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Hyvät ystävät, vuosi on taas kohta takana ja toivottavasti olette voineet
nauttia (hyvästä) kerhon toiminnasta, joka toteutui tutun kaavan mukaan: Vuo-
sikokous, Helsinki Hurinat, Kevätajot, Brittiautopäivät, Syysajot. Pikkujoulut ja
Maastoajosafareita sekä kolme kerholehteä ja jäsenluettelo. Tulevaan kerho—

toimintaan voi jokainen jäsen omalla aktiivisella toiminnallaan vaikuttaa esim.
osallistumalla tapahtumiin sekä avustamalla kerholehteä materiaalilla. Alla
esim. ei—toivotusta kerhotoiminnasta (tätä ei tietenkään esiinny meillä) lainaus
Mobilistilehdestä.

1. Käy mahdollisimman harvoin kokouksissa, mutta muista visusti arvostella kaikkien kokouksien päätöksiä, Ennenkaikkea
jälkikäteen ja negatiivisessa hengessä!
2. Jos sinulla on välttämättä käytävä kokouksessa, niin tule myöhässä ja mahdollisimman äänekkäästi. Vahva päihtymystila on
erittäin suotava, sillä se laskee varmasti muiden läsnäolijoiden mielialaa ja herättää mukavasti pahennusta. Jos ei muuta niin
ainakin kateutta joissakin osallistujissa.
3. Älä missään nimessä ja olosuhteissa ota millään tavalla osaa päätöksen tekoon . Kukaan ei pääse syyttämään sinua jos jotain
menee pieleen ja vastuuttomasta asemastasi johtuen voit kätevästi ja vaaratta arvostella päätöksiä. Eipähän päästä sinua ainakaan
syyttämään. mutta sinähän syytät estoitta ja vaaratta päättäjiä.
4. Yleissääntönä kannattaa aina etsiä mahdollisimman paljon virheitä ja epäkohtia kerhon toiminnasta . Löydettäessä pikku
epäkohtia täytyy niitä paisutella suunnattomasti. ahkera ja tarkkaavainen kerhosabotööri pystyy aina löytämään parhaastakin
kerhosta jotain pientä huomautettavaa....
5. J äsenmaksun maksamatta jättäminen tai jopa myöhässä maksaminen onnistuu aina turhauttamaan kerhon rahaston hoitajan
viimeistään parin kauden kuluessa. Tässä tarvitaan kyllä useamman häirikköj äsenen pas siivinen työpanos, mutta sitten ollaankin
eliminoitu eräs aktivisti ja niistähän on aina kaikilla kerhoilla pula...
6. Älä ota minkäänlaista tehtävää vastaan kerhon taholta . Tätä sääntöä voi tosin tarkistaa, mikäli on mahdollisuus saada
tehtävästä taloudellista hyötyä.
7. Jos huomaat jonkun tekevän töitä kerhotoiminnan hyväksi, niin katso se kunnianhimoksi. Aktiivisen jäsenen voi hyvin myös
lannistaa reippailla seläntatakaisilla vihjauksilla kertoen ko. kerhojäsenen toimeliaisuuden todelliseksi syyksi jonkin muun
vähemmän mairittelevan seikan. Näppäriä tällaisia ovat esim.: pako kenkun aviopuolison sorron alta, uraputkessa tapahtuneen
epäonnistumisen kompensoiminen etenemisyrityksenä kerhotoiminnassa tai että epävarma yksilö tarvitsee järjestäytyneen
porukan henkistä suojaa jne..
8. Jos sinulla on hienokuntoinen auto, niin älä missään nimessä ota osaa sillä minkäänlaiseen kerhosi järjestämään ajotapahtu-
maan. J okainen ajoihin osallistuva auto kirkastaa kerhonne mainetta ja toimii osoituksena toimivasta kerhotyöstä ja eihän se käy
sinulle... —

9. Ota vastaan kaikki mahdollinen mitä saat kerhosi taholta, mutta älä anna _— moitteita lukuunottamatta! — mitään vastineeksi.
10. Aloitteiden tekeminen kannattaa jättää aina väliin ja muista aina perusmottosi: vain hölmöt työskentelevät kerhon hyväksi.

Vuoden 1958 Autoteknillisessä käsikirjassa oli autoalan liikehakemistossa seuraavat yritykset Rover ja Land Rover piiriedus—

tajina j a merkkikorj aamoina: Autovesa /Kaj aani, Haaviston Auto / Kotka, Kouvolan Automiehet / Kouvola, Lahden Autotarvike
/Lahti, Lappen Auto / Lappeenranta. Jaakon Auto / Mikkeli , Keski—Lapin Autokauppa / Rovaniemi, Salon Autotarvike / Salo,
Savonlinnan Rauta / Savonlinna, Vankkavaunu / Seinäjoki , Rengaskonttori / Tampere, Turunmaan Auto / Turku , eikä tässä
varmaan ole kaikki.

