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Suht rivakasti on uusi ajokausi lähtenyt liikkeelle ja rakas auto-
merkkirnme Rover on saanut BMW:stä uuden taustavoiman. Voim-
me vain parasta toivoa. Kuinka olisi esimerkiksi Hondan V6 tilalle
BMW.n V12!!

Kotimaan harrastajille näyttää olevan tulossa mukavat ajotapahtumat, mutta toivoisin
että myös muut kuin pääkaupunkiseudun puuhamiehet ottaisivat tehdäkseen ajoja ja
myös tekisivät niin kuin joskus on ollut. On nimittäin melko vaikeataja jopa kallistajär—
jestää ajoja ympäri Suomen Helsingistä käsin. Varmasti löytyy maakunnista samanmie-
lisiä henkilöitä järjestämään paikalliset Rover—ajot, tapaamiset, kerhoiltoja tai vastaavaa.
Kyllä maakunnan tapahtumiin löytyy pääkaupunkiseudun roveristeiltä apua ja osallis-
tuj1a.

Kerho on Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa värvännyt uusia jäseniä lähet-
tämällä yksityisille ei kerhoomme kuuluville Roveristeille mainoskirjeen. Rekisterissä'
oli vuoden lopussa 582 henkilö-Roveria ja 1668 Land & Range Roveria.

Autokantaan puuttuakseni niin pitäisi ihmetellä miksi ei näy enemmän kunnostettuja,
entisöityjä, alkusarjan (71—79) Range Rovereita. Nehän ovat pelleiltään parempia kuin
uudet ja tekniikaltaan lähes samankaltaisia. Eikö hyvä Range olisi parempi, fiksumpi,
kuin nuo Viime vuosina muodissa olleet monster truckit. Henkilöautoista voisi taas
ihmetellä etteikö maassamme pitäisi olla varsin hyvä P4 kanta, varsinkin niitä 75zia.
Miksi niistä niin harva näkyy, missä ovat muut? Ovathan ne erilaisia ja ehkä hieman tietoa
ja taitoa vaativia, mutta juuri senhän pitäisi tehdä niistä entistäkin halutumpia. Jos vain
viitsii etsiä niin kyllä niihin osia löytyy ja käyhän mihin muunkin merkkisten osia kuten
esim. Austin, Jaguar, etc. Apua voi myös saada ilmoittamalla asiasta lehdessämme. Ja ne
joilla on ylimääräisiä osia niin ilmoitus lehteemme. Näin luulisi ostajan, apua tarvitsevan,
myyjän, osan ja tarpeen kohtaavan toisensa. Kyseinen ilmoitus on yksityisille ilmainen.
Mutta voisithan seuraavaan tapahtumaan tulla autosi takakontti kuorrnattuna (boot sale)
kelvollisilla osilla, sillä tapahtumasta tulee aina juttua ja moni osa vaihtaa omistajaa. Siis
seUraavaan tapahtumaan kontti täyteen kotinurkista kerättyjä osia./%%*!”å'

Stefan Kraatz

Näissii kuvissa poseeraa Rover ”Cyclooppi” Laineen perheen matkalla Autoa pidettiin hyväna matka--autona ja mat-
kalla oli tietysti auton lipputangossa Suomen lippu ylhäällä. Oli se vaan jotenkin hienompaa kuin tuo FIN--lappu auton
peråssa. Tietääkö kukaan Ad- 70 kohtalosta mitään?
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KERHOSOPPI
LEHDET
1. 1/8 1
2. 2/8 1
3. 1/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 3/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7. 1 /8 3 loppuunmyyty
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
1 1. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
1 3. 3/84
14. 4/84
1 5. 1/8 5
1 6. 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
3 1. 1/90
32. 2/90
33. 3/90
34. 1/9 1

35. 2/91
36. 3/91
37. 1/92
38. 2/92
39. 3/92
40. 1/93
41. 2/93
42. 3/93
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- aik] I].

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

seuraavan lehden
materiaalia.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhajten 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—
min 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 jäsen—
maksua vuonna 1994.

Uusi tilinzo KOP-Espoo-Juvanmalmi 143030-42624

KEVÄTAJOT
28.-29. 5.1994

Virojoen kunta, Harjun maatalous- ja puutarhaoppi—
laitos (katso karttaa)

Paikka:

Saapuminen: klo 12.00

Majoitus: Oppilaitoksen tiloissa tai ”Rantaharjussa” (iso ranta-
sauna). Hinta n. 70,— sis. majoitus + ruokailut

Ohjelma: Oppilaitoksen historia, sotahistoria (bunkkerikier-
rokset), Safari-ajot (henkilöautolla pääsee reitin var—
relle ja sieltä maastoautojen kyytiin) + muuta kivaa
ohjelmaa

Lisätietoja: Tero Uosukainen
p. 90-859 6641 tai
Mika Peltola
p. 90-378 343

Ilmoittaut.: 13. 5. 1994 mennessä



HELSINKI HURINAT 7. 5. 1994
10 -VUOTISJUHLA-AJOT

järjestää
Rover Ystävät yhdessä Alfa Romeo, Jaguar Drivers ja Mercedes-Benz kerhojen kanssa.

Ajoon voivat osallistua kaikki näiden kerhojen jäsenten merkkiautot.
Ilmoittautuminen klo 10.30. Osallistumismaksu 40,—/autokunta.

Lähtö Ruskeasuon Urheiluhalli, Ratsastustie (Ratsastushalli) klo 11.00.
Kilpailun kesto n. 2 tuntia. Osallistuminen ei vaadi Helsingin tuntemista, mutta

Helsingin kartta esim. HPY:n karttasivut on hyvä ottaa mukaan.

Palkintojen jako järjestetään ravintola Kalastajatorpalla alkaen klo 18.30.
Ohjelmassa kerhojen esittäytyminen.

MENU 2 51 192,- Pestomarinoitua häränseläkettä, hunajamelonia. Haudutettu lohi-kuhanseläkeleike, rapukastiketta. Hovijälkiruoka.
MENU 3 åt 200,- Poronpaisti —maa-artisokkatimbaali, sellerisalaattia.Linnunmaksapasteijalla täytetty vasikanselys,punaviinikastiketta.

Liköörimehustettuja trooppisia hedelmiä, jääkermaa.
MENU 6 in 150,- Hunajameloni-katkarapusalaattia, chilikastiketta. Porsaanseläkettä maustevoikast. Omenapiirasta, vaniljakastiketta.

Helsinki Hurinoita avustavat seuraavat yritykset:
Autorep, Haka-Auto, Interchemia, Karaasi, Konela Auto, Off Road Center, Pohjola—Yhtiöt.
Ilmoittautuminen ajoon 2. 5. mennessä Pekka Launiainen, puh. 90—5 19 748 ilt. klo 17—20.

KETJUJEN KÄYTÖSTÄ MAASTOSSA
eli miksei suomalaisessa maastoautoharrastuksessa käytetä ketjuja?
Olen harrastanut maastoajoa vuo—
desta 1981 alkaen ja ajan nykyu'sillä
autoillani säännöllisesti maastossa.
Rakennettuun Range Roveriini on
yksi pari ketjuja ja pitkään Paje-
xooni molemmille akseleille. Ket—

juja käytän talvella lähes Viikottain
ja joskus kesälläkin.

