisöinnin. Toisaalta on
harhaanjohtavaa puhua harrastajista, koska suurin osa vastaajista piti
Roveriansa käyttöautona.
Vastaajat lukivat monia eri aika—
kauslehtiä, eniten kuitenkin helposti
saatavia autolehtiä kuten Tekniikan
Maailmaa ja Mobilistia. Lähes jokainen ilmoitti lukevansa kerholehtiä.
Kyselyssä mainittuja kirjoja tunsi
vain puolet vastanneista. Kuitenkin
vastausten perusteella voi päätellä,
että korjaamokäsikirjat, huoltokirjat ja säätöarvokirjat muodostavat

lehtien ohella tärkeän osan harrastajan tiedonlähteistä.
Materiaalin
hankintapaikoista
erikoistunut kirjaautokirjoihin
kauppa Alfamer oli suosituin. Myös
ulkomailta tilaaminen oli kielitaitoiSille vastaajille suosittu hankinta—
kanava.Toisaalta kirjasto osoittautui
eniten käytetyksi kanavaksi vastaajille, jotka eivät ilmoittaneet tärkeysjärjestystä hankintapaikoilleen.
Kirjaston osuus tiedonhankintakanavana jäi joltisenkin pieneksi.
Vaikka lehtiä oli saatavana kirjastoissa, niitä käytiin siellä vähiten
*

lukemassa.Kirjojenkohdallatotesin
ettei kirjastosta lainaamista kannattanut edes kysyä, koska esim. koko
maan kattava kaukohaku antoi tulokseksi vain 11 nimikettä Rover—

kirjoja, joista 9 oli Oulun maakunta—
kirjastossa! Oululaisia roveristeja
hemmotellaan maan kattavimmalla
Rover-kirjakokoelmalla.
Roverin omistajat pitävät autoan—
sa arvossaan ja sitä luonnehdittiin
monin mainesanoin. Roverin ostaminen oli ollut monelle pitkän har—
kinnan tulos. Olipa yksi vastaaja
päättänyt jo vuonna -52 ostaa Roverin, mutta lopullinen päätös Lantikan hyväksi tehtiin vasta vuonna
-86. Kyselyn valossa näyttää siltä,
että Roverista ei tule koskaan mitään
sunnuntaiautonäyttelyn eniten myydyintä. Pikemminkin Roverin ostaja on autokauppiaan painajainen.
Mutta kerran Roverinsa ostettuaan
näyttää vaalivan autoansa pitkään ja
keräävänsä niitä lisää.

Kirjastoista löytyvät Rover-kirjat:
Autobooks:
Range-Rover Estate Car 1970—81, Oulun maakuntakirjasto

-

Haynes:
Land-Rover Owners Workshop Manual, Lahden ja Tampereen maakuntakirjastot
Land-Rover Series II, IIA & 111, 1958 to 1984, Oulun maakuntakirjasto
— Range-Rover Owners Workshop Manual, Lahden, Oulun ja Tampereen maakuntakirjastot
— Rover P6 200 & 2200 Owners Workshop Manual, Lahden ja Oulun maakuntakirjastot
— Rover P6 3500 Owners Workshop Manual, Oulun maakuntakirjasto
— Rover SD1 2000, 2300 & 2600 Owners Workshop Manual, Oulun maakuntakirjasto
— Rover SD1 3500 V8 Owners Workshop Manual, Oulun maakuntakirjasto

—
——

Muut Rover-kirjat:
— A Distributed Control System for the CMU Rover, Valtion teknilh'nen tutkimuslaitos, Espoo
— Autodata Wiring Diagrams 1983—85: Audi/Volkswagen, Austin, Rover, BMW, Oulun maakuntakirj asto

SYYSKAUDEN ERIKOISTARJOUKSIA
P4 - lämp.kenno, uusia ...............................
P4-80-100 takapusk. tolppia ....................
P4 etulok. helmalista ...................................
P5 apurungon kumityyny ...........................
P5 takakansi ..................................................
P6 -68—71 kapselit 4 kpl ............................
P6 lokasuojat
..... a
SD—1

etulokasuojat

....................................