Vitsi ! Millä herrasmies autoilija lyö suuttuessaan, no iskunvaimentimella tietysti!

&%%Stefan Kraatz
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KERHOSOPPI 'KERHOVIIRI HUOM-
Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai— Nyt kaikki

" ' F" - . . .nen, Jossa Rover Friends 1nland kll'JOlttamaanmerkki on vaaleanharmaalla pohj alla.
Viiri on kiinnitetty kromattuun tan— seuraaVan lehden
koon, joka seisoo marmorijalustalla. mata—Malia
V01t t1lata v11r1n hintaan 100,-/kpl. Aineisto 15.2.1995

mennessä.

LEHDET
1. 1/8 1

2. 2/8 1

3. 1/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 3/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4kpl
7. 1/83 loppuunmyyty
8. 2/83 2 kpl
9. 3/83
10. 4/83
1 1. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl JÄSENASIAA

Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla jäsenmaksu liittymis-
maksuineen 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 ajan tasalla. Kate—

vimmin ilmoitat muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla korteilla.
Mikäli haluat liittyä Suomen Off ROad liittoon pyydä maksulomake.
Ennen vuotta 1994 maksaneiden ei tarvitse maksaa SORLjäsenmaksua
vuonna 1994.
Uusi tili n:o KOP-Espoo-Juvanmalmi 143030-42624

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
42. 3/93
43. 1/94
44. 2/94
Lehtien hinta on 20 mk/kpl.

TARRAT
Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä T ARRA-
TYYPPI. T arratyypit ovat:
a) Loppuunmyyty
b) ROVER YST ÄVÄT

ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS

lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT

lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty

KANGASMERKIT
Loppuunmyyty

ROVER YSTÄVÄT
VUOSIKOKOUS

pidetään
sunnuntaina 19. pnä helmikuuta 1994

alkaen klo 11.00

ESSO TAVERNA
JÄRVENPERÄ
(Kehä 111)

Kahvitarjoilu!
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Deutscher
Rover-Club

20
vuotisjuhla
Kansainvälinen
juhlakokoontuminen
torstai 25. - sunnuntai
28. toukokuuta 1995.

ätliäfäijfåilä

aware €£$ 155

Arvoisa Rover—harrastaja:
Saksan Rover-Klubi Deutscher Rover-Club täyttää 20 vuotta 1995.
Klubimme ei ole ainoastaan Saksan vanhin vaan noin viidellä
sadalla jäsenellään myös suurin.

Lyhyt katsaus historiaamme:
Saksan Rover—Klubin perustivat vuonna —75 neljätoista Land Ro-
ver— ja Range Rover -entusiastia edistämään yhteistä harrastustaan.
Yhdessä vuodessa jäsenmäärä kasvoi jo yli kahden sadan. Alkuai—
koina ongelmat olivat aina samat: Mistä saan varaosia? Mistä saan
apua ja neuvoja ulkomaanmatkaani varten? Missä voin ajaa maas-
tossa?
Paitsi auttaa kaikissa mahdollisissa kysymyksissä on Klubin pyr—

kimys myös järjestää mielenkiintoista ohjelmaa koko perheelle
läpi vuoden ja kautta koko maan. Vuodesta —77 klubilla on ollut
tapahtumia eri puolilla Saksaa. Samasta vuodesta alkaen joka
toinen kuukausi ilmestyvä 48-sivuinen lehtemme Rover Blatt on
tärkeä osa klubitoimintaa.
Vuoden kohokohtia ovat klubin kansallinen kokoontuminen Rover
Tag sekä Rover Camp -leiritapahtuma.

Vuoteen 1995 sisältyy kolmas tapahtuma - juhliimme 20—vuotis—

syntymäpäiväämme!
Meillä on kunnia kutsua Sinut ja Klubin jäsenet kansainväliseen
juhlatapahtumaamme 25.-28.5. -95 Kötheniin, joka on etelään
Magdeburgista, Sachsen—Anhaltin osavaltiossa entisen Itä—Saksan
alueella.

Meillä on ilo tarjota seuraavaa ohjelmaa:

Kilpailut:
-Trial rekisteröidyille ajoneuvoille torstaina, perj antaina ja
lauantaina. Ajo on avoin kaikille.

— Trial erikois—maastoautoille (muutos mahdollinen)
— Trial naisille
— Irrottautuminen vinssillä ja näytösesitys (Winch Recove-

YY)

- J oukkuekilpailu lauantaina
— Gymkhanas (taitoajo)
— Peruuttaminen perävaunun kanssa
— Kilpailuihin osallistuvien ajoneuvojen tekninen tarkastus

Huvitilaisuudet:
— Mielenkiintoisia filmejä Deutscher Rover Club'sta;
joka ilta eri ohjelma

— Video-ohjelmaa eri aiheista joka päivä
- Irlantilaista kansanmusiikkia tunnetun hampurilaisen
Black Water-yhtyeen esittämänä, eri ohjelma
perjantai- ja lauantai-iltana.

