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Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta sokerina pohj alla on jäsen-
ten orna posti — orna 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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Jari Keinänen Maapallonkatu 2 C 45 02210 Espoo (90) 803 8171 (90) 859 3233



Nyt kun 2. vuosi puheenjohtajana on lähes palveltu lop-
puun, voin tyytyväisin mielin todeta, että lamamieli ei ole
kerhomme toimintaa juuri haitannut. Esimerkiksi jäsen—
määrä on pysynyt lähes ennallaan, on lähtenyt ja tullut
uusia jäseniä lähes saman verran.

*

Nyt kaivataan vanhojen ja uusien jäsenten vapaaehtoista toimintäa
kerhomme toiminnan eteen, jotta pystyisimme jatkossakin tarjoamaan
hyvää ohjelmaa jäsenillemme.

Joillekin vuoden —94 kohokohta tulee olemaan kerhon Englannin
matka; onhan edellisestä jo niin kauan ja siitä on niin paljon kuultu ja
puhuttu. Myös tulevan vuoden kotimaiset tapahtumat on tarkoitus jär—
jestää ikimuistoisiksi, mutta sehän on jokaisesta itsestä kiinni; siis kaikki
mukaan!

Popular Classics —lehti julkaisi lokakuun numerossa lisälehden
Which Classic? Siinä esiteltiin mm. Land Rover series 1, Rover P5,
P5B sekä Rover P6. Samainen lehti on julkaissut varsin paljon Rover—
aiheista materiaalia mm. lokakuun lehdessä Rover PSB coupe vertai—
lussa Daimleria vastaan sekä jatkokertomus Classic marathon, missä
kunnostetaan P6 2000 Roveria. Sama lehti herätti kiinnostusta SD 1

Rovereihin jutussa Saving the whales.
Arvostettu Classic and Sportscar -lehti julkaisi alla olevan taulukon

Englannissa olevista yrityksistä Rover 35008 kunnostustarinan yhtey-
dessä. Allekirjoittaneen käsitys on, että useimmat osat on saatavissa
Suomesta ja lähes samaan hintaan (ottaen huomioon tilaaminen, rahti
sekä mahdolliset verot).

Rover Sports Register on juhlinut 40-vuotista uraansa, joka on hatun
noston arvoinen ikäautokerholle HAPPY BIRTHDAY! RSR kattaa
kaikki Roverit polku— ja moottoripyöristä aivan uusimpiin malleihin.
Kerho julkaisee Freewheel nimistä lehteä.

,
Stefan Kraatz

* British Motor Heritage Ltd, Banbury Road, GaydOn,
_' Works CV35 OBJ; tel: 0926 641555
!

S&G Walker, 95 Beehive Lane, Great Baddow,
Chelmsford, Essex CM2 9TJ; tel: 0245 284567
Roverline, PO Box 1 179, Eastbourne, Sussex BNTB
8A2; tel: 0323 760000
Rover Parts Services; tel: 081—761 2469, 0860
276791 (mobile) f ROVER SPO TS NCMAP lishe ,G d R d,A hf dlMddl ;
tel: 0782 2525-94 or On 09 5 or | esex R
Dorking Sunroof Centre Ltd, Vincent Works, Vincent REGISTERLane, Dorklng; tel: 0306 882416
Creech Coachtrimming, 3 Wheathill Road, Anerley,
London SE20; tel: 081-778 7296
Spruystore, StJohn's Road, lsleworth, Middlesex; tel;
081-568 1 142
XRN Reboring, 18-20 Great Hollands Square, Brack-
nell, Berkshire; tel: 0344 420290
BRT Bearings, MountTrading Estate, Feltham, Middle
sex; tel: 081-898 8561
Real Steel, Unit 9, Tomo Industrial Estate, Packet Boat
Lane, Cowley, Uxbridge, Middlesex UB8 2JP; tel: 0895
440505 & )
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KERHOSOPPI
LEHDET
1. 1/81
2. 2/81
3. 1/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 3/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7. 1/83 loppuunmyyty
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
11. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
14. 4/84
15. 1/85
16. 2/85
17.—18. 3—4/85
19. 1/86
20. 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
35. 2/91
36. 3/91
37. »1/92
38. 2/92
39. 3/92
40. 1/93
41. 2/93
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
Loppuunmyyty.

KERHOVIIRI H U 0 M !

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai- ' '

nen, jossa Rover Friends Finland Nyt kalkkl
-merkki on vaaleanharmaalla poh- kirjoittamaan
jalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalus-
talla.
Voit tilata viirin hintaan 100,—/kp1.

seuraavan lehden
materiaalia.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla jäsenmaksu liittymismak-

suineen yhdistyksen tilille KOP-Espoo-Juvanmalmi 143030—42624.

Vuonna 1994 maksaa uusi jäsen mk 150,- tai vaihtoehtoisesti ainais-

jäsenmaksun 1000,—. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi, ettet jää
tulkintavaikeuksien johdosta pois postituslistaltamme! Saat myöhem-

rnin jäsenlomakkeen täytettäväksesi. Lähettämällä maksulomakkeen

kopion varapuheenjohtaja Raimo Kinnaslammelle varmistat että pää—

set postituslistalle ja vältät pankkien viiveet ja sekaannukset.

Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tietosi ovat ajantasalla. Käte—

vimmin ilmoitat muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla korteilla.

Mikäli haluat liittyä Suomen Offroad liittoon pyydä maksulomake.

Ennen vuotta 1994 maksaneiden ei tarvitse maksaa SORL jäsenmak-

sua vuonna 1994.

Uusi tilinzo KOP-Espoo-Juvanmalmi 143030-42624

ROVER YSTÄVÄT

VUOSIKOKOUS
pidetään

sunnuntaina 23. pnä tammikuuta 1994

alkaen klo 13.00
ESSO TAVERNA,
JÄRVENPERÄ

(Kehä III)

Kahvitarjoilu!
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ROVER YSTÄVÄT ENGLANTIIN
ns.-12.15.1994

Edellisessä numerossa kerroin, että
ainakin kaksi autokuntaa on osal-
listumassa toukokuun lopussa pi-
dettävään ARC Rallyyn Englan-
nissa ja kuinka ollakaan, muitakin
lähtijöitä ilmaantui. Muutamien pa—
lavereiden jälkeen kerho päätti läh-
teä mukaan järjestämään matkaa,
jolloin olisi mahdollisuus tehdas-
vierailuihin ja saada ryhmäalen—
nusta matkoihin.

Association of Rover Clubs Rally
ARC Rally koostuu seuraavista kil—

pailuista: Road Taxes Vehicle Trial,
Cross Country Vehicle Trial, Com—
petitive Safari, Timed Trial, Point to
Point & Team Recovery, Winch Re-
covery ja Gymkhana. Tapahtuma on
Englannin Land/Range—Rover ker-
hojen päätapahtuma ja pelkästään
kilpailuihin osallistujien määrä pyö-
rii 500 autokunnassa. Tämän lisäk—
si ARC tapahtuman yhteydessä on
kauneuskilpailut (esim. LR Series
One Club, Series II Club, Series III
Club, Range—Rover Register etc.),
rompetorit, eri firmojen myyntitis—
kit jne . . . eli tapahtuma on varsin
mittava. Tapahtuma on unohtuma-
ton kokemus, vaikkei itse kilpailui—
hin osallistuisikaan.

Matkasuunnitelma
Kerhon alustavaan matkasuunnjtel-
maan vaikutti kaksi asiaa, aika ja
raha. Varaosia voi hankkia edulli-
simmin kuin mitä Suomesta saa.
Esimerkiksi maastorenkaiden osal-
ta on hintaero Englannin hyväksi
devalvaationkin jälkeen huomatta—
va. Esim. BF:n All-Terrain joka
esim. 235/ 16 koolla lähtee n. 600
mk/kpl hintaan. Lähtöaikataulu on
rukattu niin, että shoppailemaan
pääsee jo ennen kilpailuja. Toinen
tosiseikka on se, että kaikki eivät
halua/voi viettää kolmea viikkoa
Englannissa ja niinpä päätapahtu-
mat (ARC Rally ja tehdasvierailut)
piti järjestää 2 viikon ajalle. Ajan—
kohtaan vaikutti laivayhtiöiden hin-
tapolitiikka, sillä toukokuun jälkeen
myytävien pakettien hinta nousee
reippaasti. Tavoitteena on myös tar-
jota jokaiselle jotakin eli mielen—
kiintoisia paikkoja/nähtävää sekä
henkilöauton että maasturin omis—
tajille. Todettakoon, että matka-
suunnitelma on alustava ja jokai—
nen voi mielensä mukaan ajella

Englannissa suunnitelmanulkopuo-
lellakin. Ainoastaan lähtö- ja tulo—

päivät tulisi olla samat.
Matkasuunnitelmaan kuuluu

House & Garden osasto, joka pyr-
kii omalta osaltaan antamaan aavis—

tuksen mitä muita kohteita on mat-
kan varrella. Päivämatkat on suun-
nitelmassa tarkoituksella pidetty
lyhyinä, jotta matkan varrelta voi
poiketa ”House & Garden” kohtei-
siin 1—5 tunniksi. Matkareitti/aika-
taulu on tehty pikkuteiden mukaan.