300,150,—

HYVIÄ AUTOJA
—

150,100,—

800,1000,-

—
—
—

820 uusia ajamattomia sekä vähänajettuja
Helkaman Ieasing-palautumia
Uudet Discoveryt ja Ranget
Hyviä vaihtoautoja
Projekteja kunnostettavaksi

1200,—

a 950,-

700,SD-1 helmat pari ..........................................
åt
200,820 14” Ievypyöriä ...................................
820—827 16" alupyörät + renkaat ........ 5000,-

............................... a 150,iskarit
Unipart
............................................ a 350,Toimitusajalla: RR/LR
paineilmalukot iso/pieni ............................. 5200,suurlujuusvetarit pari .................................. 2600,Myös vetolaipat, kompurat ym. tykötarpeet
Warn ”kameli”vinssi ....................... ............. 5500,-
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NYT SAAT ROVER 820:N
TODELLA EDULLISESTI».
SOITA JA KYSY!
.

Myymme varastossamme olevat uudet Rover 820 -mallit nyt todella
edullisesti. Uusien autojen lisäksi löytyy muutamia käytettyjä Rovereita.
Myös niiden hinnat ovat eurotasolla. Soita ja kysy!

ROVER 800 SERIES
Maahantuoja:

Q

HELKAMA-AUTD

av

puh. 90—85 981

ROVER-piirimyyjät

s—RoverYstävät
21. Yhteenveto
Kyselytutkimuksessa selvisi, että
kirjallistakin tietoa tarvitaan. Var—
sinkin kun suurin osa Rover-harrastajista tekee itse huoltonsa ja mahdollisen entisöinnin. Toisaalta on
harhaanjohtavaa puhua harrastajista, koska suurin osa vastaajista piti
Roveriansa käyttöautona.
Vastaajat lukivat monia eri aikakauslehtiä, eniten kuitenkin helposti
saatavia autolehtiä kuten Tekniikan
Maailmaa ja Mobilistia. Lähes jokai—
nen ilmoitti lukevansa kerholehtiä.
Kyselyssä mainittuja kirjoja tunsi
vain puolet vastanneista. Kuitenkin
vastausten perusteella voi päätellä,
että korjaamokäsikirjat, huoltokirjat ja säätöarvokirjat muodostavat

*

lehtien ohella tärkeän osan harrastajan tiedonlähteistä.
Materiaalin
hankintapaikoista
erikoistlmut kirjaautokirjoihin
kauppa Alfamer oli suosituin. Myös
ulkomailta tilaaminen oli kielitaitoi—
sille vastaajille suosittu hankintakanava.Toisaalta kirjasto osoittautui
eniten käytetyksi kanavaksi vastaajille, jotka eivät ilmoittaneet tärkeysjärjestystä hankintapaikoilleen.
Kirjaston osuus tiedonhankinta—
kanavana jäi joltisenkin pieneksi.
Vaikka lehtiä oli saatavana kirjas—
toissa, niitä käytiin siellä Vähiten

lukemassa.Kirjojenkohdallatotesin
ettei kirjastosta lainaamista kannattanut edes kysyä, koska esim. koko
maan kattava kaukohaku antoi tulokseksi vain

11

nimikettä Rover-

kirjoja, joista 9 oli Oulun maakuntakirjastossa! Oululaisia roveristeja
hemmotellaan maan kattavimmalla
Rover—kirjakokoelmalla.
Roverin omistaj at pitävät autoan—
sa arvossaan ja sitä luonnehdittiin
monin mainesanoin. Roverin ostaminen oli ollut monelle pitkän harkinnan tulos. Olipa yksi vastaaja
päättänyt jo vuonna -52 ostaa Roverin, mutta lopullinen päätös Lantikan hyväksi tehtiin vasta vuonna
-86. Kyselyn valossa näyttää siltä,

ettäRoveristaeitulekoskaanmitään

sunnuntaiautonäyttelyn eniten myydyintä. Pikemminkin Roverin ostaja on autokauppiaan painajainen.
Mutta kerran Roverinsa ostettuaan
näyttää vaalivan autoansa pitkään ja
keräävänsä niitä lisää.