- Voittoseremoniat ja palkintojen jako lauantai-iltana
— Toimintaa lapsille sekä lastentarha

&ul

]

Tapahtumapaikalla on runsaasti tilaa sekä nurmikkoa Rovereille,
asuntovaunuille ja teltoille. Varustuksen ja palvelut täydentää
Klubin toimisto ja myyntipiste, erilaiset muut myynti ja vaihtopöy-
dät, näyttelyt sekä ruokala saksalaisella ruokalistalla ja oluella
varustettuna. Alueella on myös WCt sekä ensiapupiste.
Iltatilaisuudet pidetään suuressa lentokonehallissa. Ulkomaisilla
vieraillamme on luonnollisesti käytettävisään englantia puhuvia
oppaita koko tilaisuuden ajan.

Osanottomaksu on vain DM50:— per ajoneuvo ulkomaisten Rover—
klubien jäsenille. Ja tämä vähäinen summa kattaa kaikki kilpailut
ja huvitilaisuudet!
Kuten huomaatte Deutscher Rover Club panostaa paljon tilaisuu-
teen taatakseen kunnon syntymäpäiväjuhhlat kaikille!

T oivomme luonnollisesti runsasta osanottoa, ja olette sydämelli—
sesti tervetuleita.

Ilmoittautuminen hyvissä ajoin on meille suureksi avuksi järjeste—
lyjen mitoittamisessa. Älkää siis odottako ilmoittautumisen takara-
jaan 30.4.95 vaan lähettäkää oheinen kaavake tai sen kopio täytet—
tynä yhdessä osanotto—maksushekin kanssa osoitteeseen:

Deutscher Rover Club
Thomas Weinknecht
Booking Marshall
Sulniac-Weg 18
D-27478 Cuxhaven
Germany

Puh. 990—49—(O)4722-2935 iltaisin ja saksaksi

Saatuamme ilmoittautumisesi lähetäämme vahvistuksen sekä ajo—

ohjeet.
Toivomme tapaavamme sinut, suralaisesi sekä Roverisi kansain—
välisessä juhlassamme.

Rover—terveisin

Roland Koch
Koordinaattori/Varapresidentti

Huom! Liitteenä osallistumiskaavake.
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ROVER
'

-k0kous Tanskassa 1995
Nyt tanskalainen Rover —klubi on päättänyt missä ja milloin heidän 10—

vuotis juhlallisuudet pidetään.
Aika on 3.-4. kesäkuuta ja paikka on pohjois Jyllantilla, Aalborgin ja
Hebron lähellä, joka on eräs kovin suosittu turistu alue. Sinne voi jäädä
muutamaksi päiväksi lisää tutustumaan alueeseen, jos haluaa. Yhteydet
Jyllantiin ovat erittäin hyvät, sillä lautalla tullaan mukavasti Götebor—

gista. Matka kestää 3 tuntia Fredrikshavniin ja sieltä Aalborgiin on 50
kilometriä ajomatkaa.

Ohjelma ei ole vielä täysin valmis, mutta lauantaina 3.6. lähdetään
ajelulle, järjestetään kilpailut ja sen jälkeen ruokaa (ja tanskalaista
olutta). Sunnuntaina järjestetään leppoisa kokous ja palkintojen jako.

Tankalaisen klubin puolesta toivotaan paljon osanottajia kaikista eu—

rooppalaisista Rover —klubeista. Kiinnostus lähteä Tanskaan vaikuttaa
suurelta. Kutsut on mennyt Rover —klubeihin Englantiin, Saksaan,
Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan, Sveitsiin, Ruotsiin ja Suomeen.

Myöhemmin kerron enemmän, mutta jos joku haluaa lisää tietoa josta-
kin asiasta neuvon mielelläni. ltselläni on aikomus lähteä Tanskaan. ]os
on muita lähtiöitä, voisi vaikka tehdä jotain yhteistä.