Ketjuilla saavutettava lisäpito on
huikea ja lisäksi itse renkaan kuVi—
olla ei ole juurikaan merkitystä.
Siksi ne sopivat hyVin satunnaiselle
mönkijälle, joka ei halua hankkia
erikseen maastorenkaita. Ketjut
puhdistuvat erinomaisesti lumesta
ja hyVin mudastakin. Rengaspainet-
takaan ei tarvitse (tai ei saa) laskea,
jolloin tielle paluu on helpompi.
Ketjuilla saa ajaa tarvittaessa tiel—
läkin.

Jäätyneen maan aikaan ei ketju—
jen käytöstä ole vaaraa puiden juu—

rille. Kesällä tilanne on tietysti vai—

keampi, mutta sopivissa paikoissa
ei silloinkaan ole esteitä ketjujen
käytölle. Tyypillisiä ketjujen kesä-
käyttöön sopivia alueita ovat esi—

merkiksi hakkuuaukot, pellot ja
muut puuttomat alueet.

Ulkomailla ketjuja käytetään
huomattavasti enemmän kuin meil—
lä. Jopa eteläisissä maissa kuten
Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa.
Siellä järjestetään talviaikaan vuo—
ristoseuduilla oikeita lumisafareita,
joihin on turha lähteä ilman ketjuja.
Kun meillä Suomessa maastoajo—

touhu tuntuu hyytyvän talveksi voi-
taisiin lisäpuhtia saada talvisafa-
reista, joissa ketjujen käyttö olisi
suositeltavaa tai jopa pakollista.
Alueista ja lumesta ei liene pulaa.

Antti Ahonen, Rauma UAZ 46931 ketjut 8.25 RIO renkaalla.
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HYVÄT ROVER YSTÄVÄT!
Täytellessäni nyt 23. 1. 1994, keuh-
koveritulpan jälkiä potiessa, tuota
yhdistyksenne liittymiskaavaketta,
juolahti mieleeni lähettää mukaan
edes yksi ajatus niiden monien jou-
kosta, joita aina esiin tulee näitä
vanhoja autoja entisöimismielessä—
kin rustaillessa. Rakenneltuani ai-
koinaan ”nuorna miesnä” toista-
kymmentä eri merkkistä hajoitta—
mokuntoista autoa käyttöautoikse—
ni, miltei poikkeuksetta osoittäutui
”alin paikka”, elikkä auton pohja
läpipolkaistavaksi, elikkä oli kuin
seula. Tämä sekä alapalkistot tulee
siis ensimmäisenä tarkistaa ja suun—
nitella niiden korjaaminen. Useissa
automerkeissä asia on pilattu jo
uutena suunnittelu— tai viimeistään
valmistumisvaiheessa. On ”lätkätty”
yläpuolelle kumi— tai muovimatot,
vähin, joskus olemattomin eristyk—
sin.Kosteus tai vesi on päässyt mat-
tojen alle, ja näin on hyvä menneel—
leen, paha tulleelleen, ruostuminen
on salaa alkanut ja jatkunut reikä—
asteelle jne.
Useat entisöijät pitävät jääräpäi-

sesti kiinni tehtaan prässäämistä
vahvikekuvioinneista, tekevät niitä
mukuttamalla kylmiltään tai kuu—

mentamallakin. Olen itse luopunut
ko. systeemistä viimeisimpien ra—

kenteluj en yhteydessä ja tehnyt suu-
rinpiirtein seuraavasti: Romuliik—
keistä ja vesijohtoliikkeistä on saa-
tavana käytettyjä keskuslämmitys-
radiaattoreita (tasopattereita), jois-
sa vesi tai neste kiertää lämmitysai-
neena. Radiaattorit ovat erikoiste—
rästä, joissa on enemmän hiiliaines-
ta mm. ruostumisen estämiseksi, sei-
nämän paksuus on n. 1,5 mm, siis
melko lujaa. Högforsin tehtaalta
sitä saanee ostaa yksinkertaisena,
poimuille valssattuna. Pattereina-
han se on kaksinkertaista ja poi—
muissa on kulkevan veden tila. Olen
käyttänyt vanhoja pattereita, siis
kaksinkertaisena, purkamatta niitä.
Leikannut vain sopivia paloja ja
muotoja ja hitsannut uuden lattian.
Esim. vanhaan ponttonikori—mer—
suun, jossa on melko suora pohja,
tuli hyvä ja luja lattia, ja kuviointi-
kin, tosin ei aivan alkuperäisen nä-
köinen, mutta haitannooko tuo mit-
tää! Molemmat puolet vain hyvin
raapataan ja maalataan Miranolilla,
alapuolelle sitten pensselillä tai
ruiskulla hyvä massasuojaus.
Yläpuolelle olen tehnyt mm. seu—

raavan käsittelyn: Hyvää itselii-
mautuvaa kattohuopaa vähän läm—

mittäen ja samalla venyttäen urien
mukaan joka paikkaan pohjaa myö-
ten koko kerros. Sen jälkeen urien
syvennyksiin kumikaupasta saata-
vaa ilmakuplaista 6—9 mm eristys-
levyä, suikaleet siitä urien täytteek—
si, alustamassaa käyttäen kiinni.
Näin yläpuoli alkaa olla tasainen,
johon nyt voi liimata vielä toisen
liimahuopakerroksen, jonka pinta-
puolella ei ole liimaa. Tämän päälle
voi hyvin sijoittaa haluamiaan mat-
toja, mutta ei hengittämättömiä,
joten alusta säilyy kuivana. Tieten—
kin voi vielä lisätä lisälämpöeristyk-
seksi levittää yhden kerroksen esim.
6 mm eristysmattoa ja pintamateri-
aalit tämän päälle. Samaa lämpö-
eristyslevyä voi käyttää myös kone—
peltiin ja takakontin luukun alapuo-
lelle liimattuna. Ihan hyvä konsti.
Levy on yleensä tummanharmaata,
ei tarvitse maalata, siisti.
Viimeisissä autoissani olen käyt—

tänyt lattioissa belgialaista plyyshi—
mattoa, jossa ei ole muovi— tai kumi-
pintaa alapuolella, se siis hengittää
läpi. Ko. matto oli 1950—1975 Kuo—
pion kaupunginhallituksen istunto—
huoneen lattialla ja sain sen ostaa
poiston yhteydessä. Hyvä haija—
mäntysuopapesu vaan ja matto on
kuin uutta, ja värikin käy esim. Ro-
verin mustiin sisustuksiin — maku-
asia. Että tällä lailla!

Olen ollut SA-HK:n Savon ker-
hon johtokunnan jäsen useita vuo—

sia, samoin tilintarkastajana ja ra-
hastonhoitaja. Kuuluin myös yli 15
vuoden ajan Jaguar Clubiin, josta
erosin v. —93 myytyäni Jaguarin.
MB Clubin jäsenenä olen ollut yli
10 vuotta ja edelleenkin.
Vuodesta 1948 lähtien olen ra—

kentanut eri merkkisistä hajoitus—
kuntoisista autoista itselleni käyt—

töautoja yhteensä 17 kpl + nyt tämä
Rover, 1 kpl moottoripyöriä (Exel—
ciopr —36) sekä yhden hyttipaatin
ja siihen 6 syl. Opel Kapitan —moot—
ton" (nopeus vedessä 36 km/t).
Nyt on tämän Roverin tarkistus-

työ menossa. Siihen on tehty jarru-
työt, kaikkien peltiosien tarkistus
ja korjaus sekä maalaus alkuperäi-
seen väriin kesällä —93. Seuraavana
tehtävänä automaattivaihteiston
käynnistyskohtien tarkistus ja yleen—
sä tekniikan tarkistukset.