Kirjastoista löytyvät Rover-kirjat:
Autobooks:
Range-Rover Estate Car 1970—81, Oulun maakuntakirjasto

—

Haynes:
Land-Rover Owners Workshop Manual, Lahden ja Tampereen maakuntakirjastot
— Land-Rover Series II, IIA & III, 1958 to 1984, Oulun maakuntakirjasto
— Range-Rover Owners Workshop Manual, Lahden, Oulun ja Tampereen maakuntakirjastot
— Rover P6 200 & 2200 Owners Workshop Manual, Lahden ja Oulun maakuntakirjastot
— Rover P6 3500 Owners Workshop Manual, Oulun maakuntakirjasto
— Rover SD1 2000, 2300 & 2600 Owners Workshop Manual, Oulun maakuntakirjasto
— Rover SD1 3500 V8 Owners Workshop Manual, Oulun maakuntakirjasto
——

Muut Rover-kirjat:
A Distributed Control System for the CMU Rover, Valtion teknjlljnen tutkimuslaitos, Espoo
— Autodata Wiring Diagrams 1983—85: Audi/Volkswagen, Austin, Rover, BMW, Oulun maakuntakirjasto

—

SYYSKAUDEN ERIKOISTARJOUKSIA
Iämp.kenno, uusia ...............................
P4-80-100 takapusk. tolppia ....................
P4 etulok. helmalista ...................................
P5 apurungon kumityyny ...........................
P5 takakansi ..................................................
P6 -68-71 kapselit 4 kpl ............................
P6 lokasuojat
..... a

P4

—

SD—1

etulokasuojat

....................................

a

SD-1 helmat pari ..........................................
820 14” levypyöriä ................................... å
820—827 16” alupyörät + renkaat ........

Range/LR raidepäät
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a
a
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Warn ”kameli”vinssi ....................... ............. 5500,,

HYVIÄ AUTOJA
- 820 uusia ajamattomia sekä vähänajettuja
—
—
—
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Projekteja kunnostettavaksi
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ROVCTYStäVät