Per—Olof Fagerlund Puh. 928—14546, t 928-19755

Jäsenasiaa !
, Uudet jäsenet

Toivotamme seuraavat 48 kuluvana vuonna kerhoomme liittyneet uudet jäsenet tervetulleiksi:

1053 Vuokko Jukka, Vantaa 1077 Hepokangas Seppo, Rovaniemi
1054 Lintunen Jorma, Helsinki 1078 Ranta Keijo, Tuusula
1055 Vänttinen Sakari, Kerava 1079 Ruohonen Hannu, Vantaa
1056 Korhonen Veijo, Lempyy , 1080 Koskenala Timo, Elimäki
1057 Karhunen Petteri, Helsinki 1981 Kramsu Pentti, Kyläjoki
1058 Erjo Jaakko, Vammala 1082 Rajaheimo Markku, Virkkala
1059 Virtanen Jussi, Koura 1083 Mäklin Martin, Kauniainen
1060 Tervahauta Reino, Mellakoski 1084 Männistö Timo, Vaasa
1061 Savolainen Heikki, Vihijärvi 1085 Grönlund Kaj, Porvoo
1062 Ek Ulf-Peter, Vaasa 1086 Mässeli Jari, Virolahti
1063 Mölkänen Veka, Oulunsalo 1087 Konttinen Mika, Kitee
1064 Knuutila Olavi, Ulvila 1088 Kaalikoski Jarkko, Järvelä
1065 Kaartinen Olavi, Joensuu 1089 Auer Seppo
1066 Pitkänen Timo, Hyvinkää 1090 Fröjd Henry
1067 Liukkari Paavo, Kemi 1091 Pirttimäki Pasi
1068 Peltola Antti, Valkeakoski 1092 Hiiri Minna, Vainikkala
1069 Näsi Don, Vaasa 1093 Launonen Jukka, Varkaus
1070 Saarainen Mika, Ravijoki 1094 Loven Saku-Pekka, Vantaa
1071 Lassila Harri, Ravijoki 1095 Näsi Raimo, Perkiömäki
1072 Anttonen Pekka, Koria 1096 Norrmark, Bjarne, Lappträsk
1073 Ojala Harri, Vihti 1097 Salminen Teuvo
1074 Kvist Henry, Vantaa 1098 Karlsson Tom, Soderkulla
1075 Sankari Hemmo, Kaarina 1099 Hämäläinen Patrik, Riihimäki
1076 Liiman Janne, Vantaa 1100 Penttilä Olavi, Turku

Muutamien kohdalta puuttuu paikkakunta. Se merkitsee valitettavasti sitä, ettei jäsenpostitus kulje
kyseisille jäsenille, koska emme ole syystä tai toisesta saaneet osoitetietoa maksusuorituksen mukana.
llmoittakaa kiireesti osoitteenne Raimo Kinnaslammelle.

'
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Rover kaasuturbiinilla

Englantilainen autotehdas Rover Co Ltd. esitti todis-
tettavasti maailman ensimmäisen kaasuturbiiniau—
ton v. 1960. Se oli varustettu 100 hv kaasuturbiinilla,
joka antoi maksimitehonsa käyttöturbiinin kierros—

nopeudella 55.000 k/min., jolloin vetoturbiinin kier-
rosnopeus oli vastaavasti 40.000 k/min. Koneen
paino alennuspyörästoineen oli 215 kg, mutta painon
säästö oli kuitenkin noin 136 kg verrattuna 75 hv
mäntämoottoriin vaihteistoineen. Auton huippuno—

peus nousi n. 140 km/t.
Roverin tavallaan toinen kaasuturbiiniauto oli edel—

lämainittu, mutta muutettuna ja varustettuna 230 hv
kaasuturbiinilla, jolla v. 1952 ajettiin kaasuturbiini—

autojen ensimmäinen virallinen nopeusennätys. Kaa—

suturbiinin kierrosnopeus oli tälloin koneen maksi—
miteholla 39.500 k/min. Tämä kaasuturbiini oli
varustettu yhdellä polttokammiolla. johon polttones—
te suihkutettiin 21 kg/cm paineella. Moottorin tehoa
säädettiin j alkapolkimella, koka vaikutti polttoneste-
pumpun antaman polttonesteen ylivuotomäärään. Pa-
lamiskaasujen lämpötila nousi täydellä teholla 9009
C käyttöturbiinissa ja liiallinen kuumeneminen estet-
tiin pakokaasuaukossa olevalla, terostaattia vastaa—
valla, lämpötilan mittaavalla kapillaariputkella, joka
vaikutti suoraan polttonestepumpun antamaan neste—

määrään.
Roverin kolmas kaasuturbiiniauto oliv. 1956 Earls—

Courtin autonäyttelyssä esitetty, sarjatuotannon ta-
paan rakennettu muovikorinen 2—hengen urheiluauto
T—3. Se oli umpikorinen, erittäin sulavalinjainen,
suurin panoraamaikkunoin italialaiseen tyyliin ra—

kennetulla korilla varustettu nelipyörävetoinen auto.
Auton koko oli melko pieni ja moottori, jonka teho
oli 100 hv, oli sijoitettu taakse, kun taas tilava poltto-
nestesäiliö oli edessä. Auton ajo-ominaisuudet olivat
erittäin hyvät huippunopeuden lähennellessä 200
km/t. Tämän T—3zn kaasuturbiini on muunnettu
sarjatuotannossa olevasta 60 hvzn Rover—teollisuus—
turbiinista IS—60. Helsingin kaupungin palokunta on
saanut käyttöönsä Suomen ensimmäisen kaasutur—
biinin v. 1966. Se on IS-60:Ila varustettu keveä,
kannettava, mutta kokoonsa verrattuna erittäin teho—

kas moottoriruisku.

mosvlu: 505551 1225 MM

mmm 1230 MM

OyAuspråRÄ JA lsrumn
Sua: rÄwÅ'

.fi/:d

Maailman ensimmäinen kaasuturbiiniauto, Rover "JET 1", herätti vuonna
1952 Suomessakin ansaittua huomiota.