Se Left-Hand-Drive
Englannissa on vasemmanpuolei—
nen liikenne. Alussa voi olla vaike—
uksia risteyksissä ja ohituksissa,
mutta kokemuksieni mukaan siihen
oppii nopeasti. Englannin tiestöstä
on vielä mainittava että melkein
kaikki risteykset ovat roundabout—
teja (eli liikenneympyröitä). Valoja
pidetään päällä vain erikoisen huo—

nossa säässä. Ruotsalaiset turistit
tuntee jo kaukaa jatkuvasti päällä
olevista ajovaloista. Moottoritie-
maksuja on lähinnä Lontoon kehä-
tiellä M25 ja ne ovat n. 2 mk/auto—
kunta. Moottoritiet ovat nopeita ja
tylsiä. Moottoriteiden nopeus lop-
puu, kun joku edellä ajavista joutuu
kolariin. Allekirjoittaneella on ko-
kemusta 3 tunnin paikallaan seiso—
misesta Birminghamista Lontoo—
seen johtavalla 3-kaistaisella M1
moottoritiellä edessä olleen kola-
rin vuoksi.

Kustannukset
Viking Linelta on saatu menopaluu
laivamatkoilla Turku-Tukholma ja
Göteborg—Harwich hintaan 2.700,—.
Hintaan sisältyy esimerkkitapauk-
sessa auto + 2 matkustajaa ja hytit
ovat halpaluokassa eli vedenpinnan
alapuolella. Lisämatkustajat eivät
hirveästi hintaa nosta (auto maksaa
eniten) ja paremmista hyteistä jou-
tuu tietysti maksamaan extraa. Eng-
lannissa suurimmat kustannukset
tulevat majoituksesta. Bed&Break-
fast maksavat väliltä £ 12,50 - £ 30
yö/henkilö sisältäen tukevan aami—
aisen. B&B paikkojen binta/laatu-
suhde ei ainakaan kokemusten mu-
kaan ole missään suhteessa toisiin-
sa ja niinpä paikat pyritään varaa—
maan ARC:n kautta suosiollisesti
Land/Range-Rovereita omistaville
B&B paikoille ja vielä pienille paik-

kakunnille. Ruokailut on tarkoitus
järjestää pubeissa. Pubiruuat ”Steak
& Kidney Pie” etc. ovat hyviä, ravit—
sevia ja halpoja (£ 3 - £ 5). Olut—

tuopposen hinta vaihtelee pubeissa
£ 1 molemmin puolin. Jos haluaa
syödä ravintolassa on varauduttava
£ 7 — £ 13 hintaisiin annoksiin (£ 1

= 8,6-8,7 FIM). Bensan ja naftan
hinnat ovat samaa luokkaa kuin
Suomessa. Uskoisin, että näillä hin—
noilla voi jokainen laskea tietyllä
haarukalla omat menonsa.

Finnish Jaguar Drivers Club
FJDC on myös lähdössä Englantiin
samana ajankohtana ja olemme
alustavasti sopineet samat lähtö/
tulopäivät FJDC:n kanssa. Matka-
ohjelma poikkeaa tietysti FJDC:n
omasta (vielä laatimattomasta),
mutta seurueen vaihto ei liene mah-
dotonta ja muutamia yhteistapaa—
misia on tarkoitus FJDC:n kanssa
Englannissa järjestää, esim. Vierailu
MIRAzssa.

Miten pääsee mukaan?
Ne henkilöt, jotka vielä kustannus—
tenkin jälkeen tuntevat mielenkiin-
toa matkaa kohtaan voivat ottaa
yhteyttä allekirjoittaneeseen, Ste-
fan Kraatziin tai Peter Knoblockiin.
Allekirjoittaneelta saa myös ARC
1994 kilpailusta tarkemmat tiedot
(mitä mikin kilpailu sisältää, kilpai—
lusäännöt, auton turvallisuusmää-
räykset ja kilpailuluokituksen).
Matkaanlähtevil—le on tarkoitus jär-
jestää tammikuussa palaveri Finnish
Jaguar Drivers Clubin kanssa mat-
kaohjelmasta ja yksityiskohdista.

Ennakkovarausmaksu
Johtuen Siitä, että joudumme etu-
käteen varaamaan esim. tehdasvie—
railut ja tietyt B&B paikat niin en—

nakkoilmoittautuminen on ehdotto-
man välttämätöntä. Sitovan ilmoit-
tautumisen takuuraha on 500,- ja
maksettava kerholle 4.2.1994 men-
nessä. Takuuraha käytetään matkal-
le lähdettäessä osamaksuna Viking
Linen lauttamaksuihin. Rover Ystä-
vät ry ei palauta varausmaksua.
Yhteydenotot:
Ari Myllylä, puh. 90-859 2196
Stefan Kraatz, puh. 90-505 5207
Peter Knoblock, puh. 90-593 155

Ari Myllylä



6 — RoverYstävät

22.5.
23.5.

24.5.

25.5.

26.5.

27.5.

2. 6.

3. 6.

4. 6.

5.6.

6. 6.

NHHPPW 999999

HF—ÅF—Ål—l

24—25. 5.

26-27. 5.

28—30. 5.

31.5.-1. 6.

2. 6.

Rover Ystävien Englannin matkan alustava matkasuunnitelma
Lähtö Turusta Tukholmaan iltalautalla.
Saapuminen Tukholmaan klo 7.00 ja ajo hetimiten Göteborgiin.
Saapuminen Göteborgiin ja lähtö DFDS—laivalla Harwichiin klo 14.30.
Saapuminen Harwichiin klo 13.00 ja ajo Cranleighiin Surreyhin, jossa majoittuminen.
Ajomatka n. 140 km. — Yöpyminen Cranleigh.
Tutustuminen Dunsfold Land-Rover Museum. Autojen laittoa Dunsfold Land-Rover Centre/
Surrey Off—Road Specialists. — Yöpyminen Cranleigh.
Ajo Dunsfoldista Oxfordin lähelle Nuneham Courtenayhin. Ajomatka n. 70 km.
Tutustumista Oxfordiin. — Yöpyminen Nuneham Courtenay.
Ajo Nuneham Courtenaysta Bakewelliin. Ajomatka n. 160 km.
Association of Rover Clubs Rally. —— Yöpyminen Bakewell.
Association of Rover Clubs Rally, Bakewell. — Yöpyminen Bakewell.
Association of Rover Clubs Rally, Bakewell. — Yöpyminen Bakewell.
Association of Rover Clubs Rally, Bakewell.
Ajo Bakewellistä Solihulliin. Ajomatka n. 90 km. — Yöpyminen Solihull.
Tehdasvierailu Solihullin Land—Rover tehtailla.
Ajo Solihullista Oxfordin lähelle Cowleyhin. Ajomatka n. 90 km. -— Yöpyminen Cowley.
Tehdasvierailu Oxfordin Rover—tehtailla, Cowley.
Ajo Cowleystä Stratford—Upon—Avoniin. Ajomatka n. 60 km. — Yöpyminen Stratford-Upon-Avon.
Tutustuminen Rover-tehtaiden tuotekehittely- ja testausosastoon MIRA, Gaydon.
— Yöpyminen Stratford—Upon—Avon.
Tutustuminen British Motor Industry Heritage Trust Museum, Gaydon.
2 viikon matkailijat lähtevät ajamaan Harwichiin. DFDS—laiva Harwichista Göteborgiin.
3 viikon matkailijat jäävät. — Yöpyminen Stratford-Upon—Avon.
Ajo Stratford—Upon—Avonista Shrewsburyn kautta J eevesin maille Craven Armsiin,
Shropshireen. Ajomatka n. 110 km. —— Yöpyminen Craven Arms.
Ajo Craven Armsista Black Mountainsien juurelle Storey Armsiin, Walesiin.
Ajomatka n. 100 km. — Yöpyminen Storey Arms.
Ajo Storey Armsista Cardiffiin. Ajomatka n. 50 km.
Tutustuminen Bearmach Ltd -tehtaisiin. — Yöpyminen Cardiff.
Ajo Cardiffista Leighton Buzzardiin, Buckinghamshireen.
Ajomatka n. 180 km. — Yöpyminen Leighton Buzzard.
Ajo Leighton Buzzardista Cambridgeen. Ajomatka n. 60 km. — Yöpyminen Cambridgessä.
Turistina Cambridgessä. — Yöpyminen Cambridgessä.
Ajo Cambridgestä Harwichiin. Ajomatka n. 80 km. DFDS-laiva Harwichista Göteborgiin.
Saapuminen Göteborgiin ja ajo Tukholmaan.
Lähtö Tukholmasta iltalautalla Turkuun.
Saapuminen Turkuun.