Rolls Royce hy- nettiin, ovat moottorit periaatteessa
Mikäli auton moottori säilyy tuo- tut autot, Bentley ja Roverissa sylin— samoja P3 60, P4 60 ja Land Rover
esimerkkeinä.
tannossa peruskonstruktioltaan sa- vinä
1 malleissa. Sylinteritilavuuteriryhmän kanteen liittyvä pinta on Series
neljättäkymmenettä
manlaisena
1595 cc ja 1997 cc
vaihtelivat
det
viisto siten, että pakoventtiilin puoli
vuotta, moottorissa täytyy olla palkorkeampi ja sinne on työstetty välillä.
jon hyviä ja haluttuja ominaisuuk— on
2) Rover P3 75, 6-sylinterinen.
männän
Automaailmassa muutamat palotilaa. Viistolakisen
sia.
moottorissa oli neljä runko—
Tässä
muotoilu antaa hymoottorit ovat hyvinkin tunnettuja kanssa palotilan
muutoin se vastasi
vän pyörteisyyden kaasujen virtauk- laakeria, mutta
Tästä kehittyi
pitkästä tuotantoiästään, esimerkrakennetta.
60-tyypin
oleva sytytystulpkinä mainittakoon vain ”kupla” selle ja kannessa
eli Rover
malli
suosituin
luultavasti
”keskellä tapahtumia”
olivat
VW:n, Alfa Romeon ja Jaguarin pa on juuri
liekkirintaman leviämisen kan— P4 90; muita kehitysmalleja
tuotteet. Roverin F—sylinterikan— ja
105.
P4
sekä
edullisesti sijoitettu. Kon- P4 75
nella on'takanaan vähemmän tun— nalta
3) Rover PS 3 Litre, 6-sylinterimahdollistaa hyvinkin laistruktio
nettu, mutta yhtä kunniakkaan pitkä
Tässä mallissa on ensirnmäinen
nen.
syttymisen
elon kaari. Roverin F-tyyppi on kul- han polttoaineseoksen
suunniteltu sylinte—
polttoaineen oktaani— täysin uudelleen
1948. Kampi'ettanut P3, P4, P5 henkilöautoja ja samalla
vuoden
sitten
rilohko
luku voi olla todella alhainen. Käy—
laakeria, su'uparhaimmillaan miljoonia kilometseitsemän
akselissa
on
tännössä 7,5:1 puristussuhteella
vuoksi ölrejä ja sama konstruktio löytyi vielä
oleva moottori käy mukisematta, remman öljynvirtauksen edellisten
Land Roverin III-sarjassakin.
suurempi
ja
tehoa antaen, jypumppu on
Moottorit olivat ensimmäisestä jos kohta vähemmän 62 oktaanista moottoreiden murhe, nokka—akseon
seoksella,
jossa
700 cc ja 28 hvzn koemoottorista
83 oktaanista bensiiniä lien kuluminen poistui keinuvipuviimeiseen 3 ltr Mk 111 mallin 134 petroolia ja
ratkaisulla, rullilla. Nok—
suhteessa 3:1! F—moottoriin ei kos- jen uudella
hvzn voimalähteeseen saakka hyvin
edes ajatellakaan 98 ka—akselin käyttöketjun kireydestä
samanlaisia. Luonnollisesti koko kaan tarvitse
Jotkut Land tässä tyypissä huolehtii hydraulinen
menovettä.
oktaanista
ajan tuotannossa tehtiin erilaisia Roveristit väittävät, että bensiiniin kiristäjä. Moottori on kokonaisuukuin ”90”, vaikka
parannuksia, mutta perusratkaivoi sekoittaa 20 % naftaa ilman vai- tena vankempi
Moottorille
tyyvaikuta.
ei
se
suun
ovatkin samat. Tähän kolkeuksia. Onko sellainen verotekni— ulkomitat
pillistä on hiljainen käynti, hyvä
mannen polven perheeseen kuulutaloudellisuus ja sesti sallittua, onkin jo eri juttu.
käynnistyvyys,
P4 100, P4 95, P4 110 ja
Sylinterikannen alapinta on täy- vat tyypit
vääntö, vähäinen huollon tarve ja
6-sylinteriset mallit.
sin suora, joten sen höyläämisellä Land Rover olevissa moottoreissa
kyky toimia varsin kehnoilla polttovuosilta
Eri
voi nostaa; muuaineilla. Voidaan tietysti kysyä, mik- ei puristussuhdetta
kullekin tunnusomaisia piirteitä,
on
käyttämällä
aikaan
saadaan
si sitten tästä konstruktiosta on luo- tokset
selviävät lopussa olevasta sup—
jotka
mäntiä. Alussa käytetmuistettavuttu? Painava peruste oli saada li- eri korkuisia
mutta tuttu alumii- peasta ”sukupuusta”. On
sää suorituskykyä uusiin Roverei- tiin rautakantta,
raaina
pyrkinyt
tehdas
on
että
kansi tuli tuotantoon va,
sen
hin. F-kannellinen moottori E1 ei nivaluinen
ja
tuotantoa
tionalisoimaan
imuventtii1954. Samalla
että
ole mikään ruutipaketti. Se on (erit- vuonna
määrättiin säädettäväksi vuoksi on taulukosta nähtävissä,
lien
välys
matalakierroksinen
ja
105:n
sylinte75:n
täin) raskas,
ja
moottorin ollessa kuuma. Alunpe- myöhemmän
90
sen litrateho on matala. Toisaalta
riporaus on yhtenäinen mallinmal—
irnusarja oli orna valukappaleen—
rin
tekivät
ominaisuudet
eri
lohkon
litraisen
nuo
juuri
kanssa ja 3
Solex*in alaimukaasutin,
moottorista etittäin luotettavan ja sa, jossa oli
lien
vaakaimu—
S.U.
poraus pysyi myös aina samana.
myöhemmin
sylinteritilavuuksia
pitkäikäisen, mutta vastavuoroises— mutta
Tuotantolinjalla
oli
sakanssa irnusarja
käyttäti tehokkuudessa häviten. Myös kaasuttajien
yksinkertaisesti
vaihdeltiin
Myöhemkanssa.
moottorin suuri koko ja korkeus' maavaluakannen erillisiin imusar- mällä erilaisia kampiakseleita ja
taas
eivät soveltuneet nykyisen mallis- min palattiin 11 P4 110 malleissa, mäntiä, lohkojen ollessa samoja.
Mk
P5
ja
joihin
ten matalien autojen konepellin
Yleisesti ottaen moottorin osien
tehoihin pyrittäes—
erä—
suurempiin
sillä
alle. Land Roverissa, tuossa
keskinäinen vaihtokelpoisuus on
sä tarvittiin virtauksien hienosää—
maan valloittajassa ja mutaa rakas3—litran perheessä hyvä. Kahdessa
päästiin muotoilemalla
tavassa autossa F-moottori eli pal- töä, johonerillisinä kappaleina.
ryhmässä on myös runsaastoisessa
imusarj at
vaihtokelpoisia osia,
keskenään
jon pitempään, paino ja matala litrati
kehitykmoottoreiden
F—tyypin
öljypumput,
teho eivät haitanneet, luotettavuus
tapauksissa
useissa
sessä on erotettavissa kolme polvea:
oli selvästi tärkeämpää.
ja männokka—akselit,
vesipumput
1) Rover P3 60, 4-sylinterinen.
tai 60
75
F—tyyppisessä kannessa imuvent105 ja myöhempi
Kampiakseli on laakeroitu kolmella nät (90,keskenään. Myöhäisistä Land
tiili sijaitsee palotilan yläpuolella
3
laakerilla, erillinen öljysuodatin, ja ltr
sylinterikannessa ja pakoventtiili on keinuvivuissa ei rullia (jostain syys- Rovereista voi käyttää monia osia
esimersylinterilohkossa viistoon alaspäin
Vaikka tuotannon vanhimpiinkin malleihin,
käy
korjaussarja
kuten useissa sivuventtiilimootto- tä kulumisaltis).
porausten ase- kiksi vesipumpun
malliin!
60
P3
reissa. Tällaista F-kantta ovat käyt- aikana sylinterien
vanhaan
suuren—
jopa
muutkin arvoste- maa vaihdettiin ja porausta
Kari TT
.