Olen muuten käyttänyt viime ke—

sänä tässä autossa Terra 5 poltto-
ainetta eikä mitään häiriöitä ole
ilmennyt!
Itselläni vain alkaa aika loppua

(75 v), pahoja merkkejä jo on. Vuosi
takaperin paha flunssa ja keuhko—
kuume, nyt taas tlunssa ja sen jäl-
keen keuhkoon veritulppa. Mutta
vielä on selviäminen hyvässä vauh—
dissa. Veijo Korhonen

Toivotamme uuden jäsenen tervetulleeksi kerhoomme. Hänellä näyttää
olevan meriittiä ja kokemusta. Ja eihän sitä ole koskaan liian nuori tai
vanha tähän harrastukseen!

Kuva otettu tutustumiskäynnillä ennen auton ostamista.



Rover Owners Clubilta Tanskasta

tuli kirje, jossa kutsutaan jäseniä
eri Rover-kerhoista Euroopassa 10—

vuotistapahtumaan Tanskaan tou-
ko-kesäkuussa 1995. Paikkaa ei ole
vielä sovittu mutta vaikuttaa siltä,
että kohtauspaikka olisi Fyn-saa-
rella. Suomalaisille ja ruotsalaisille

tulee pitkä ajomatka, mutta kun

ROVER OWNERS CLUB
Amager Strandvei 192 B — 2300 Kobenhavn S ' Telefon 31 55 83 01

Rover Ystäväl
Per—Oluf Fagerlund
Tallvägen 5
Fin-22100 Mariehamn
Finland

7. januar 1994.

Dear Rover-friends!

Having returned from Antwerp. where the Belgian Rover Club held their 10 year anniversary rally in
june, | began to wonder if the Danish Rover Owners Club could do the same in 1995?
At the general meeting in august the proposal was very well received.
This is therefore a message to the Rover clubs known to us in Denmark, that in may-june 1995 we
aim to hold an anniversary rally.
When and where is not yet decided. But it seems likely. that it will be in south .lutland or on the is-
land of Funen. ll it is held here.it will be easily accessible from the border of Germany and the town
of Esbjerg where lerries Irom England arrive, As an alternative the port in Hamburg can be used.
Our friends in Scandinavia will have to drive a bit further. but in a Rover, that is not so bad at all!
Danish Rover enthusiasts have been lo rallies in Sweden. Norway, England. Germany, Holland and
Belgium. And now we think you should come and visit us!
In 1991 we had a meeting with other enthusiasts from Germany, Holland and a lone belgian, Those
of us who participated in this believe it to be the best Rover rally in Denmark in recent years.
This information has been sent to the following clubs.

England

ajaa Roverilla tämä ei ole mikään

ongelrna. ' _SWeden - Rover Club of Sweden.
- - The British Automobile Club.

. F' I d _ R Y t" "tTanskan Rover Owners Clubissa » 52.3”... 4233 rfeiliekreis.
Holland - Rover Owners Club Holland

.. .. .. . ..
' Bl" -Bl' R Clb.

on talla hetkella nom 175 Jasenta. så??? .Båt?42"cråsvå£ c:.. and Rover cm,,

Jäseniä hyväksytään autonomista-

jia aikaisemmista Rover—malleista

SD 1 :seen. Land Rover ja Range Ro-

ver omistajia ei hyväksytä jäseniksi,
sillä on olemassa erillinen kerho

Denmark

heitä varten. Mutta juhliin ovat tie-

tysti kaikki Rover ystävät tervetul-

leita automallista huolimatta.
P-O. Fagerlund

You will receive more information when the details have been settled. We hope you will be able to
publish the details in your club magazine.

Yours Sincerely

rx .

1l 2. Wii” IMa/x
Rover Owners Club, Danmark
Torben Vitting Jespersen (chairman)
Naesborgvej 38. 2. tv
DK-ZGEO Hvidovre

» Rover Sports Register.
- Rover P4 Drivers Guild.
- Rover P5 Owners Club,
- P6 Rover Owners Club.
- Rover SD1 Club

ESIMERKKEJÄ VARASTOSTAMME JA HINNOISTAMME
ROVER SD1 ROVER 820
Takalokasuojan korjauskaari ................... 250,- Pakoputken etuosa ...... 540,—

Takaluukun Iukko + solenoidi ......................... 750,- Pakoputken keskiosa ...................................... 750,-
Taustapeili, kuminen oik.puoli ......................... 290,- Pakoputken takaosa ........................................ 720,-
Etujousipari ........................................................ 350,- Takaiskunvaimenninpari ................................ 900,-
Jarrupalat vuoteen -81 .................................... 135,- Öljynsuodatin ................................................... 60,—

Jarrukengät ................... 280,- Polttoaineensuodatin .. 350,—

GM 180 TH vaihteisto ...................................... 6500,- Ajovaloumpio .................................................... 1200,-
Bensamittarin anturi ......................................... 500,- Takalyhty ........................................................... 750,—

Kojetaulu vuoteen —81.vaa|ein sävy .............. 700,- Alumiinivanne 15” ............................................ 750,—

Takaluukun muoviritilä ..................................... 175,- Jarrupalat / akseli ............................................ 500,-
Sumuvaloumpio Wipac . 75,-
Polttoaineen kulutusanturi VDP ..................... 395,- RANGE ROVER
Ohjaustehostajan pumppu -82—86 ................ 1500,- Etuiskari, vain 4 kpl .......................................... 250,-
Uusi kori ilman ovia ja luukkuja ...................... 17500,- EFl:n alumiinivannesarja
Vas. etuoven tiiviste ......................................... 250,- + Michelin 244zset ............................................ 8800,-

HUOLLOT, KORJAUKSET JA VARAOSAT MYÖS MUIHIN BRI'I'I'ILÄISIIN LAATUAUTOIHIN

BRITTIOSA Kaasutintie 29, 00770 HELSINKI
Puh. 90—386 090 Fax 90—385 977



Englannin ammikuun viimeisenä päi-
. vänä ilmestyneessä Auto—autoteolllsuuden mbtive Newsissä kerrottiln

viimeinen Sillanpää on
menetetty. British
Aerospace nosti
Roverin jaloilleen ja myi
sen sitten sievoisella
voitolla. Se, että ostaja
oli saksalainen BMW,
on englantilaisittain
ajatellen sekä hyvä

laajassa artikkelissa, kuinka
Honda saattaa nousta pää-

osakkaaksi Roverissa. Hondalta oli
kerrottu, että he neuvottelevat Bri-
tish Aerospacen kanssa osuutensa
kasvattamisesta. Asiaa maalailtiin
Roverin rahan tarpeella uusien tuot-
teiden investointiin.
Samana päivänä tapahtui kulten-

kin jotakin, joka hätkähclytti auto-
maailmaa. BMW ilmoitti sopineensa
British Aerospacen kanssa Siitä,

että hUOl'lO asia että se ostaa BAezn omistaman 80
' prosentin osuuden Roverista. Loput

TONI JALOVAARA 20 prosenttia olivat edelleen Hon-
VESA PYNNÖNIEMI, piirros dan hallussa.

ltse asiassa Hondaolisi halunnut
nostaa osuutensa 47,5 prosenttiin.
Tästä se olisi ollut valmis maksa-
maan 165 miljoonaa puntaa (noin
1 ,5 miljardia markkaa). Voidaan las—

kea, että Hondan mielestå Roverin
arvo oli 600 miljoonaa puntaa. Voit-
taja eli BMW arvosti Rovena 40 pro—
senttia enemmän ja mikä tärkeintä,
halusi ostaa koko omistuksen.