House & Garden -osast0 (eli muutakin kuin autourheilua)
Beaulieu Motor Museum, Southamptonin ja Bournemouthin välissä myös
Beaulieu Palace House and Gardens, Beaulieu Abbey Ruins.
Nuneham Park (Nuneham Courtney), Manor House, Botanic Garden,
Oxford University, Bodleian Library etc. (Oxfordissa).
Chatsworth House and Garden (Baslow), Haddon Hall, Nine Ladies Stone Circle,
Gullivers Kingdom, Rhododendron Gardens, Peveril Castle etc.
Blenheim Palace (Woodstock), Roman Villa, Roushame House (Lower Heyford),
Silverstone Motor Circuit.
Shakespeare-fs Birthplace, Anne Hathaways Cottage, Mary Arden”s House,
Warwick Castle (Warwick), Kiftsgate Court Garden, Hidcote Manor Garden etc.
Stokesay Castle (Ludlow), Midland Motoe Museum (Bridgnorth).
Brecon Beacons (2906 m meren yläpuolella), Brecknock Museum, Castell Coch,
Welsh Folk Museum, St. Fagans Castle etc.
Ascott N.T., Mentmore, Woburn Abbey, Houghton House, Bird Gardens, Zoo etc.
Cambridge University Colleges, Botanic Gardens, Anglesey Abbey, Wimpole Hall etc.
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MINÄ JA RANGE
Viime vuoden syksyllä ostin itsel—

leni Range Roverin yhdeltä ystä—
vältä (työkaverilta), jonka oli nk.
”laman” merkeissä luovuttava mie-
hen parhaasta ystävästä.
Niinpä minä sain uuden tuttavan

ja ystävän. Vuosimalli on 1976 ja
väri on vihreä. Auto oli silloin ko-
rotettu rungolta 50 mm, ja renkaat
oli (ja on vieläkin) BF Goodrich
Mud-Terrain 33—tuumaiset läskit.
Edessä on karjapuskuri, mutta sen
kummempi auto ei ollut. Näyttävän
näköinen sellaiselle joka on tottu—
nut näkemään ”tavallisia” vakio-
Rangeja liikenteessä. (Mikään Ran—

ge Roverihan EI ole ”tavallinen”,
vaan kaikillahan on orna sielunsa).

Kakkosautona minulla oli VW
Golf 1.6 automaattivaihteella, vuo-
simalli 1988. ”Laman” takia minun
oli kuitenkin pakko valita jompi
kumpi . . . Voitte hyvin kuvitella
minkä minä valitsin.

Ensimmäiset 6 kuukautta voisi
sanoa että meni auton totutteluun.
Talvi meni ja kesä tuli. Nyt meikä-
läinen ajatteli että metsään tai maas-
toon pitäisi auton kanssa päästä.
Meikäläisen ensimmäinen ”tapah—
tuma” oli Pyhtään Safari 24.4.—93.
AKK:n määrittelemän varusteluet—
telon mukaisesti varustelin auton ja
sitten vaan maastoon!
Kun kerran tämä oli ensimmäi-

nen OIKEA maastoajo, niin minua
neuvottiin ajamaan helppo reitti.
Niinpä teinkin. Minun Range oli
ainoa auto ryhmässä joka enem—
män näytti maastoautolta verrat-
tuna näihin muihin _”katumaastu-
reihin”. (El MILLAAN PAHAL—
LA!!!). Ensin muut katsoivat hie—

man sillä silmällä että ”tuo auto

sopisi paremmin vaikeammalle rei—

tille”, mutta kun minua nyt kerran
oltijn neuvottu ajamaan helpompaa
reittiä, niin ajoinkin! Kaikki sujui
erittäin hyvin ja tulin ehjin autoin
perille asti! (Uskokaa tai älkää,
mutta tämä oli erittäin hyvä tapa
tutustua autoon rikkomatta sitä!)
Tämän edellä mainitun safarin

jälkeen oli OFF ROAD -kuume
iskenyt tosissaan! Nyt oli PAKKO
päästä maastoon ajamaan ja kokei-
lemaan kaikenlaisia esteitä ja rin-
teitä! Noormarkussa oli tiedossa
Off Road —tapahtuma kesäkuussa
1993, ja sinnehän meikäläisen oli
pakko päästä mukaan. AKKzlta han—
kin kilpailulisenssin sekä minulle
että parille apukuskille (siltä varalta
että toinen ei pääsisi kilpailemaan
silloin kun minulle sopii) ja myös
autokohtaisen katsastuskortin lu—

nastin AKKzlta. Nyt oli sitten vaan
jäljellä ilmoittautuminen Noormar—
kun Off Roadzlle ja menoks'!
Pisteitä kerättiin melkoinen mää—

rä Noormarkussa (eli niitä virhe—
pisteitä . . . ei CUP—pisteitä), rata
tuli läpiajettua ja vaurioita oli ker-
tynyt muutamassa paikassa (molem-
mat kylkiputket vääntyneet, taka—
raidetanko hieman vääntynyt, etu-
raidetangon suoja näytti banaanil—
ta, etuperä saanut lommoja, runko-
palkki saanut lommoja ja bensa—
tankki hieman rutistunut . . .). Pää—
asia oli kuitenkin se, että kilpailun
jälkeen auto oli siinä kunnossa että
ajoin takaisin Helsinkiin seuraava-
na päivänä (olin edellisenä iltana
aj anut Helsingistä Noormarkkuun).
Noormarkun jälkeen tuli (. . . ja

meni . . .) Serenan Off Road J ambo—
ree. Siihen olin valmistautunut niin

että auton jousitus oli korotettu 50
mm, etu— ja takaperäpanssari asen-
nettu, bensatankin panssari pai—
koillaan ja renkaina oli alla laina—
”Lappalaiset” (kiitoksia: Karaasi
Ky/Kimmo Linnavuori). Valitetta—
vasti jouduin keskeyttämään taka—
perän mentyä rikki. Minulle ker—
rottiin että se meni rikki koska perä
oli ”vakio”, ja se ei kestä sellaista
kuormitusta mihin se oli joutunut.
Entäs tulevaisuus? Noo (. . . nor—

jalainen vitsi . . .), autoon tulee toi—
vottavasti ohjaustehostin ja joko
mekaaninen tai ilmanpainelukko
taakse ja joko samanlainen eteen
tai sitten ”Torsen”—lukko, joka mi-
nulla on nyt takaperässä. Olisi mu—
kavaa jos ensi vuonna olisi renkai—
na Super Swamperit 35” tai jos
raha ei riitä niin hankin todennä-
köisesti ”Lappalaiset”.
Tässä vaiheessa monet Teistä lu—

kijoista näkevät vaan miten 1000
mkzn setelit lentävät silmien ohi.
Nyt on vaan muistettava se, että
kyseessä on minulle harrastus ja
että halvemmallakin pääsee mukaan
”leikkiin”. Minullehan tämä auto
on sekä työauto että harrasteauto
tällä hetkellä, mutta se todennäköi-
sesti muuttuu tulevaisuudessa (jos
löytyy sponsoreita . . .).