Rooverin viimeisin sarjatuotantotapaan rakennettu kaasuturbiiniauto T 3.
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ROVER T3 KAÅSUTURBI/N/AUTO

Rover T 3:n mittapiirros selvittää kyseisen nelipyörävetoisen auton rakenneosien sijoittelun.
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Der RouervBRM A anbinenwagen
auf der Rnndrtrer/ee ion Le Manx.
La wilnre & turbine Rvyer—BRÅJ

mr le eirenit dn Man:.
( Wer/%bi/d/Pbam fnfine)

( Raper—Gnvnrbine du Le—Alanr—

Wager”.
La turbine & gaia Royer
de la yaiinre dn Alam". (Pbaia Claj'mn/

Fii/Jrerrifz und Armarnrenbrelt )
inifje eine/n Dre/yzablrnemer
pro Turbine.
Le pede de pilotage el le iab/enn
de bord ai'ee nn eafnpte—lomtr ponr
ebaenne def denx TOHEJ' de jarl/ine.
(Phalo Treexrb )
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GEHÖRT DIE ZUKUNFT
DEM ROTATIONSMOTOR?

Le Mans 63
Das Turbinenauto
trit't auf
Arn 15. und 16. Juni 1963 nahrn zum erstenmal in
der Automobilgeschichte ein Turbinenwagen an einer
Sportveranstaltung teil und schloss sein Debut erfolg—
reich ab. Ein von Rover und BRM gemeinsam gebauter
Zweisitzer startete ausser Konkurrenz an den
24 Stunden von Le Mans. Mit seiner in störungsfreier
Fahrt erreichten Durchschnittsgeschwindigkeit von
174 km/h hätte der von Graham Hill und
Richie Ginther gefahrene Wagen den 7. Platz errungen.
Die zweiwellige Rover—Gasturbine, die im Heck eines
älteren, abgeänderten BRM—Rennwagenchassis ein—

gebaut war, leistet 150 PS und wiegt 90 kg. Das
Getriebe besitzt nur je einen Gang fiir Vorwärts— und
Riickwärtsfahrt.
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Roverit kauniissa harju maisemassa

Tällä kertaa kokoontui Mobilia tieliikennemuseolla noin 30 henkeä jotka olivat saapuuneet tusinalla eri
Rovereita, joista vanhin P4 75 -52 museoajoneuvo ja olipa mukana pari Range dieseliäkin. Tutustuimme
mielenkiintoiseen näytelyyn joka kattaa suomen tieliikenteen hevospelistä tähän päivään joukossa vanhoja
autoja ja työkoneita. Ajoimme n.12 km reitin Kangasalan kauneissa maisemissa jonka aikana jäsenet olivat
saaneet Rover -Visailun tehtäv'at suoritetuiksi. Oikeat vastaukset käytiin ruokailun lomassa läpi ja samalla
palkittiin parhaat.
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Hieman raskaampa kalustoa, miten olisi off—roadissa.
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Rover Ystävät ja neljä koira ystävää
saamassa informaatiota museosta.
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Kävi ilmi että kerhon varapj. on ollut tekemisissä juuri näiden jeni hymyjen historian kanssa.
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SÄHKÖN VALOA TALVEN PIMEYTEEN

Rover tottelee samoja luonnonlakeja kuin muutkin autot.
Pääsääntöisesti moottori käynnistyy ja käy kun kaksi asiaa
on kohdallaan, polttoainetta saadaan siirrettyä sylintereihin
ja sitten väläytettyä siellä sähkökipinä käynnistämiseksi.
Tietysti polttoaineen ja ilman seossuhde on oltava jotakuin-
kin kohdallaan ja kipinänkin ajoituksen on osuttava suurin
piirtein tehtaan tarkoittamalla tavalla, mutta käynnistmättö—

myys yleensä johtuu jomman kumman asian loistaessa
poissaolollaan.
Tällä kerta tahdon kertoa opettavaisia kokemuksia sähkö—

laitteista, ne ovat viimeisen kuluneen vuoden aikana halun-
neet lannistaa minut kokonaan, kaikki vanhat autoni ovat
olleet yhteisrintamassa puuhaamassa käyntilakkoa. Tausta—