Historian havinaa
Marraskuussa 1928 Bayerische
Motoren Werke (BMW) osti Eisen-
achissa toimineen autotehtaan. Oi-
keastaan' lentokoneita ja moottori-
pyöriä valmistanutta BMW:tä ei kiin-
nostanut itse tehdas, vaan sen hal-

lussa ollut lisenssi. Eisenachissa
vaåmistettiin tuolloin lisenssillä pien—

tä Austin Seveniä. Saksalaiset halu-
sivat autoistua ja pieni Seven tai
saksalaisittain Dixi sopi hyvin tuo-
hon aikaan. BMW valmisti neljän
vuoden aikana min 16 000 Dixiå.
kunnes BMW alkoi valmistaa suun-
nittelemiaan suurempia autoja.
BMW on seurannut Roverin me-

nestystä hyvinkin tarkkaan jo vuosi—

en ajan. Viime aikoina kehitys on
ollut positiivista. Viime vuonna Ro—

ver oli ainoa suuri eurooppalainen
autonvalmlstaja, joka pystyi kasvat—
tamaan tuotantoaan, myyntiään ja
vientiään. Eikä BMW:n kiinnostusta
ole vähentånyt se, että Rover on
pyrkinyt saavuttamaan tuotannos-
sa ja tuotteissaan BMW:n tason.

Paluu yhteistyöhön englantilais-
ten kanssa sujui sähäkåsti. Viime
syyskuussa BMW ilmoitti BAezlle
kiinnostuksestaan Roverin ostoon.
BMW otti myös yhteyttä Hondaan,
mutta sieltä ilmoitettiin, että kor-
keimman johdon tapaamiseen ei
löydy alkaa kiireiden takia. BMW
tutki tarkkaan Roverin tuotteet ja sai
tietoa myös tulevista tuotteista.
Kun tietoa oli kertynyt tarpeeksi.

päätettiin esittää tarjous. Tammi—
kuun 27. päivänä tarjous tutkittiin
BAezllä, minkä jälkeen Roverin pää—
johtaja lensi Tokioon. Hondalle an-

KEVÄTTARJOUKSIA
RANGE ROVER - DISCOVERYP3 - P4 - P5

Astinlauta -48-49, uusi! .......................................... 1000,-
Lämmityslaitteen kenno -52—63 ............................. 250,—
Uusia ovia —50—63 ................................................... 1500,—
Takavalon Iasi -55—63 ............................................ 200,-
Takakansi P5 -60—72 ............................................. 1500,-
Jarrupääsyl. korjsarja 3L ........................................ 150,-
P6
Takajarrupalat G-type ............................................. 250,—
lskunvaimentimet ................................................... 380,-
Vetoakselin nivelet ................................................. 200,—

SD-1
Konepelti ................................................................ 2500,-
Etulyhdyt, pari ......................................................... 2500,-
Takalokasuojan korjauspalat, pari .......................... 450,-
Takajarrukengät ..................................................... 250,-
Takajarrurummut, pari ............................................ 350,-
2600 vesipumppu ................................................... 180,—

820 - 827
Jarrulevyt, pari ........................................................ 1000,-
Takajarrupalat, tarvike ............................................ 340,-
Levypyörä 14” ......................................................... 200,-
Jakohihna 820 ........................................................ 300,-
Ajovaloumpio .......................................................... 1200,-

Iskunvaimentimet UNIPART ................................... 380,-
Jarrupalat ........................................ 250,- 270,- 450,-
Vllkkukatkaisin -86, tarvike ..................................... 200,—

LR 88 - 110
Mäntäsarja 2,25 bens. +10 ...................................... 600,-
Mäntäsarja 2.25 bens. STD ..................................... 500,-
Vasen takaovi, uusi 109 .......................................... 400,-
Nopeusmittari Ser 2 ................................................ 250,-
V8 MOOTTORINOSIA
Mäntäsarja 3,5 +10 10,5:1 ....................................... 2400,-
Tiivistesarja, ylä ...................................................... 300,-
Vesipumput ................................................. 500,- 700,-

HUOLLOT, KORJAUKSET, NYT MYÖS BMW
VARAOSAT MYÖS LÄHETTÄEN

MUISTA AINA EDULLISET UNIPART HUOLTO-OSAT
AUTOJA

Karaasi
Juvan teollisuuskatu 10, 02920 ESPOO

Puh. (90) 845 617 Fax (90)8531331 Avoinna: ark. 9—17
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nettiin siis tilaisuus ylittää BMW:n
tarjous. mutta Honda kieltäytyi kun-
niasta.

BMW:n syyt
Oikeastaan voidaan sanoa, että
BMW teki todella edullisen kaupan.
Esimerkiksi Ford maksoi Jaguarista
kaksi kertaa niin paljon kuin BMW
Roverista. Jo yhden uuden auton
kehittäminen maksaa heiposti sen
seitsemän miljardia markkaa, jonka
BMW maksoi Roverista. Toki on
muistettava, että tämä on vasta al—

kua. Kuten BMW:n pääjohtaja
Bernd Pischetsrieder on todennut,
hän odottaa kaupan tuovan voittoa
vasta viiden vuoden kuluttua.—

BMW aikoo investoida toiset seit—
semän miljardia Roverin tuotannon
laadun parantamiseen. Eikä rahan
sijoittaminen ole ongelma, jos sitä
on. BMW:llä rahaa riittää. Se oli esi-
merkiksi viime vuonna ainoa saksa—
lainen autotehdas, joka toi voittoa.

BMW:n olisi joka tapauksessa pi-
tänyt kehittää uusi pikkuauto nykyi-
sen 300-sarjan alapuolelle. Nyt Fio—

verin myötä BMW sai haltuunsa val-
miita malleja. Roverilta on tulossa
myyntiin nopeaan tahtiin kuusi uutta
mallia, Jotka nekin sopivat hyvin
BMW:n proäiliin. Ja vaikkei BMW
nimeäisi uusia malleja omiin nimiin-
så, se sai aimo annoksen etuvedon
asiantuntemusta. Kun vielä Rover
on kehittämässä K-moottorisarjas-
taan VG-versiota, niin kukapatietää,
vaikkapa seuraava SOD-sarja olisi
etuvetoinen.
Lisäksi BMW:n kiinnostus maas—

turimarkkinoiden suuntaan on ollut
kaikkien tiedossa. Rakas kilpailija.
Mercedes—Benz, on rakentamassa
Yhdysvaltoihin tehdasta, jossa tul-
Iaan valmistamaan 1997 maasturei-
ta. Ostamalla Roverin BMW sai hal-
tuunsa myös jatkuvasti kasvavan
Land Roverin ja monen vuoden etu-
matkan Mersuun nähden.
Eikä sovi unohtaa sitäkään. että

yhdessäyössä BMWtuplasituotan—
tokapasiteettinsa ja kuuluu nyt mil-
joonasarjaan. BMW-Rover on Eu-
roopan seitsemänneksi suurin au—

tonvalmistaja. Englantiin houkutte-
Iee myös se, että autojen valmista—
minen siellä on paljon halvempaa
kuin Saksassa. Tästä huollmatta Pi-
schetsrieder kilstää jyrkästi ajatuk—
set tuotannon siirtämisestä saari-
valtakuntaan.
Vaikka asiaa ei julkisuudessa ole

mainostettukaan. niin Hondan saat-
taminen hankalaan tilanteeseen on
voinut olla yksi kauppaan vaikutta—
neista tekijöistä. Honda on rakenta—
nut Euroopan strategiansa pitkälti
Roverin varaan. Oli odotettavissa.
että BMW:n kahmaistua Roverin,
Honda vetäytyy asteittain yhteis-
työstä Roverin kanssa. Uuden yh-
teistyökumppanin löytäminen voi
ollajapanilaisilie vaikeaa ja toimimi-
nen yksin tulee varrnasti kalliiksi.