Terveisin,
Ralph ”Rape” Bergström
(LBR—283)

PS.
Erityisiä kiitoksia kaikille niille
jotka ovat auttaneet ja antaneet
hyviä neuvoja OFF ROAD —harras—
tukseen ja yleensä Rangeen liit—

tyen!

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22 0 00620 HELSINKI . Puh. (90) 777 2277

toivottaa Roveristeille
Hyvaa Joulua
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NÄIN HE SEN NÄKIVÄT
Rover P4:n laatua on kiitetty vuosikymmenien ajan. Vastauksen kysymykseen millä tavoin
nuo autot rakennettiin ja miten tämä korkea laatutaso saavutettiin, löysin eräästä viidettä-
kymmenettä vuotta vanhasta kirjoituksesta, joka käsitteli tehdasvierailua Roverin SolihulPin
tehtaalla. Teksti oli huvittavan vanhanaikaista ja eräissä asioissa niin detaljeihin pureutuvaa,
että alla oleva kertomus on vapaa ja osin lyhennelty käännös kyseisestä artikkelista. Kirjoi-
tuksen täysin hulvaton ja kaikkea loogisuutta vailla oleva asiasta toiseen hyppely on säily-

tetty kuitenkin sellaisenaan. Jää väkisinkin vaikutelma, että arvoisat yritysvierailulla olleet
reportterit saivat tehdaskäynnin aikana myös ylenpalttista kestitystä osakseen, liekö ollut
englantilaista olutta vai skottilaista tuhdimpaa mallasjuomaa. Hyvä kun muistivat tämänkin
verran. Sitten asiaan!
Saavuimme Solihullliin kapeaa ja
kuorma—autojen ruuhkauttamaa
A41 tietä ja perillä heti meidät vie-
raat ohjattiin ensiksi tutustumaan
kokoamislinjaan. Se on melko pie—

nikokoinen, jopa ahdas ja Tyseleyn
kokoonpanotehdas on kaukana tuh-
lailevasta tilankäytöstä verrattuna
muihin autotehtaisiin. Kokoamis-
linja on jatkuvasti pyörivä ja soi-
kionmuotoinen. Roverit saavat as-
teittain muotonsa sitä mukaa, kun
liikkuvat linjalla, jonka vierellä au-
toon liitettävät osat liikkuvat sa—

maa tahtia koreissansa ja vaunuis—

sansa kunkin koottavan auton kans-
sa. Auton rungot tulevat John
Thompson Motor Pressings Ltdzltä
Solihull”iin, jossa ne Viimeistellään
ja lasketaan kokoonpanolinjalle en-
simmäisenä osana. Runko on niin
jäykkä, että kori on kiinnitetty kuu-
della kumityynyllä ja korin ei tar-
vitse lainkaan toimia alustaa jäy-
kistävänä rakenteena.
Jo kiertokäyntimme alussa mei—

hin teki vaikutuksen Roverin perus—
teellisuus, sillä ensimmäisenä naim-
me jousien testauslaitteen. Siinä
jokainen Roverin etupään kierre-
jousi puristetaan täysin kasaan vi-
kojen havaitsemiseksi, jonka jäl—

keen sitä puristetaan käytössä tule—

vaan pienimpään pituuteensa. Jo—

kaisen jousen puristusvoima lue-
taan suuresta mittarista ja sen tulee
olla vähintään 1700 paunaa/neliö—
tuuma. Jouset valitaan pareiksi niin,
että hitusen vahvempi jousi tulee
kuljettajan puolelle, jotta auto ajet—

taessa olisi vaakasuorassa, esim.
1722 paunaa/neliötuuman jousi on
1732 paunaisen jousen pari, jolloin
jäykempi jousi tulee kuljettajan puo—
lelle. Sama käytäntö koskee myös
auton takapäan lehtijousia. Kaik—

kiin jousiin maalataan mittaustulok-
set, jotta varmistetaan, ettei asen-
nuksessa tapahdu virheitä.
Meille Vierailijoille esiteltiin Ro-

verissa käytettävä suuri kumieris—

tysten määrä. Etujousituksen tuki-
varret lepäävät kumia vasten, kier-
rejousien alla on kumilevyt ja ku—

milla eristetään myöskin takajou-
set. Etujousitus kootaan kokonaan
valmiiksi ja säädetään kulmiltaan
oikeaksi erikoisessa jigissä ja taka-
jouset rasvataan huolellisesti ennen-
kuin niihin asennetaan suojapussit.
Pieniin yksityiskohtiin kiinnitetty

huomio erottaa laatuvaunun massa—
tuotteesta. Roverin kaikki mutterit
ja pultit on esikäsitelty ruostetta
vastaan parkeroiden, jarru- ja polt—

toaineputket on aina, jos mahdol-
lista, ohjattu rungon yläpuolelle ja
kytkin— ja jarrupolkimet ovat yhtei-
sellä erittäin lyhyellä ja paksulla
akselilla, jotta vältyttäisiin sivu—

ääniltä ja polkimien väljyydeltä.
Roverin runkoa katsoessamme

huomasimme apusimpukan olevan
erityisen kaunista alumiinivalua
tarkkuustyöstettyine urineen.
Kun korin kasaaminen alkaa olla

suoritettu siihen tarkoitettu moot—
tori — 60, 70, 90, 1058 tai 105R
-— täydellisenä vaihdelaatikkoineen

laskeutuu paikalleen liikkuvan nos—

turin kantamana. Kontrollijärjestel-
mä takaa, että oikeat määrät oikea-
mallisia moottoreita on varattu päi-
vän tuotantoa varten eikä asennus-
linjalaisten tarvitse kantaa huolta
näistä asioista.
Yksi kokoamislinja kuljettaa maa-
laamosta tulleita autonkoreja ja nii-
hin asennettavat osat ja sisustustar—
vikkeet liikkuvat samaa vauhtia ko-
rin vierellä, kunnes se om valmis
nostettavaksi pois tältä päättymät—
tömältä soikioradalta ja lasketaan
rungolleen. Kaksi työntekijää sovit-
taa korin ja rungon yhteen minuu-
tissa tai jopa lyhyemmässä ajassa.
J okainen koriaihio on pesty petroo-
lilla öljyn ja rasvan poistamiseksi,
pesty sitten hapolla ja lopuksi ve-
dellä ennenkuin siihen on ruisku-
tettu kumimainen äänieristys. Kori
saa viisi erillistä pohjamaalausta
välihiontoineen ennenkuin siihen
ruiskutetaan kaksi pintamaaliker—
rosta ja se joutuu uuniin. Kaikki
kulmat, joihin kohdistuu erityinen
kulutus saavat lisämaalikerroksen.
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Ohimennen sanoen, kun Rover—
yksityisautot saavat muotonsa tällä
päättymättömällä linjalla, vier'ek—
käisellä linjalla lopputarkastetaan
valmistuneet Land-Roverit.
Roverin istuimet pultataan alus-

taan, ei koriin ja tässä vaiheessa
kiinnitetään muitakin osia. Käsi-
jarrun hammaskehä saa reilun
möykyn vaseliinia, etuakseliston
öljytilat täytetään samoin kuin
simpukka ennenkuin auto jättää
linjan. Rovereissa kuten tiedetään
on vain neljä rasvanippaa. J äähdyt-
täjä kiinnitetään Västa, kun kori on
jo kiinnitetty runkoon.