na useimmille viime aikojen harmeille on autojen ikä, kaikki
kuluu, hapettuu ja jää luontaisen laiskuuden vuoksi ehken
vaille tarpeellista huoltoa. Talvisäässä kaikki sitten lopulli—
sesti korostuu. Akut mokomat ovat silloin tällöin, varsinkin
viime kesän hurjista helteissä menettäneet nestettään, seu-
raksena parin akun kennovika, ei pysy lataus, eikä purkaus-
kyky ole entisensä. Muutonkin akkujen elinikä tuntuu
lyhyeltä, takuuaikakin on nykyisin enää vuosi, kuusikym—
menluvulla sain takuuseen viallisen tilalle uuden vielä kah-
den vuoden käytön jälkeen. Sen jälkeisinä vuosina osalleni
on jo sattunut kolme kotimaista akkua, joissa on. ollut
valmiina valmistevika. Paljon lataamista ja jatkuvia työn-
töstarttej a ne vaativat ennenkuin ymmärsin kääntyä akkufir-
man puoleen kuormitusmittaukseen. Ohje on nyt selvä :

akuista pitää huolehtia, katsoa neste, ladata tarvittaessa ja
ennenkaikkea uu sia ne usein ja mieluiten talven alla. Parem—
pi on uusi halpakin akku kuin vanha ja niin kallis, että sitä ei
raaski ajoissa vaihtaa.
Sähkö kulkee johtimissa ja tulee perille alle aikayksikön, jos
tulee. Viimeaikaiset kokemukset ovat opettaneet, että akun
maajohto hapettuu salakavalasti, että puolalle tulevien ma-
talajännitejohtimien kaapeliliittimet osaavat löystyä ja ha—

pettua vihreään homeeseen sisäpuolelta. Salaperäiset het-
ken pätkimiset hävisivät samalla kiun homekin. Yhden
ajokkini virranjakajan kannessa korkeajännitejohtimet oli—

vat kai joskus saaneet vettä pesiinsä, johtimien päissä ei
näkynyt enää karvoja eikä kuparilevyjä, korjauksen jälkeen
käynti tasaantui korvin kuultavasti.
Sisätiloissakaan ei ajan hammas ole jättänyt rauhaan. Vir—

talukon kontaktit sen kuin huononevat, jännite startin releel-
le on niin matala, että solenoidia kytkevä rele ei aina herää.
Pitää käyttää omaa ohikytkentääni, Rosvoille en kerro missä
se sijaitsee. Ajossa tarvitaan virtaa ja sitä kehrää tasa- tai
vaihtovirtalaturi, kunkin auton aikakauden mukaisesti. Näin
pitäisi olla, mutta nyt laturit ovat alkaneet yhteisrynnäkön.
Laturi tulisi joskus purkaa, vaihtaa hiiiliharjat ja tarvittaessa
myös laakerit. Kun tarpeeksi kaun ajaa, nuo toimenpiteet
tulevat välttämättä tehtäväksi, mutta kalliimmalla. Yhdestä
tasavirta-Lucaksesta oli voiteluaine loppunut takalaakerista
ja opetus oli ikävä, koko laakeripesä syöpyi. Sorvaus ja
ylikokoinen hela ei kestänyt kuin lyhyet ajot ja sitten koko
takakansi mennyttä. Ei väliä, vaikka sellaista ei enää vara-
osana saanut, ankkuri oli väljästi pyöriessään tuhonnut

myös kenttäkäämit. Kesän ajokausi olisi mennyt hukkan
ellei olisi löytynyt sopivaa vaihtovirtalaitetta. Tietysti maa—

doitus piti vaihtaa nykyaikaiseksi negatiiviseksi ja sitten
keksiä keinot radion ja muutamienmittareiden opettamisek-
si kirjaimellisesti negatiiviseen ratkaisuun.
Kilpa—auton osalta ensin paloi alkuperäislaturin käämit,
seuraava käytetty laturi osoittautui vialliseksi, kolmas uusi
Lucas murtui kahdesti valurautakorvakkestaan, nelj äs temp—