Roverin hyöty
Ehkäjälleen on syytä palata ajassa
hieman taaksepäin. Rover oli vuo-
teen 1988 asti Englannln valtion
omistuksesSa. Mutta pääministeri
Margaret Thatcherin valtakautena
teoilisuutta yksityistettiin vauhdik—
kaasti. Myös se, että British Aero
space osti Roverin 150 miljoonan
punnan kauppasummaila, kuului
teollisuuden siirtämiseen yksi-
tyisomistukseen. Kaupan yhtenä
ehtona oli, ettei Roveria saa myydä
ennen viime vuoden elokuuta.
British Aerospace on perustellut

Roverin myyntiä sillä. että yhtiö ha-
lusi keskittyä omimpaan aluee—

seensa eli lentokoneiden valmista-
miseen. Paljon todeilisempi syy lie—

nee se. että Roveriin olisi pitänyt in-
vestoida lyhyellä tähtäimellä miljar-
deja markkoja tuotannon nykyai-
kaistamiseen ja tuotekehitykseen.
Rover sai kumppanikseen yhtiön,

jonka imago ja laatu ovat erittäin
arvostetut. BMW on sijoittanut vuo-
sittain tuotekehitykseen kolme ker-
taa enemmän rahaa kuin vain hie-
man pienempi Rover. Pischetsrie-
der en jo luvannut, että Roveriin tul-
laan sijoittamaan runsaasti rahaa.
Näin merkin tulevaisuus on paljon
varmemmissa käsissä kuin BAe:n
omistuksessa.
Monilla markkinoilla voi menas-

tyä BMW:n ja Roverin synergialla.
Muun muassa Saksassa uskotaan
Roverin myynnin kasvavan monin—
kertaiseksi nykyiseen verrattuna.
BMW:n prosentin markkinaosuus
Englannissa puolestaan tullee kas-
vamaan tulevaisuudessa.

Yhdysvaltaln vaitavat markkinat
ovat Roverilta lähes pimennossa.
Rover Boo-sarjaa yritettiln myydä
USA:ssa Sterlinginä, mutta kallilksi
tulleen vierailun jälkeen sieltä vetäy-
dyttiin.
Pischetsrleder näkee USA:n val-

tavien mahdollisuukslen alueena.
Tuleva Rover-mallisto voisi olla ni-
meltään vaikkapa Riley. Land Ro-
verllle. jota myytiin viime vuonna
hieman vajaat 5 000 kappaletta, on
olemassa jo valmiit suunnitelmat.
Niiden myötä merkin myynti tulee
kasvamaan mahdollisesti jopa mo-
ninkertaiseksl.
Yksi eduista on se, että yhdessä

nämä kaksi merkkiä voivat ostaa
alihankkljoilta suurempia eriä, mikä
alentaa hintoja. Näkyvät osat tule-
vat olemaan yksilöllisiä, mutta vaik-
kapa akut ja renkaat voivat olla sa-
moja BMW:ssä ja Roverissa.

Yksi kauppaa vauhdittaneista te-
kijöistä on Pischetsriederin haave
elvyttää kuolleita englantilaisia au-
tomerkkejä. BMW:hän sai kaupan
myötä haltuunsa peräti 17 merkkiä.
Näistä on ainakin Austin, Austin-
Healey, Riley ja Triumph mainittu
sellaisiksi, että ne voisivat koristaa
jälleen uusien autojen keulaa.

Vastarlntaa
Kaikilla tahoilla tietoa BMW:n kaap-
pauksesta ei ole otettu ilahtuneena
vastaan. Ehkä tyrmistyneimpiä ol-
laan oltu Japanissa. Sikäläisiä tun-
toja kuvaa hyvin tokiolaisen Japan
Timesin kirjo'rtus, jonka otsikko oli:
BMW:n salamasota.
Hondan johto pahoitti mielensä

BAezn päätöksestä. Kultenkin hei—

dän olisi pitänyt aistiatulossa olevat
tapahtumat ja reagoida voimak-
kaammin kahteen BMW:n pääjoh—
tajan viime vuonna lähettämään kir—

jeeseen. Näin el kuitenkaan tapah-
tunut.
Siihen, että Honda ei iähtenyt

taistelemaan vallasta Roverissa.
voidaan nähdä kaksi syytä. Viralli—

nen versio on se, että Honda halusi
antaa englantilaisten halllta viimeis-
tä suurta autotehdastaan. Toisena,
merkittävämpänä syynä. voidaan
nähdä japanilaisen autoteollisuu-
den ajautuminen kriisiin. Toisin sa-
noen rahaa ei voitu sijoittaa Englan-
tiin, kun sitä tarvitaan kipeästi koti—

maassakin.
Honda hermostui, osln odotetus-

ti. tapahtuneesta niin, että se myy
20 prosentin osuutensa Roverista
saksalaisille. Koska Honda ja BMW
kilpailevat keskenään, ei Honda
halua teknologiansa ja tieto—taiton-
sa ajautuvan kilpailijan käslin.
Honda katkaisisl varmaan mielel-

lään suttteensa Roverlin laajemmin,
mutta se ei käy hetkessä. 15 vuotta
kestäneen yhteistyön aikana lenk-
keihin on tullut monta solmua. jol-
den aukaiseminen vie aikaa. Merk-
kien tuotanto on sen verran toisis-
taan riippuvaista, että kiukuttelu va-
hingoittaisi pahasti molempia osa-
puolia. Hondalla on Rover ZOO/400
ja 600 -sarjan valmistuslisenssit. Li-
säksi Honda tolmittaa näihin malli-
sarjoihin moottoreita.
Toisaalta Honda on riippuvainen

Roverin valmistamista koripellelstä
uudessa euro-Accordissaan. Hon-
dan moottorituotanto muuttuisi kan-
nattamattomaksi, ellei Rover enää
ostaisi niitä. Ja Honda myy Japanis—
.sa Land Rover Discoverya Honda
Crossroadina. Tämä oli Hondan
nopein ja edullisin mahdollisuus
päästä Japanin kasvaville maastu-
rimarkkinoille.

lsänmaallisuutta
Suurin osa englantilaislsta oli hyvin
järkyttyneitä kuultuaan viimeisen
autotehtaan siirtymisestä saksa—
laisomistukseen. Englantilainen toi-
mittaja kuvailitunteitaan: »Eilentun-
nell, tänään BMW, mitä tapahtuu-
kaan huomenna?»
Parlamentissa alettiin kiistellä ra—

hasta. Työväenpuolueen edustajat
esittivät kitkeriä kommentteja kon-
servatiiveille siitä. että valtio moi
Roverin halvalla ja nyt yksityinen
BAe moninkertaisti sijoituksensa.