Roverin moottgorissa on erittäin
upea alumiinivaluinen sylinterikan—
si, jonka vesi— ja kaasunvirtauska-
navat edellyttävät hyvin mutkikas-
ta valua ja kansi todennäköisesti
onkin moottorin kallein osa.
Korit toimittaa Pressed Steel

Ltd, mutta ne maalataan Roverilla
mustaksi tai niihin moniin kaksi-
Väriyhdistelmiin, joita nykyään on
saatavissa. Sivumennen sanoen
tummempi sävy voi olla vyötärö—
linjan alapuolella tai yläpuolella
aivan kuten asiakas on toivonut.
Rover valmistaa kaikki korinsisus-
tukset itse mukaanlukien etuistuin-
ten täysin säädettävät runkoraken—
teet. Lopputarkastuksessa jokainen
auto hiotaan, puhdistetaan ja 10—

puksi käsitellään Simoniz-vahalla.
Meitä ilahdutti havaita viimeis—

telyn huolellisuus. Kumimassauksia
käytetään sisustuksessa, lattiahuo-
vat liimataan tiukasti kiinni ja Bos—

tik—tuotteita käytetään runsaasti ve-
deneristyksiin eri puolille koria.
Jos asiakas on niin tilannut, auto
voidaan myöskin alustamassata jo
tehtaalla. Lukuisia huolellisia tes—

tejä tehdään, jotta auton voidaan
todeta kaikilta osiltaan olevan täy-
sin vesitiivis. Vaihdelaatikon peit-
tävä korilevy on alustakäsitelty alta
ja äänieristetty yläpuolelta. Katto-
verhoukseen käytetään nyt pestä—
Vää muovia, mutta on tyypillistä
Roverille, että tällaiseen materiaa—
liin ei menty ennenkuin Rover oli
vakuuttunut, että muoviverhouk—
sella saatiin yhtä hyvä äänieristys
kuin Villakankaalla ja että lämmön-
eristys ei huonontunut.
Kun ohjauspyörä on kiinnitetty,

asennetaan istuimet ja sen jälkeen
auto sisäverhoillaan, joka tapahtuu
toisessa kasun vastapäätä olevassa
rakennuksessa. Seinämät eristetään
hyvälaatuisella huovalla ja mielen-
kiintoinen yksityiskohta on, että
epätavallisen muotoisessa jousite-
räksestä valmistetussa vaihdevivus-
sa on kiinnitysrenkaassa soikio—
muotoiset ruuvinkolot niin, että
sitä voidaan säätää lähemmäksi tai
kauemmaksi ohjauspyörästä kuljet-
tajan mieltymysten mukaisesti.
Korin yksityiskohdissa havaitaan

samanlaista huolellista asioihin pa—
neutumista. Etupuskun' koostuu
noin 48 erillisestä osasta ja erityi—
sen hyvä ajatus on ovien alareunan
ruostumattomasta teräksestä val-
mistetuissa listoissa, sillä nämä
suojaavat korin leveimpiä ja arim—

pia reunoja esim. huolimattomassa
pysäköinnissä tulevia kolhuja vas-
taan. Sisävalaistuksen ovikatkaisijat
ovat kauniisti tehtyjä. Lucas on val-
mistanut ne Roverin omien piirus—
tusten mukaan. Kojelauta on umpi-
puuta, länsiafrikkalaista pähkinä-
puuta ja tyttöjen niin kiilloittama,
että jokaisen auton yksilölliset
puunkuviot erottuvat selvästi. Kul-
makappaleet kojelaudassa on val-
mistettu valusta oikeiden kaarteit—
ten saamiseksi, mutta vaneripin-
noite on nerokkaasti liimattu metal—
liin niin, että puun kokonaisvaiku-
telma säilyy. Kaksi hansikaslokero—
kantta ovat myöskin kiilloitettua
pähkinäpuuta ja piilosaranoineen
edustavat parasta huonekalupuu-
sepän työtä. Kojetaulu on myös
saranoitu tukevaan metallirunkoon,
jotta sähköjohdotukseen ja —lait-

teisiin käsiksi pääseminen olisi
helppoa. Puiset ikkunakehykset kii-
lataan ensin oviin ja varmistetaan
senjälkeen itseporaavilla ruuveilla,
työ joka ilmiselvästi on tehtävissä
vain käsityönä parhaiden ammatti-
perinteiden mukaisesti.
Ulosliu”utettava kumilla vuorattu

työkalutarjotin on myös esimerkki
Roverin tehtaan puutyöosaston tai-
dosta. Lämmityslaitteen säätimet
ovat Smith,in valmistamia, mutta
jälleenkin Roverin omien spesifi-
kaatioiden mukaan. Jäähdyttäjän
säleiköt ovat kromattuja, mutta
niissä on kontrastin antavat kiilloi—
tetut ruostumattomat kevytmetalli-
säleet.

Vierailumme oli olosuhteista
johtuen pikainen, mutta jo tunnin
kuluttua aloimme arvostaa sitä
kuinka vakavasti Rover rakentaa
laatua ja pitkää ikää autoihinsa.
Lounaan jälkeen, jolla kuulimme
jotain siitä kuinka jokainen moot-
tori ja auto testataan ja kuinka ää-
rimmäisen huolellisesti materiaalit
ja kokoonpannut osat testataan,
meidän kunnioituksellamme ei ol—

lut enää rajoja. Kerrottakoon täs—

sä yhteydessä, että Roverin 1920
hankkimat Tyseley Group”in teh—

taat valmistavat autojen mekaani-
set osat. Tehtaiden lattiapinta—ala
on 672.029 neliöjalkaa ja siellä
työskentelee yli 3620 henkeä viisi
päivää Viikossa — lukuunottamatta
moottorin testausosastoa, jossa toi—

mitaan kellon ympäri. Springfieldin
tehdas valmistaa kaikki kokeiluun
ja kehittämiseen liittyvät laitteet ja
huolehtii myös kokonaisuudessaan
yhtymän tuotantovälineiden kun—

nosta. Ryland Road tehdas toimit—
taa ohjauksen ja jousituksen osat
sekä valmistaa varaosat jo tuotan—
nosta poistuneisiin malleihin. Perry
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Barr tehdas toimittaa valmiit akse-
listot ja voimansiirtolaitteet Soli-
hull”in kokoonpanotehtaalle. Vaih-
delaatikot rakentaa Percy Road
tehdas, joka lähettää ne Tyseleyn
tehtaalle, jossa hoidetaan myös
kaikki tuotantosuunnittelu, työji-
gien ja työkalujen suunnittelu jne.

Roverilla on aukoton raaka-ainei-
den ja alihankkijoiden toimitta-
mien komponenttien tarkistussys-
teemi. Tässä tarkoituksessa tarkas—
tajien lukumäärä on noin 20 pro-
senttia muusta palkatusta väestä.
Heill'a on oma laboratorio ja he vaa-
tivat mm. testipalat valuaihioista en—

nenkuin antavat luvan työstää niitä.
Valuosat ovat ulkopuolelta ostettu—
ja, koska Roverilla ei ole omaa vali—

moa, mutta kaikki työstäminen ta—

pahtuu omalla tehtaalla. Jokainen
kiertokanki tarkastetaan silmien
koon ja pyöreyden suhteen tuuman
puolentuhannesosan tarkkuudella.
Vauhtipyörän hammaskehä kar—

kaistaan sähköuunissa 850 astei-
sena ja sen jälkeen upotetaan ve-
teen, toimenpide, joka tapahtuu au—

tomaattisesti erityiskaapissa. Män—
nän tapit karkaistaan kymmenes—
tuhannesosatuuman tarkkuudella
olevan työstämisen jälkeen sekä
uunissa että uudella kaasumenetel-
mällä ja sellaiset osat kuten keinu—
vivut testataan hiushalkeamien va-
ralta. Männät ja kiertokanget tar-
kistetaan ja luokitellaan erityisis—
sä aina tasalämpöisissä kaapeissa.
Kuuden sarjoissa männät ovat kes-
kenään identtisiä painoltaan ja la-
jittelussa on viisi luokkaa 1/8 uns-
sin välein. J okainen kiertokanki on
tasapainotettu ja männän tapin reiät
on tarkistettu puolentuhannesosa—
tuuman tarkkuudella. Jokainen
venttiili-istukka työstetään yksilöl—
lisesti, ja tiiviys testataan ensin mus-
teella ja sitten vielä bensiinillä ja
paineilrnalla. Jokaisen moottorin
öljykanavisto painetestataan. Tällai-
silla ja monilla muilla testeillä taa—
taan Roverin moottorin luotetta—
vuus.
Ehken kiinnostavinta näissä

moottorin testeissä on se huolelli—
suus, joilla pyörivien osien tasapai—
notus suoritetaan. Nerokas laite,
jonka Rover on itse suunnitellut,
mahdollistaa elektronisesti epätasa—
painoisuuksien mittaamisen, koko-
naisen moottorin ollessa kiinnitetty
testipenkkiin ja pyöriessä Sähkö-
moottorin avulla. Esimerkiksi Ro—

ver 105R moottori tasapainotetaan
alle virheen 1/4 oz/ in. Tämä on työ,
joka saattaa viedä täyden tunnin,
kun painoja lisätään tarpeen mu—
kaan kytkimeen ja/tai kampiakselin
vastapainoihin, että eliminoitaisiin