puili kuoren sisällä irronneen johtojuotoksen vuoksi ja ke—

sän lopuksi löytyi viimein luotettava laite, se on romutetusta
vuoden 1963 autosta pelastettu ja ensityöksi purettu ja
huollettu. P6B Roverin latausmurheet näyttivät olevan vain
laturissa, iän puolesta oli kuulema edullisinta vaihtaa koko-
naan uusi laturi. Ei mennyt kuin viikko, kun jo taas vietiin
sähköpajalle. Laturin valon himmeä hehku ei ollut uuden
laturin syytä, loppullinen syntipukki oli jännitteensäätäjä.
Kun nyt loppuvuodesta tyttären auton kojetaulussa syttyi
punainen valo, resepti oli heti tiedossa, sähköpaj alle ja uusi
Lucas laturiksi. Olisi noista latureista vielä lisääkin juttua,
mutta olkoon. Laturin hihnoista pitää kuitenkin kertoa, että
kun hihna luistaa, hurjinkaan metrin halolla vivuten tehty
kiristys ei ratkaise ongelmaa, siinä kokemuksen mukaan
vain tuhoutuu laturin laakerit, laturin korvake murtuu ja
pahimmillaan kärsii vesipumppu. Kallista kaikki. Yhden
auton osalta hihnojen luisto ja nopea kuluminen paljastui
johtuvan kampiakselin hihnapyörän syyksi: se mokoma on
aikojen saatossa kulunut niin, että hihna "pohjaa". Jos
löytyisi ylileveä hihna, auto varmaan toimisi vielä jonkun
vuoden, ennen kuin se taas alkaisi pitää vinkumisiaan.
Alussa puhuttiin käynnistämisestä ja käynnistä. Kipinäpuo—
len ajoitus edesauttaa moitteettomaan käytiin ja ennenkaik—
kea suorituskykyyn. Parin auton kohdalla on viimeisen
vuoden aikana tullut ajoituslampun käyttäjiltä moitteita,
virranjakajani eivät ole olleet tarkoin säädettävissä. Kuusi
tai kahdeksansylinterisen jakaj assa laakeroinnin väljyydet,
keskipakosäätimien ja pohjalevyn kuluneisuudet sotkevat
tarkan ajoituksen säädöt ja hienosäädössä on lopulta edettä—

vä korvakuulolla. Kompromissina auton käynnistyy ja käy
jotenkuten korkeillakin kierroksilla, mutta väljän laitteen
paras terä kiihtyvyydestä katoaa. Kai polttoaineen kulutus-
kin kasvaa, mutta se ei Roverin kokonaiskuvassa ole niin
nuukaa. J akaja on huollettavissa ja kun se oleellisesti
vaikuttaa auton käyttöominaisuuksiin, se tulee tehdä ajois—

sa, tai vähän myöhemmin, jos muistaa edes joskus sen yhden
tipan öljyä jakajan akselille. Minä en ole aina muistanut.
Tuossa yllä on tarpeeksi lyhyellä ajalla koettuja sähköisiä
ongelmatuokioita. Ne ovat yrittäneet estää ajoa. Vähäisem—
mät sähkö sotkut, kuten itsestään valoja sytyttelevät releet,
hulluja näyttelevät mittarit ja varoitusvalot, niistä voi puhua
muussa yhteydessä. Toivottavasti kuitenkin joulun valot
toimivatl!

Kari T T

PS! 8,12 aamulla Kari sai auttaa naapurin SD1:stä, Sähkö
ongelma tietysti!
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Virränjäkajän huolto (kuva 41.)

Jokä 5.000 kmzn jälkeen nostetäan virränjäkäjän
kansi pois päikältaan ja suoritetaän voitelu seuraa_
Vien ohjeiden mukaan:

1, Pyörijän nokkä voidelläan kevyesti moottoriöljyl—
län

2. Nostetaan pyörijä pois ja tiputetaan muutämä tip—
a ohutta moottoriöljyä voitelemään nokän läake—
ria sekä virranjäkajän äkseliä. Tämän jälkeen
painetäan pyörijä päikälleen niin pitkälle kuin
mahdollistä.

59 Nokka—äkselin seurääjavipu voidellään tipälla moottoriöljyä, Täseä
on huomattava, ettei katkojan kärkiin saisi öljyä mennä.

4. Tämän jälkeen pudotetään muutämä tippa nhuttä .moottoriöljyä kätkojän
kärkien pohjälevyn reiän kautta voitelemäan automäättista äjoituksen
säätöläitettä.

Tämän lisäksi käipää virränjäkäja äjoittäin seuraaviä huoltotoimenpi—
teitä: '

1. Puhdistetään virranjäkäjän kännen sisä— ja ulkopuoli kuivalla, pehmeäl—
lä kankäalla. Samällä todetään, että jousikuormitteinen hiili liikkuu
vapaästi reiässään.

25 Irrotetaän katkojän kärjet ja todetaän, että ne ovat moitteettomassa
kunnossa. Jos ne on päläneet t. murtuneet, puhdistetäan ne hienolla
hiomakivellä ta? crittäin hienolla hiontäpäperillä ja puhdistetään lo-
puksi bensiiniin kastetullä känkaällä.

3. Joka 9.000 kmzn jälkeen on syytä säätää kätkojän kärkiväli seuraavaan
täpaän:
&. Irrotetäan virränjäkajan känsi ja kierretään moottoria käsin, kun—

nes kärjet ovat täysin auki.
b_ Mitätaan katkojän kärkiväli, jonkä tulisi ol—

lä 0,35 — 0,40 mm. Tällöin tulisi räkomitän
kevyesti vielä liukua katkojän kärkien välissä.

c, Mikäli on tarpeen, löysennetään kahtä ruuviä,
jotka kiinnittävät liikkuvan kärjen päikälleen
ja säädetään säätöruuvin avulla kärkiväli oi—
keäksi ja kiristetään kiinnitysruuvit lopuksi.