Toinen huolen aihe oli työpaikkojen
säilyminen. Epäilevättuomaatarve-
livat BMW:n pitävän Land Roverin ja
lakkauttavan kaiken muun toimin-
nan. Veikkaus oli sikäli oikeaan osu-
nut, että BMW oli alun perin kiinnos-
tunut vain Land Roverista, mutta
BAe halusi myydä koko autoteolli-
suutensa. Pelko lienee kuitenkin tur-
ha. BAe on trimmannut Roverin toi-
mintakykyiseen kuntoon. Parhaat
hedelmät ovat vasta kypsymässä.
Laajempien kansanjoukkojen

murhe Englannissa kohdistuu sii-
hen, että Rover on paraatiesimerkki
brittiteoilisuuden liukumisesta ulko-
maiseen omistukseen. Eräiden
mielestä oli skandaali, että ostaja oli
ulkomainen. Kauppa— ja teollisuus-
ministeri Tim Sainsbury käänsi asi-
an toisin päin: »On kunnianosoltus
Britannian autoteollisuudelle ja sen
työntekijöille, että BMW oli valmis
maksamaan niin suuren summan
Roverista.»
Saksassakaan Roverin ostoa ei

ole otettu vastaan pelkästään rie-
mumielin. Saksassa tiedetään hy-
vin, että tuotanto Englannissa on
halvempaa. Pelko siis on suuri, että
rehelliset saksalaiset menettävät
työpaikkansa japanilais-englanti-
laiselle yhtiölle. Tuossa vaiheessa
ei vielä tiedetty, että BMW ostaa ja-
panilaiset ulos Roverista.
Joka tapauksessa molemmissa

maissa käyty keskustelu osoittaa
hyvin toteen sen, että ruohon väri
riippuu Siitä, kummalla puolen aitaa
sattuu olemaan.

Ei muutoksia
Tehty kauppa ei toistaiseksi tunnu
Suomessa missään. Roveria maa-
hantuovan Helkama—Auton toimi-
tusjohtaja Juha Mutanen myönsi,
että merkin myynti on ollut viime ai-
koina olematonta. Hän näki kulten-
kin tulevaisuudessa mahdollisuuk-
sia myynnin kehittymisessä. Muta-
sen mukaan Helkama-Autolla ei ole
tarkoitus luopua Roverista.
Veba-Auton toimitusjohtaja Thor-

björn Wiik kilnnostui oitis ajatukses-
ta Roverin saamisesta BMW:n rin-
nalle. Tosin hän myönsi, ettei tiedä
Roverin voimassaolevi sta sopimuk-
sista. Myöskään päämiehen,
BMW:n, kanssa ei kaupan vaikutuk—
sista ole vielä keskusteltu.

Vie aikaa. ennen kuin kaupan
vaikutukset ovat meidän kannal-
tamme konkreettiset. Ehkä tulevat
Roverit rakennetaan BMW:n pohja-
levylle. Tai jonakin päivänä näem-
me pienen BMW:n, joka on omaa
sukua Rover. Eikä sekään ole mah-
dotonta, että täälläkin nähtäisiin vie-
lä joskus uusia Austineita ja Tri-
umpheja.

BMW ei ole vielä lopettanut kaup—
pakierrostaan. Tähtäimessä on
Rolls-Royce. Kaupasta on neuvo—
teltu jo pari vuotta. mutta yhteisym-
märrykseen ei ole vielä päästy.
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Rover plans Bulgarian production
By Kevin Done in London and
Virginia Marsh In Bucharest

Rover group is aiming to begin
assembly of its Maestro car
and van range in Bulgaria by
the end of the year.
The UK carmaker, a subsid-

iary of BMW of Germany, said
last night that it expected to'
set up a joint venture company .

with Bulgarian banks and
other local partners ”within six
months
Rover plans to cease produc-

tion in the UK of the 11—year-
old Maestro. a small family car
first launclnniearin 1983, in the
autumn thisy
The Maestrosarassembly line

equipment will be shipped”

from Rover's plant at Cowley,
Oxford to a plant at Varna on
the Black Sea.
Rover said that the Maestro

would be assembled in Bul-
garia from CKD (completely
knocked down) kits supplied
from Cowley.
It is planning to produce up

to 10,000 Maestros a year in
Bulgaria with a significant
share of the output to be
exported to other markets in
east Europe.
Rover is expected to take a

significant minority stake in-
the joint venture, which would
be secured through the provi-
sion of the car and the transfer
of technology. '

It would not make any finan—

cial contribution to the ven-
ture, the company said last
night.
It is planned that the joint

venture would produce both
car and van derivatives of the
Maestro range and both would
be equipped with the 2 litre»
diesel engine currently iitted
in both the Maestro and Mone
tego ranges in the UK
A 12-man team from Rover"IS

currently in Bulgaria investi-
gating the plant in Varna,
where the Maestro will be
assembled. "We are going to
strip out the plant and re-fit
it,” the company said last
night.
"We hope to have set up the

joint venture company within

six months," said Rover last
night. "And we hope to start
production by the end of the
year." Rover has already estab-
lished a representative oäice in
S'oiia. n,"-..u. --

FINANCIAL TIMESIN SIVUILTA
Eikö Range Rover LSE 4,2 litraa tyydytä.? Mikäli ei, niin tässä voisi olla ratkaisu!
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weakmrecent was y& best Range Rover I
have (int/en.
The Overfinch version had
been given an engine trans-
plaat. Out went the 4.-2 litre"
Rover Vs; in went a General
Motors” 5.7»litre VS: These days
it is politically (for which read
environmentally) incorrect to
'say so — but, if you are after
truly'frelaxed high perfor-
mance, there is no substitute
forlitres.

'

The GM ,V8 delivers 284
horsepower and 3441b/ft of
torque, a measure of pulling

Motoring/ Stuart Marshall

power at a given engine speed.
For sheer brawn, it makes the
largest-engined standard
Range Rover, the 4,27Bcc LSE
(200hp and 2501b/ft of torque),
feel almost a weakling.
At 80mph (128kph) and

3,,000rpm the cabin was quiet
enough for enjoyable Classic
FM listening. On non-motor-

But, realistically, no tweaks
(hOWever clever) can make two
heavy beam axles behave like
fully independent suspension.
So, although it did not wal-

low on corners, the Overfinch
Range Rover's lofty body
leaned a bit if a roundabout
was taken quickly. Potholes
did not pass unnoticed, either.

With (: bull-like bellow, the two- ton
machine hurtled forward all-wheel
drive keeping the Avon Turbospeed
tyres gripping on wet surfaces

way journeys, overtaking was
* instant and, therefore, safe.

A prod with the right toe
slipped the automatic trans-
mission into third. With a bull-
like bellow, the two- ton
machine hurtled forward, all-
wheeldrive keeping the Avon
Turbospeed tyres gripping on
wet surfaces.
Handling and ride comfort

stood comparison with that of
a normal executive saloon.