kaikki epätasapainoon liittyvät voi—

mat. Kaikki moottorit käyvät tämän
vaiheen läpi.
Jo ennen edellistä vauhtipyörät

on tasapainotettu Jackson & Brad-
well elektronisella tasapainotuslait-
teella tarkkuuteen 1 dram (=1/ 8 oz)
6 tuuman säteellä mitaten. Vaihde—
laatikot on koottu pikkutarkasti,
hampaitten leikkauksessa kompen-
soidaan etukäteen lämpökäsittelyn
aiheuttamat mittamuutokset ja
työstetyt hampaat valitaan pareiksi
testein. Tytöt hiovat kevyesti jokai-
sen hampaan kosketuspinnan, jotta
vältyttäisiin vaihteistojen sivuäänil-
tä. Jokaisen hammaspyörän jyrsi-
men tekemä profiili tarkastetaan
aina terävaihdon jälkeen ja päivä—
tuotannosta otetaan muutoinkin
valmiita osia testaukseen. J okainen
valmis vaihdelaatikko testataan
erikseen, ei vain hätäisesti läpikäy—
den vaan vedättäen ja jarruttaen
sitä viisi minuuttia 50 hevosvoimai-
sen sähkömootton'n avulla.
Tämän kaiken selvityksen jälkeen

meidät vietiin katsomaan mootto—
rin lopullista testausta. Jokainen
Roverin moottori ajetaan Heenan
& Froude vesijarrussa — niitä on
45 kappaletta — yhtämittaa viiden
tunnin ajan. Land-Roverin mootto-
reita testataan 2 tuntia 20 minuut—
tia. Ensimmäiset neljä ja puoli tun-
tia moottori käy kivihiilikaasulla ja
lopputestin ajan bensiinillä. Koko
koeajan syötetään moottoriin ylä-
voiteluöljyä. Varsinainen voitelu—
öljy syötetään puhtaana öljypump—
puun ja väliaikainen öljypohja toi-
mii vain ulosvirtaavan öljyn keräys-
astiana. Tällä tavoin uusien öljy-
pohjien mahdollisesti sisältämät
työstöjätteet ja lika eivät sisäänajo-
vaiheessa pääse moottoriin. Syötet-
tävä öljy pidetään koko ajan puh—
taana ja vakiolämpöisenä siten, että
öljy on samanlaista niin maanantai-
aamuna kuin perjantai-iltanakin
testatuille moottoreille.
Tehtaalla on todettu parhaaksi

tarkistaa moottoreiden teho kier-
rosluvulla 3000 rpm, jolla käynti-
nopeudella saatavat tulokset ovat
luotettavia. Tällöin 2—litraisen
Land-Roverin moottorin tulee an—

taa 38—40 bhp, dieselin 40—41
bhp, Rover 60 —moottorin 48—51
bhp, Rover 75 -moottorin teho on
53—54 bhp, mallin 90 64—67 bhp
ja Rover 105 teho on 71—73 bhp
eli jar'rutettua hevosvoimaa.
Toisissa tiloissa on vielä viisi muu-

ta vesijarrua, joita käytetään moot-
torien kestotestauksessa. Nämä tes—

tiajot kestävät 700 tuntia tai jopa
moottorin tuhoamiseen asti ja niitä
tehdään aina kun käyttöön harki-

taan uusia materiaalispesifikaatioi—
ta. Käyntimme aikana oli juuri vauh-
tipyörän hammaskehä jatkuvien
starttauksien testissä, tehtävä, jon—
ka hoiti automaattilaite.

Viimeisenä tehdään testiajot. Ne
tapahtuvat Roverin omalla koera-
dalla ja jokainen Rover ja Land-
Rover käy ne läpi. Kaksi eri ajajaa
testaa jokaisen auton. Tavallisesti
testissä ensimmäinen ajaja ajaa kak—
si kierrosta ja toinen kolme kierros-
ta yhteismatkan ollessa 12—15 mai—
lia. Jos jossain autossa on jotain
huomauttamista, niin saattaa kestää
viikonkin ennenkuin tämä auto pää-
see lopullisesti läpäisemään testin.
Varsinaisten vikojen ohella tarkkail—
laan mm. pyörien tasapainoa, löy—
sällä olevia pyörien muttereita, liian
kovaäänisesti tikittäviä kelloja jne.
Teimme kierroksen vanhemman
testaajan kyydissä Rover 105 Rzllä,
joka aiemmin oli reputettu mootto-
rin vän'nän ja automaattivaihteis—
tonsa hitaan toiminnan vuoksi.
Vain äärimmäisen läpikotainen

osien, moottoreiden ja valmiiden
autojen testaaminen tyydyttää niitä,
joiden vastuulla on Roverin maine.
Tämänkin jälkeen jokainen auto
ajetaan ”töyssykoneeseen”, joka on
äänien'stetyssä kammiossa, jotta jo—

kainen kitinä ja natina, jos sellaisia
on, voitaisiin kuulla, paikallistaa ja
poistaa.

Huolimatta tarkkuudesta jokai—
sessa kokoonpanovaiheessa, Rover
on silti pystynyt pitämään melkois—
ta tuotantovauhtia. Meitä on kiel—

letty kertomasta tarkasti päivätuo—
tannon määrää, mutta viimeisen
kymmenen vuoden aikana Roverin
tiedetään rakentaneen 200.000
Land—Roveria ja vähintään yhden
henkilöauton jokaista kolmea Land—
Roveria kohti. Kuten jo aiemmin
on selvinnyt viittä eri henkilöautoa
kootaan samalla linjalla ja tunne—
tusti mallit 90 ja 105 ovat suosi—
tuimmat.
On todella mukavaa nähdä, että

Englanti edelleen rakentaa hie-
noja, kaikkein korkeimman vaati-
mustason täyttäviä autoja — Rove-
rilla ilmiselvästi pidetään kestävyyt-
tä ja äänettömyyttä yhtä tärkeänä
kuin suorituskykyäkin. Nähtyämme
Roverin laadun, ei esim. mallin 90
hinta £ 1499 17 shillinkiä veroineen
päivineen olekaan niin kallis kuin
ensi silmäyksellä luulisi. Olemme
aiemminkin todenneet, että Rover
tarjoaa erinomaisen paljon hinta/
laatusuhteessa. Nähtyämme kuinka
tehtaalla työskennellään allekirjoi—
tamme entistä vakuuttuneemmin
aiemmin sanomamme.

Kari T T
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ASIALLINEN ROVERBLADET
Ruotsin Rover—kerhon Rover Club
of Sweden julkaisu Roverbladet
Nummer 11 oli mahtava saavutus,
yli 70 sivua ja paljon asiaa. Siinä oli
mm. kerhon jäsenten tekemä va-
paamuotoinen testi, jossa vastak-
olivat Rover 800, SD1 ja P6. Tässä
testissä käytettiin uusia 82051 ja
827Si malleja vastaan vuoden 1978
SD1 3500ja vuoden 1972 P6 3500
(SD1 ja P6 olivat ilmeisen alkupe—
räisiä ja hyväkuntoisia). »

Nämä kolme automallia eroavat
aika paljon toisistaan. Teknisesti
on P6 omalaatuisella etujousituk—
sella ja De Dion peräratkaisulla
hyvin erikoinen. SDlzeen on käy—

tetty melko tavanomaista tekniik—
kaa, MacPherson eturipustus/jäyk—
kä taka—akselisto, mutta siinä silti
hyvin onnistuen. Rover 800 eroaa
eniten siinä että se on etuvetoinen
poikittain asennetulla moottorilla.
Yleisvertailussa todettiin että 800
on varustelultaan vain hieman hie-
nompi, sillä olihan sekä P6 että
SD1 saatavissa myös kattoluukulla

ja ilmastoinnilla. Vain muutama va-
ruste löytyy 800:sta joita ei olisi
saanut edeltäjiin, kuten esimerkiksi
sähköisesti lämmitettävät ja säädet-
tävät etuistuimet.