täneet muutamat

RoverYstävät
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i

ei muutoksia

80”

Land Rover 1948—52

80”

uusi poraus (77,8 X 105 mm)
Land Rover 1952—54

1997 cc

uusi lohko; uudet sylinterien sijoitukset, öljysuodin, vaihdettava sisus
alumiinikansi, S.U.kaasutin

+

P4 60

SeriesI Land Rover

1954—59

60 hv

1948 72 hv (65,2 X 105 mm) 2103 cc
Yksi Solex, erillinen suodatin, valurautakansi, iskunpituus poikkeaa P3 60:stä
uusi lohko, vaihd. öljynsuodattimen sisus, kaksi S.U. kaasutinta, alumiinikansi, kromatut sylinterit

P3 75

i

_

P4 75

1949—54

L
P4.. 90

i

75 hv

uusi poraus (73 X 105 mm), yksi S.U. kaasutin
1954—59 (90 hv . . . 93 hv)
lyhyempi iskunpituus (73

P4 75

1955—59

X

i

88,9 mm)

uusi 2

P4 105

80 hv

X

S.U. kaasutin, kansi

1957—58

108 hv

115 hv (77,8 X 105 mm) 2995 cc
Yksi S.U. kaasutin, kiinteä imusarja, 7 runkolaak., nokkarullat, iso öljypumppu, vaihd. suodinsisus
+ uusi erillinen imusarja, uudet pakoventtiilit
PS 3 ltr Mk IIA & B 1962—65 134 hv
lyhyempi isku (77,8 X 92 mm)

P5 3ltr 1958—62
|

vahvempi kampiakseli (Land Rover)
PS 3 lt: Mk IIC & Mk 111 1965—67

.