As I sat straight-backed on fra—

grant Connolly hide, enjoying
a horseman's view of the coun-
tryside, l felt as though I were
driving a very short wheelbase
Bentley Turbo R or a high-off-
the-grou'nd Aston Martin V8.
High speed, road-pattern

tyres, and reduced ground
clearance and axle articulation
make an Overfinch Range
Rover unsuitable for rough and
muddy terrain — where few of

thenonly shire horses l
its kind venture, anyway. .

would, though, do nicely fc

getting out of slithery ca
parks at race meetings.
A full conversion — engin

transplant, modified runnin
gear and steering, Recar
sports seats and some nice]
understated cosmetic change
— costs a little over £18,000. .

brand-new Overfinch Rang
Rover Vogue SE will leave li
tle change out of £55,000, whic
is barely more than haif ti.
price of the Cheapest Bentle
and less than a third of a
Aston Martin Virage shootir
brake.
Overiinch, however, will c"

the same work on the cheapl
Land Rover Discover:
mechanically the Rang
Rover's twin brother. Nor nee
you start with a new ho:
vehicle. One up to six years oi

can be tackled if in general?
good fettle.
I have said often that I coul

not see much point in using
beefy on/off-road 4x4 excl
siveiy on tarmac, and the log
still escapes me. But the choit
of road-going, four-who
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Rover Ystäviä
on kaikkialla.
Tässä terveisiä
Jari
Kymäläiseltä
Zagrebista
(Kroatia).

ind proceed from
inside cover at

2 _ways the reader

"We are very
readers divide in
for the ads and

'ZlII/(1()
driven automatic estate cars
with really high perfomance
is tiny.
There is an Audi 100 2.8E

quattro and BMW 5251 X Tour-
ing at list prices of £28,655 and
£31,330 respectively, or a less
prestigious but worthy Subaru
Legacy 2.2 GX 4WD at a mere-
£18,399. But when nothing less
than four-wheel drive,” two ped-
als, shire horse muscle and a
high seating position will do, it
has to be the Overfinch.

e If you can countenance a
1
fuel consumption of 15-17mpg

; (18.8-16.6 1/100km) of super
,! unleaded, call Overfinch on

9- 0420-542 877. Not— az—word,
please, to Friends of the Earth,
but I promise you will find a
120mph (193kmh), '0-60mph
(0—96kmh) in .well under eight
seconds Overfinch Range
Rover one of today's really
great drives.
A possible large-engined

alternative, with smooth auto-
matic transmission and unim-
paired off-roadability, is the
Chrysier Jeep Grand Cherokee.
Its 5.2-litre V8 produces 212hp
and 285 lbs/ft torque (more

and managing director, said ,: makes used car and attersal'es per cent.
t., suvlcaäe uusmess 1n .... gun; analcuulub'i lb 0]. Wall 14.0

BMW begins creating new
management links with Rover

Mr David Philip, chairman

ac-
we
d.
the By Kevin Done,
lich, Motor Industry Correspondont
sive -

um- Mr Bernd Pischetsrieder,
sted chairmanof the BMW manage-

ment board, has taken over-_ as
was chairman of the beard of Rover
erty Group, following the comple-
1ver- tion last week of the German
ie of carmaker's 980011) takeover of
ig to the UK vehicle producer.
pre- Mr John Towers, previously
to 5 Rover group direc-

tor, has been appointed chief
.ave eXecutive.
ares The company said the
:om- remaining Rover directors had
e of all been confirmed in their
next ' '

positions. Mr Pischetsrieder
said BMW was committed to
maintaining Rover as a sepa-
rately managed British com-
pany
Mr Wolfgang Reitzle, BMW

research and development
director, said in an interview
that BMW intended to set up
joint committees between the
two groups in the'key areas of
research and development,
sales and purchasing. *

Initially the most intense dis-
cussions have taken place over
Rover's long-term product plan
with key decisions to be taken
over a replacementlstrategy "itsown,” hesaid.

than a standard 4.2-litre Range
Rover, less than the Overfinch
with the GM engine).
Now on sale in Britain at

£27,995, it is a bargain. The
price includes air-conditioning,
anti-lock brakes, leather seats—
and power operation for almost
everything. The snag is that, at

present, it comes only in
left-hand drive.
Another possibility is Mitsu-

bishi's latest Shogun 3.5-litre
V6 (£35,889), which is in the
same prestige, perfomance
and price class as an off-the-
peg Range Rover Vogue SE
(£36,130).

both for Rover's Mini and its
800 executive car.

BMW is also preparing for its
negotiations with Honda over
changes the Japanese car-
maker is seeking in the terms
and conditions of its various
licensing deals with Rover.
Mr Reitzle said that BMW

was still interested in
long-term collaboration with
Honda for key components for
front-wheel drive cars.
"At BMW we do not have

frontwheel drive components,
and it would be very expensive
for Rover to develop these on
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DISCOVER -

FACELIFT
Vuonna 1989 esitelty
Discovery on saanut
kasvojen kohotuksen
(Facelift). Tämä on
Roverilla jo enemmän
sääntö kuin tapa, että
automallit saavat ehos-
tusta ulkonäköön ja
varustukseen 4—5 tuo—
tantovuoden jälkeen.
Discoveryn tapaukses-
sa on ulkomuotoa hie—

man pyöristetty, joka
tietää pienempää il—

manvastusta ja jolla on
myös pyritty vähentä—
mään ajomelua. Land
Rover nimet ovat näyt-
tävämmät ja yhdenmu-
kaisuutta ja perinteitä
korostavat. Tekniikka-
puolella on paneuduttu
vaihteistoon ja ajetta-
vuuteen, myös ABS-
jarrut ovat nyt saatavil-
la. Lämmitystä on pa-
ranneltu, sehän ei ole
ollut engelsmannien
parhaita puolia. Sisus—

tassa on huomattava
uusi ohjauspaneeli
(Rangessa lähes sama),
mittaristo perustuu
800—sarjan Roveriin.
Vakionopeuden säädin
on vakiovaruste V8—

malleissa. Turvallisuu-
dessa en kehitetty air-
bagit sekä rattiin että
pelkääjän puolelle.

LAND ROVER DISCOVERY HINNASTO
Land Rover Discovery 3.9 V8i 3-ovinen .......................................................... 296.900;
Land Rover Discovery 3.9 V8i 5—ovinen ..................................................................................................... 316.500;
Land Rover Discovery 3.9 V8i automatic 5—ovinen .......................... .. 337.500;
LISÄVARUSTEET Hinta mk V8i 3-ov. V8i 5-ov.
ABS ............................................................................... .. 23.800; lisävaruste lisävaruste
Airbags ....................................................................................................... 23.800; lisävaruste lisävaruste
Alumiinivanteet ........................................................................................ 6.700; lisävaruste lisävaruste
Automaattivaihteisto .. 21.000; lisävaruste lisävaruste
Erikoisväri ................................................................................................. 4.200; lisävaruste lisävaruste
_llmastointilaite ................................................... 2 3.8 00 ; lisävaruste lisävaruste
Ilmastointilaite taakse .............................................................................. 11.900; lisävaruste lisävaruste
Kattoluukut ................................................................................................ 1 1.200; lisävaruste lisävaruste
Kattoteline ................................................ 5.600; lisävaruste lisävaruste
Lisäistuimet taakse ................................................................ 7.000; lisävaruste lisävaruste
Roiskeläpät eteen ....................... 800; lisävaruste lisävaruste
Vakionopeudensäädin ............................................................................. —— vakio vakio
Varashälytin .............................................................................................. 6.700; lisävaruste lisävaruste
Varustesarja: alumiinivanteet, 2 kattoluukkua, 2 lisäistuinta, radio 25.000; lisävaruste lisävaruste
Hinnat ovat verollisia hintoja vapaasti Helsingissä toimituskuluinccn. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Edustaja: Autorcp sekä jiillccnmyyjiil.



"ÅNCHUSUSPENSHIN ©
ISKUNVAIMENTIMET

-RS 5000
-Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin maastoonkin

4 x 4 VARUSTEET oRS 9000
-tunkit, vinssit -Viisiportaisella mekaanisella jäykkyyden säädöllä varustettu
-renkaat, vanteet kaasu I nestevaimennin
-|okasuojan Ievikkeet -Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton kaukosäätö ohjaamost
-tasauspyörästön lukot .AlR RANCHO
-maastovalot -"|lmaiskari" kun kuormaat tai vedät

mm ]LUUIRIUIN mu ']I'UILIE KÄYMÄÄN !