Ulkoasussa 011 P6 kromillaan
kiehtovin, SD1 ei muovimaisuudel-
laan ja maskin puuttumisella hät-
käytä, mutta sen koria pidetään
toki edelläkävijänä ja hienon näköi-
senä. 800 pidetään liian tavanomai-
sena massa—autona. (Uusittu 800
ei sitä enää ole).
Rover P6 valittiin vuonna 1963

edistyksellisen suojarakenteensa
ansiosta vuoden autoksi. Yksi asi—

aan vaikuttanut tekijä oli varmaan-
kin turvallisuus, jota on myös myö-
hemppin malleihin käytetty. Sillä
onhan SD1 vankkarakenteinen au-
to ja 800:ssa on turvallisuutta lisätty
mm. ABS—jarrujärjestelmällä, air—

bagilla, sivutörmäyssuojilla sekä
polttoaineen virtauksen pysähty-
misjärjestelmällä.
Autot eroavat aj ettavuudessa hie—

noisesti toisistaan. P6 keinuu kaar—

taessa hieman enernrnän. Kiihtyvyy-
det ovat 9—10,3 sekunnin väliltä,
siis varsin tasavertaisia. Jarrut oli-
vat varsin samantuntuisia SD1:n
ollessa takarummuiltaan heikompi.
Kääntyvyydessä ovat 800 ja SD1
varsin lähellä toisiaan. P6:ssa on
ratin kierrosluku laidasta laitaän
4,5. Tämä on SD1:ssä vain 2,75.

Huollon suhteen on selvää että
modernia autoa kuten 800, jossa
on paljon elektroniikkaa, on vaikea
huoltaa. P6:ta pystyy suhteellisen
helposti huoltamaan (jos löytyy
Englannin standardin mukaiset työ-
kalut).

Loppuyhteenveto oli, ettei P6:n
tai SD1:n tarvitse 800:n rinnalla
hävetä.
Uuden SZOSizn hinta on 199.000

SEK ja 827Si:n hinta 275.000 SEK.
Ruotsin markkinoilta löytyy myös
820Ti (Turbo, 180 hp, 0—100 alle
8 sek.), jonka hinta 239.000 SEK.
(011 se niin väärin meitä kohtaan!)
Vapaa suomennos sekä suluissa

olevat kommentit S. K.

ROVER LIIKENTEESSÄ
- eli Rover Ystävien orna liikennepalsta!
Koska kerhomme pyörii autoilun parissa niin liiken—
teen asiat ovat myös osa toimintaamme. Tähän saakka
lehdessämme ei pahemmin ole ollut tarinoita liikenteen
tapahtumista eikä l11kenne/auto1hm liittyvien sään-
nösten käsittelyä, vaikka ammattitaitoa varmasti löy-
tyisi runsaasti. Nyt ajattelinkin, että MEILLE JÄSE-
NILLE tarjoutuisi tilaisuus esittää omia kysymyksiä
tai mietteitä suomalaisesta liikennekulttuurista tai
muista autoiluun liittyvistä asioista, esim. rakenteihin
liittyviä ongelmia. Mahdollisuuksien mukaan etsin/
etsimme vastauksia aiheisiin tai pohdimme muita sy-
Vällisiä asioita. Jospa tällä tävalla saisimme myös enem-
män kontaktia muihinjäseniin.
Itse ajattelin ammattini puitteissa kertoa arkipäiväi—

sistä, ei mitään verta ja lihaa, vaan yksinkertaisista
kaupunkikolareista joita tapahtuu kuitenkin lukumää-
räisesti eniten. Samalla kerron tai ainakin pyrin kerto-
maan kuinka tapahtuma olisi voitu mahdollisesti estää.
Ja samalla voisi yrittää muuttaa asenteita tiellä liik—
kumiseen.
Tietenkin kerhomme jäsenet kuuluvat korkeamman

autoilukulttuurin edustajiin joilla seikkailu liikenteen
seassa sujuu hyvin ilman kommelluksia, mutta kos-
kaanhan emme ole yksin liikenteessä, joku toinen voi
aiheuttaa kolarin. Toivonkin, ettette kolhisi autojanne
ennen seuraavan lehden ilmestymistä, sillä se juttu tu-
lee varmasti kansien väliin. Paremman liikennöinnin
puolesta Ilari Vilen,jäsen 614
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ROVER CLUB OF SWEDEN
Aikomukseni on kertoa hiukan
Rover Club of Swedenin (RCoS)
toiminnasta. Mutta ensiksi vähän
itsestäni. Nimeni on Per—Olof Fager-
lund, ja asun Ahvenanmaalla. Kun
RCoS jokin aika sitten haki jäseniä
jotka voivat pitää yhteyttä, tai olla
yhdyshenkilöinä, eri Rover—klubien
kanssa Euroopassa, Rover Ystävät
sopi hyvin minulle, koska olen täs-
sä kahden mannermaan keskellä.
RCoS perustettiin 1986 ja sillä

on tänään noin 300 jäsentä. Taval-
lisin automalli on P6 sekä muuta—

ma Range-Rover. On myös joita—
kin P3za, sekä joku vielä vanhempi

malli. Ruotsissa on erillinen Land
Rover klubi, mihin kaikki Land
Rover ihailijat kuuluvat, sekä osa
Range-Rover omistajia jotka mie—

luummin ajavat metsässä. RCoS
toimii melkein samalla tavalla kuin
klubi Suomessa. Kokoonnutaan
kolmesti vuodessa, yksi ”tre '” on
talvella. On olemassa aika iso klubi-
kauppa josta saa ostaa uuspainet-
tuja korjauskäsikirjoja ja manuaa-
leja. Jäsenlehti ”Roverbladet” il—

mestyy 4 kertaa vuodessa ja sisälsi
viimeksi 80 sivua infoa Roverista.
Se oli samalla P6 teemanumero.
Siinä vähän ruotsalaisesta klu-

bista. Tulen jatkossa palaamaan
asioihin jotka voisivat kiinnostaa
Rover Ystävien jäseniä. Tarkoitus
on myöskin että kerron Rover Ystä-
vistä ruotsalaisessa jäsenlehdessä.
Jos sinulla on kysyttävää, tai esi-
merkiksi haluat ilmoituksen (ilmai-
sen) ruotsalaiseen lehteen, ota sil-
loin yhteyttä minuun.

Per-Olof Fagerlund
Tallvägen 5
22 1 00 MARIEHAMN
tel 928- 14546 kotiin
tel 928- 19755 töihin
J äsennumero 1 03 1

VARAOSIEN
HINNAN
ALENNUS

Hyvaa

Land Rover tehdas on alentanut
alkuperäisten vaihteistojen osien
hintoja. Alennukset koskevat eri—

tyisesti 4-vaihteisen Range Roverin
osia. Tehtaan mukaan tavoitteena
on vastata kilpailuun harmaaosa-

ja
Onnellista Uutta Vuotta

toimittajia vastaan. Tehdas muistut-
taa, että yksikin heikkokohtainen
osa voi vaurioittaa koko kalliin
komponentin.
Alkuperäisosia myyvät Autorep

Oy sekä piirimyyjät.

Joulua

toivoo Laatuvaunun väki

[ÅÅTl/IJIZ/ÅZ/ /

Ahertajantie 3,15880 HOLLOLA

Puh. (918) 780 6666
Fax. (918) 760 6660

LAATUVAUNU



ROVCI'YStäVät — 13

SAFARI MOTOPARK 23. 10. 1993

SAFARI HARJU 6. 11. 1993
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ERIKOIS-
TARJOUKSIA
P3 Astinlauta, uusi .................... 1000,-
Raidetangonpäät ...................... 250,—

P4 Maski 50-51 uusi ................. 800,-
Etulokas. helmalista .................. 150,-
Takalokasuojan helmaosa ........ 250,—
Puskurin aluspelti etu/taka ....... 250,-
Ovia, uusia ................................ 1500,-
Oven ulkokahvoja ..................... 250,-
Lämmityslaitteen kenno ............ 250,-
Mäntäsrj 2.61 G—syl. vanh.+.030 .1200,-
P5 Apurungon kiinnitystyyny 180,-
Oik. takaovi ............................... 2500,—

Takalokasuojat, pari .................. 5000,-
Maskin keskitolppa MK 1-2 ...... 250,—
Jarrupääsyl. sr] .......................... 150,-
Ilmansuodatin 3L Mk 1A-3 ........ 80,-
Takapusk. oik. käpy 3,5 ............. 300,-
Etupuskurin keskiosa 3,5 .......... 750,-
Takakansi .................................. 1500,-
Etujarrupalat ............................. 400,-
P6 Helmat ................................. 330,-
Takajarrupalat G—type ............... 250,-
Vetoakselin nivelet .................... 200,-
Pölykapselit 69-71 srj ............... 1200,-
3500 etujouset, pari .................. 900,-
2000-2200 etujouset, pari ......... 800,-
lskunvaimentimet UNIPART ..... 400,-
SD1 Konepelti ........................... 2500,—
Takakansi 82 uudemmat .......... 3200,-
Takalokasuojan korj.pa|a .......... 350,-
Etulokasuoja ............................. 850,-
lskunvaimentimet UNIPART ..... 450,-
Etujouset, pari ........................... 1000,—
Vesipumppu V8 ........................ 650,-
Vesipumppu 2600 ..................... 200,—