P4.100 1961—62

104 hv

2625 cc

uusi erimnen imusarja

P4 110 1963—64

_.___A,w__

14

...,

___”;

__

A

&_

.,_*__44

f)..

l

123 hv

alempi viritysaste
P4 100 1963—64 102 hv

A,____.___
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1948—49 52 hv (69,5 X 105 mm) 1595 cc
Solex, erillinen öljynsuodatin, valurautakansi

P3 60

I

2.

—

vahvempi kampiakseli, kansi muutos

(alempiteho)

Land Rover Series II & [[I
_

1964—7 9

92 hv

14
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Rover YStäVät

KOOTUT ROVER-JUTUT

Tässä Tuulilasi-lehden näkemys
uudesta Range Roverista.

Next

years Rover 600

Tämä on uusi Rover 600 (Synchro) joka ilmeisesti esi—
tellään ensi kesänä. Auto perustuu Honda Accordiin.

Pathfinder-projekti edistyy ja ensiesitys on ilmeisesti
Auto perustuu Synchro/600 joka on Hondan ja
Roverin yhteisprojekti. Koneiksi on tulossa 1,6 ja
2 litran Roverin koneet ja auto olisi saatavana sekä
etuvetoisena että nelivetoisena.
1995.

Legendaarisen MGB:n tuotanto on alkanut uudestaan. Malli on nimeltään MG'R V8ja tekniikka
perustuu pitkälti Roveriin, esim. Roverin 3,9 litrainen
kone on voimanlähteenä.

Hyvänä esimerkkinä en' autotehtaiden välisestä yhteistyöstä
voidaan pitää sitä, että uusi huippu-urheiluauto Jaguar XJS 220
käyttää Roverin takavaloja.

RoverYstävät

—
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MARKKINAT

ROMULUS

MYYDÄÄN
Myydään käytetyt ROVER VDP:n
4 kpl 14” ALUVANTEET. Puh. ilt.

90-876 7324.

RANGE ROVER V8 -83. Hyvä,
runsas varustus. Puh. 90—512 1122.
ROVER SDl 3,5 (VDP) -83 osia
myytävänä: Taaimmainen pakoputken pönttö, FASD unit FASD rele,
ajotietokoneen bensa-anturi, vesipumppu, takajarrupalat, kaikki uusia. Etuiskari 6 kk käytetty, kuljettajan oven ikkunannostoreleet. lltaisin puh. 921 -242 3392.

_a?

Kirvelevin sydämin luovutaan mustasta ROVER 3500 VDP -83 luxusautosta. Puh. iltaisin 931-445 064.

nouunus

TEE ITSE -VINKKEJÄ

RASVAMONlTU
Viinasen vitsit vähissä
Näin Roveristina tuntee joskus olevansa suhteellisen huono kansalainen. Pitäisi kai lisätä valtion tuloja
ostamalla uusi auto joka vuosi, juo—
malla paljon viinaa, polttamalla,
olemalla poikamiesveroluokassa ja
olemalla muutenkin tuhlaavainen.
Rahat pyörimään, niin lama häipyy.
Mutta mitä Sille voi, että vanhan
Roverin pitäminen voi olla sekä
hauskaa että halpaa. Riippuen tietysti hieman omista taidoista ja
arvostuksista.
Muuten olen sitä mieltä, että Discovery on halpa ajettava ja huomat—
tavasti mukavampi ajokki kuin vastaavanlaiset nippånilaiset. Samoin
voidaan todeta, että 800-sarjan Roverit ovat edullisia käytettynä ostettuina ja muutenkin pihejä pensa— ja
koq'auskuluissa. Siittä vaan taistele—
maan. Mikä riivattu on muuten siinä,
että erään nippånilaisen merkin au—
toa pidetään nippånilaisena ja mai—
nostetaan sellaisena, kuitenkin jos—
sain sivulausessa tulee esille, että
mainittu kottero onkin valmistettu
Sunderlandissa, Englannin entisen
telakkateollisuuden entisessä sydämessä.
Tuntuu siltä, että tällä hetkellä vie—
roksutaan englantilaisuutta. Ei ole
oikein paikallaan olla ylpeä Siitä,
että on englantilainen auto, vaan
sillä lailla sivulausessa tulee vaivih—