LÄKKISEPÄNTIE 22, 00620 HELSINKI - 90-777 2277 FAX 90-777 2288

KLASSIKKO-, URHEILU- JA
ERIKOISAUTOJEN MYYNTI

AVAJAISET LAUANTAINA 7.5. KELLO 11.00 TERVETULOA

TOIMINTAMME ALKAA JO 9. 4.
JOLLOIN VARASTOMME
KÄSITTÄÄ SEURAAVAT AUTOT:

MGB GT 1966
, _ AUSTIN MINI 850 66 tkm.1965

, . . MORGAN +4 ma—rek.1957
' JAGUAR E-COUPE 1963

JEEP MB entisöity 1945
PORSCHE 911 alkuperäinen 1965
LAND ROVER 883 53 tkm.1967
ROVER P5 B 3.5 litre 1971

MYYMME HYVIÄ AUTOJA OMASTA NÄYTTE__LYSTÄ 5EKÄ TOIMIMME A_MMAITITAITOISENA JA
LUOTETTAVANA LINKKINA MYYJAN JA OSTAJAN VALILLA

LÄKKISEPÄNTIE 22, 00620 HELSINKI - 90-777 2288
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ROMULUS

In Miinchen steht ein Roverhaus...
Niin siinä sitten kävi. Nipponilaiset
vaihtuivat niksmanneiksi. Herzlich
Willkommen! Jos nyt piti näin käy—

dä, niin mielestäni on paljon parem-
pi, että kyseessä on eurooppalaiset
omistajat kuin vinosilmät. Enhän
minä rasisti ole, enhän. Mutta näinä
ankeina EU—aikoina meidän eu-
rooppalaisten on pidettävä yhtä.
Roverin omistuspohja on ollut tus—

kien taival, mutta nyt näyttää siltä,
että uusi tuleminen on todennäköi—
nen. Jos asiaa ihan kylmästi tarkas—

taa, voi vain todeta, että Rover on
saanut lisää resursseja ja entinen
omistaja British Aerospace voi kes—

kittyä rakentamaan kannattamatto-
mia lentokoneita.

Englannin autoteollisuus on 60—

luvulta asti ollut vaikeuksissa. Tun-
tuu siltä kuin ei olisi huomattu mi—

hin suuntaan maaihna menee. Kun
Tekniikan Maailma viime numeros—
saan luetteli edesmenneitä merk—

kejä ja näytti Roverin sukupuun,
niin tuntui ainakin varttuneelta Ro-
veristilta kovin tutulta. Mutta tämän
lisäksi on liuta muita merkkejä, joita
vain historiankirj at muistavat. Hum-
ber, Armstrong Siddeley, Singer ja
moni muu.
BMW:ssä ja Roverissa on kui—

tenkin jotain yhteistä. Kummatkin
merkit ovat aina olleet laatutietoisia
— ne täydentävät valikoimiltaan toi—

siaan ja tieto-taitoa on vaikka muille
jakaa. Uskon, että tulemme näke—
mään pian hyviä seurauksia tästä
liitosta. Siinä käy tietysti niin, että
BMW Roveristuu.

Sivistystä
Matkailu on joskus avartavaa,
useimmiten erittäin sivistävää. Olen
viime aikoina ollut osittaisessa mat—

kaputkessa ja saanut nähdä Sivistys-

UEDnnuuuus

valtioita, niiden elämää, toiminta—
tapoja ja liikennettä. Valitettavasti
on todettava, että monessa suhtees—

sa näkemäni on ollut meille negatii—
vista. EU:n pääkaupungissa Brysse-
lissä tuntuu ja näkyy sivistyksen
merkkejä, Rovereita nimittäin on
ihan mukiinmenevästi. Vanhoja
malleja, uusia malleja ja ennen kaik—

kea aktiivista mainontaa, joka nä—

kyy katukuvassa.
Ajanlaskumme alussa rakensivat

roomalaiset teitä ja siltoja, joita vie-
lä tänäänkin käytetään, jopa Rove-
reilla. Nimittäin niitä näkyy enem—
män Italiassa kuin meillä. Ja hienoja.
Kuten esimerkiksi aivan uusi coupé
—ma1li, jonka tyyppinumeroa ei liial—
lisen häveliäisyyden takia näytetty.
Mutta se oli upea ja parkkeerattuna
suojakäytävälle konepistoolilla va—

rustetun poliisin silmien alle. Tus—

kin hän Roveria vartioi, vaan ihan
muita uhkia.
Kun katselee liikennettä ulko—

mailla, voi usein todeta, miten se
kuvastaa kansan luonnetta. Englan-
nissa liikenne on kohteliasta, anne-
taan arvoa ja tilaa toiselle, Saksassa
liikenne on kovaa, ja säännöistä pi-
detään kiinni. Irlannissa se on vähän
sinnepäin, mutta kaikki sujuu kui-
tenkin. Italiassa se on meikäläisen
silmin katsottuna kaaosta. Mitkään
säännöt eivät pidä paikkaansa, kaik-
ki kiilaavat miten ehtivät, torvet soi—

Vat ja kaikki toimii. Uskomatonta!
Tuskin sentään kovin herkästi poh—

joismaalainen menee sekaan, mutta
jos menee, on pelattava säännöttö—
myyden sääntöjen mukaan.
Mikä on sitten oikea tapa on toi—

nen asia, tuskin sentään suomalai—
nen: p—le mää oon maksanut veroni,
älä jätkä hattuile mulle, mulla on
oikeus mennä nyt ja tästä!

ROMULUS

MARKKINAT
OSTETAAN

Konepellin päällä oleva ROVER-
MERKKI (uusi). Tarj. Veijo Kor-
honen, puh. 979-519 121.

MYYDÄÄN
Edullisesti käytetyt RANGEN PUS-
KURIT, VANTEET (5 kpl), MASKI
ja VETOKOUKKU. Antti Ahonen,
puh. 938-823 0103.

Erittäin siisti j a toimintavarma
L-R -75, lyhyt.

Auto on tummanvihreä ja siinä on
ylivaihde. Mukana seuraa: nasta-
renkaat vanteilla, alkuperäispakka-
uksessa oleva pressukatto + kaaret.
Remontissa uusittu vaihdelaatikko,
taka-akselit, akku, pakoputki, etu—

pyön'en laakerit. Katsastettu ja ve-
rot maksettu. Hinta 20.000 mk.
llt. klo 19 jälk. puh. 90—296 2886.

RANGE -89, Viininpun., ilmastointi,
vakionopeuden säädin ym. Puh.
9400-862 862.

P4 75 -54 ja -56. Täydellisiä, toi—

sessa radio. Puh. 915—28 227.

RANGE -89 3,5. Aut. aj. 105.000.
Vihreä, karjapuskurit. Ari Siltanen
puh. 918-758 0018.

KIRJAPAINO
Ja

MAINOSPALVELUT

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

HUOM!
Rover Ystävien INFO—taulut löy—
dät nyt Karaasilta Espoosta Juvan
teollisuuskatu 10 sekä Off Road
Centeristä Helsingissä Läkkisepän-
tie 22. lnfo—tauluilta löytyy tieto
tapahtumista joista ei ehditä muu—
ten ilmoittaa.
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