Männänrengassarja std 2600 600,-
Takajarrukengät ........................ 350,-
Takajarrurummut, pari .............. 500,-
820-827 etujarrulevyt, pari ........ 1200,-
Takajarrulevyt, pari ................... 1000,-

Juvan teollisuuskatu 10, 02920 Espoo Puh. (90) 845 617

Avoinna: arkisin klo 9—17

Etulyhty ..1500,-Levypyörä 14” . 200,-
Jakohihna 820 ........................... 300,-
Vaihtostartti ............................... 1200,-
Pakop. takaosa .......................... 1500,-
RANGE ROVER DISCOVERY
Vesipumput V8 ................. 500—700,—
Ohjausiskari alkup. .................... 420,—
lskunvaimennin UNIPART ......... 400,-
Ruiskun ohj.|aatikko 3,5 efi
vaihto-osa .................................. 3400,-
Raidetangonpää ........................ 180,-
Takalasi karmeineen vm -92 ..... 2300,-
Takalasi RR kirkas .................... 600,-
VM TD 2400 kone, viallinen ....... 4000,-
Vaihtostartti RR 71 -74 ............... 1 000,-
Vaihtostartti RR 75-86 ............... 1200,-
Vaihtostartti RR 86—90 ............... 1600,—
Keskustaspyörästö 74-84
vaihto-osa .................................. 2800,-
Kardaaninivelet ......................... 150,-
Jarrupalat, taka .......................... 250,-
Jarrupalat, etu 3,5 RR, Disco ..... 270,-
Jarrupalat 3,9 RR ....................... 450,-
LAND ROVER 88-109
Vas. takaovi, uusi 109 ................ 500,-
Vesipumppu 2,25 ...................... 500,-
Ser 2 vaiht. ykköspyörä 200,-
Voimanulosottokytkin ................ 500,—

Raidepäät .................................. 160,-
OFF ROAD OSIA
Turvakaaren osat RR ................ 800,-
Turvakaari asennettuna ............ 2500,-
Korinkorotusosat RR ................. 800,—
HD jouset, raidetangot, vetoakselit,
Iukot, panss., kylkiputket ym. sop. muk.

AUTOJA
Rover Vitesse 827 -90, Rover 3500
Man -81, hienot. Rover 2000 TC -73,
Rover 2600 -79 projektit.

HUOLLOT, KORJAUKSET
VARAOSAT MYÖS LÄHETTÄEN

MUISTA AINA EDULLISET UNIPART HUOLTO-OSAT

Fax (90) 853 1331

MARKKINAT
MYYDÄÄN

RANGE ROVER -7 7.
Jukka Kyröläinen, p. 955—74 602.

RANGE ROVER -76 V8.
Auto on tehty kokonaan uudestaan.
Katso Rover Ystävät n:o 34 1/1991.
Hinta 38.000 mk. Ilkka Tuominen
puh. työ 916-155 701.

&_t'm &

KIRJAPAINO
Ja

MAINOSPALVELUT

* Tähti-Offset Ky
Juvan teollisuuskatu 15, 02920 Espoo
Puh. (90) 844 971 Fax (90) 848 558

SAFARI
HAMINAN

RAVIJOELLA
Kiitokset vielä kerran mukavasta
Safarista. Erityisesti kiitos vakio—
autoluokan vetäjälle, koska itse
joutui luopumaan paremmasta seu—
rasta ja joutui tyytymään helpom-
paan reittiin ja hitaammin etene—
vään vauhtiin (oli varmaan pieni
koettelemus sekin). Reitti oli Oikea—

oppisesti loppua kohti vaikeutuva
eli mielenkiintoisempi. Kaikenkaik-
kiaan porukka tuntui mukavalta ja
leppoisalta eikä minulla ollut so-
peutumisvaikeuksia harhaoppisuu-
desta (Mersu) huolimatta. Ja vielä,
kaverit auttoivat ja opastivat kiitet-
tävästi, kylläpä oli mukavaa. Saat-
taapi olla, että vielä tullaan toiste—
kin jos pyydetään.

t. Roy
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RANGE ROVERINMUODONMUUTOS

Range Rover uudistuu ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Uusi malli
taijoaa enemmän ylellisyyttä, pyöreämpiä muotoja ja entistä tehok—
kaamman V8-moottorin. Uutuus esitellään virallisesti Birming-
hamin autonäyttelyssä ensi syksynä. Muutamia kuvia uutuudesta on
lehdistössä näkynyt ja tarkempi juttu löytyy esim. Englannin Range
Rover Registerin lokakuun numerosta.

Koodinimellä ”Pegasus” olevan Range Roverin tehtävä on vai—
kea, tuleehan se korvaamaan ajan myötä maailman arvostetuim-
man 4X4 mallin, jonka myynti on edelleen huippulukemissa. Uusi
Range Rover ei ainakaan aluksi korvaa nykyisiä malleja vaan se tu-
lee nykyisten Vogue SE ja Vogue LSE mallien rinnalle.
Uusi Range Rover sisältää neljällä nokka-akselilla ja 32 venttii—

lillä varustetun alakerraltaan tutun V8-moottorin, jonka iskutila-
vuus on kasvanut 4,5 litraan. Tehoja uudesta moottorista löytyy
235 hv ja vääntöä 393 Nm (40 kpm). Huippua uusi Range Rover
kelaa karvan verran yli 200 km/h.
Uutuuden myötä myös nykyinen Rangessa käytetty turbodiesel

siirtyy historiaan. Tilalle tulee BMW:n 2,5-litrainen suorasuihku-
tuksella varustettu turbodiesel. BMW:n dieseliä pidetään hiljai-
sempana ja uudenaikaisempana kuin Roverin omaa.
Uutta Range Roveria tarjotaan sekä pitkällä että lyhyellä akseli-

välillä varustettuna. Korimateriaalina on säilynyt alumiini ja pyö—
reämmät korimuodot takaavat hiljaisempaa kyytiä moottoritie—
nopeuksissa. Korimalli muistuttaa ainakin allekirjoittaneen mie-
lestä takaa nykyistä Jeepin Cherokeeta ja muutenkin korin muo—
toilu on a”la America.

Sisustusmateriaaleissa ovat pääsosissa
nahka ja puu. Kojetaulu uudistuu nykyistä
”pyöreämmäksi”. Näyttää siltä, että uusi
kojetaulu tulee myös nykyisiin malleihin
toukokuussa 1994. Etupenkit ovat ”Pega—
suksessa” kapeammat ja niitä on siirretty
lähemmäksi toisiaan. Penkit ovat myös
nykyistä mallia matalammalla. Näin luo-
daan henkilöautomaista tunnelmaa. ”Pe—

gasus” tarjoaa luistonestojärjestehnän,
ilmajousituksen, ABS:n jne. Erikoisuu-
tena on turvatyynyt, ensimmäistä kertaa
maastoautossa.
On selvää, että uusi Range Rover tulee

asettamaan maastoautoilun jälleen kerran
kokonaan uudelle tasolle. Samalla Range
Rover kuitenkin etääntyy yhä kauemmaksi
maastosta. Se tarjoaa loistavat ajo-omi—
naisuudet maantiellä, suorituskykyä, ylel-
listä matkustusmukavuutta jne. Tuntuu
siltä, että uusi Range Rover on tarkoitettu
luxus—luokan maantiekiitäjäksi ja/ tai hinu-
riksi asuntovaunulle, mutta . . . joka menee
vajvatta vaikeassakin maastossa. Land
Rover -tehtaiden ideana näyttää olevan,
että maastomiehille ja työkonetta tarvit-
seville on olemassa Lantikan Defender 90
ja Defender 110 —mallit, vähän hienostu—
neemmjlle Lantikan Discovery ja luxus—
luokkaan haluaville Range Rover.

Ari Myllylä
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