kaa sanottua, että kyllä ne vielä teke—
vät Rovereita Englannissa.
Kuitenkin on suomen kielessä lainasanoja jotka ovat suoraan laadusta tulleita. Perperi on kai monella.
Voi olla sellaisiakin jotka eivät tiedä, että sana on lähtöisin Burberrys,
-nimestä. Moottoripyöräilijät, jotka
edustavat hieman varttuneempaa
sukupolvea tuntevat Barbourin ajoasut. Nyt on tietysti hienoa spräädätä Barbourin Border-öljytakissa
keskellä kaupunkia, vaikka takki
on tehty kovaa käyttöä varten.
Kekseliäisyyttä

Monet tutkimukset ovat todistaneet,

että autoilijat tuskin edes näkevät
liikennemerkkejä. Jos kysytään ki—
lometrin päässä merkistä, mikä se
oli on vastaus melko varmasti väärä.
Valtatie ] :llä on jälleen keksitty Hasselin tolppien lisäksi uusi loukku.
Turun kehätien Piikkiön risteyksessä on nopeusmerkki, joka voi osoit—
taa melkein mitä vaan. Eli se voi
näyttää eri aikaan vuorokaudesta
eri nopeuksia. Varokaa!
Muuten olen sitä mieltä, että Säähän sopeutettu nopeusrajoitus on
ehdottomasti paras. Ei ei mitään
aikaan sidottuja 80-rajoituksia vaan
valotaulut tai tällaisia uusia tauluja
joissa voidaan joustavasti muuttaa
sanoma.
ROMULUS

Tukevarakenteinen ja kätevä rasvamonttu on helppo rakentaa. Sen
tekemiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Rakennustarkastajalle kannattaa m yös soittaa, vaan tuskin ne

'

tällaisesta välittävät.
Etsi paljasta kalliota noin 5 )( 10 m
kokoinen alue. Jos et löydä sellaista
luonnon jäljiltä, kuori pintaa pois
samansuuruiselta alueelta. Tämä
käy helposti ns. kärkilapiolla. Piirrä
kallion pintaan neliö, jonka lyhyet
sivut ovat 1,2 m ja pituus 11. 5—6 m
— vertaa mittaa autosi pituuteen.
Piirrettyjen viivojen mukaan piikkaa ns. meisselillä ja moskalla noin
1,4 m syvä kuilu. Syvyyden voit laskea kaavalla: oma pituus -— autosi
maavara — 10 cm. Lama-aikana voit
myös käyttää kaavan viimeisenä
lukuna 20 cm, se lisää nöyryyttä.
Piikatessa on meisseliä hyvä pitää
nahkahanskalla noin 450zn kulmassa kallioon. Lyönnin voimakkuuden
on hyvä olla n. 36—38 newtonia.
Lyöntinopeudeksi suosittelemme 2
lyöntiä/ sek. Käytä suojalaseja.
Irronnut kiviaines kannattaa hienontaa 0—4 mm rakeiseksi esim.
moskalla ja pakata muovipusseihin,
5 kg/pussi. Ne voi myydä kotiparkkipaikalla luistonestoaineeksi takavetoautoille.
Näin muutaman illan aherruksella saat oivan autonhuoltopaikan
luonnon omista aineista.
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