,d. Päinetään virränjäkäjan känsi päikälleen ja lu— Äuva 42'
kitäan jousillä.

Sxtxtyk_en säätg (kuva 42)

Automaättisen säädön lisäksi voidaän virränjäkajän äjoitusta säätää kä—
sin ns. oktääniluvun säätöruuvin avulla. Tämä säätöruuvi sijaitsee hieman
virranjäkäjän kännen aläpuolellä. Toisessa päässä on urilla varustettu
säätöruuvi, toisessa päässä säätöasteikko, jonkä luonä on kirjaimet R (tar—
koittaa myöhempää sytytystä) ja A (tark. aikäisempää sytytystä).
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ROMULUS

Eikö olisi aika?

Kun tarkastelee Suomen tullitilastoja voi todeta, että Englanti on aika korke-
alla autojen tuontimaiden joukossa. Mutta eihän meille tuoda englantilaisia
autoja. Ei meille tule Vauxhalleja, ei meille tule henkilöauto Rovereita.
J okunen hassu Jaguar tulee ja toinen jatkaa matkaansa eteenpäin Venäjälle.

Vastaus on yksinkertainen. Nämä fantastiset jaappanilaiset laatuautot tule—
vatkin suurelta osin Englannista. Mutta eihän Englannissa osata tehdä kuin
kalliita eliittiautoja. Lucas oli pimeyden ruhtinas ja muut hokemat kertovat
kansan ennakkoluuloista. Nissan Micra ja Primera tulevat Sunderlandista.
Toyota Carina -E tulee myös Englannista kuten määrätyt Honda mallit.

Onnea Mini!

Eikö olisi Roverin aika. Mini täyttää kolmekymmentä ja on tänään nimeltään
Rover. Minejä oli aikanaan paljon Suomen teillä. N iillä olisi varmasti ottajia
jos vain tuotaisiin. Myös muita Rovereita menisi varmasti kaupaksi jos vain
tuonti olisi kunnossa. Punnan arvosta ei voi olla kyse, sillä tuohan ne muutkin,
eiköhän ennakkoluuloistakin päästä ohi. Uusi sukupolvi on olemassa ja myös
tarpeeksi hyviä autoj a. Olisiko asia niin, että Roverin tuonti voisi häiritä j otain
muuta merkkiä. Nyt kun omistuskuviot ovat muuttuneet, ehkä täydentävä
valikoima Rovereita sopisi mainiosti kuvaan.

Törppöjä

Nimittelen aivan vapaasti polkupyöräilijöitä ja j alankulkijoita. Siihen minul—
la on täysi syy ja oikeus. Olen vanha ja hapan, mutta en siedä sitä, että ajetaan
jalkakäytävällä, suojatiellä ja väärää puolta ajorataa. Puhumattakaan siitä
ettei ole valoj a eikä heijastimia. Suoritin tässä hilj attain Etelä—Suomen läpi-
ajon pimeässä ja tuli kerran taas todettua kuinka tärkeä ja hyvä laite heijastin
on. Se näkyy kaukaa ja on ilmeisesti halvin mahdollinen henkivakuutus
minkä ihminen voi ottaa. Kokemus pimeällä tiellä johti välittömästi siihen,
että minä laitoin omat heijastimet heilumaan. Mutta pyöräilijät, niillä on
oikeuksia muttei velvollisuuksia. Onneksi sentään sivistyksen kehdossa on
poliisimestari Salonen tehnyt muutaman iskun, joka taas on herättänyt enem—
mistöläiset kiekumaan.

Jokainen meistä on joskus jalankulkija, joskus pyöräilijä ja autoilija. Kun on
viisas ja monitaitoinen pitää ottaa, opiksi kaikista rooleista. Eiköhän silloin
päästä paremmin eteenpäin. Talja aikanaan sanoi, yhteispelillä se sujuu. Olen
samaa mieltä. Jos me kaikki parannamme tapojamme, sujuu liikenne parem-
min ja on vähemmän ilkeitä happamia tyyppejä kuten

Romulus

Ruediger Wicke, Bremerstr. 129 27283 Verden /
Aller Germany, kerää tietoja P6 Rovereista: malli,
vuosimalli, valmistenum., moottorinum. yms
Hän olisi erityisen kiinostunnut kuulemaan MK I
3500 ( 1968—70 ) omistajista.

Myydään:

Rover 2000 TC -71
tum.vihr. /vaalea nahkasisustus hintaa 10.000,—
Puh. 939—6326747

Rover Cycloopin (-51 ? ) moottori
Puh . 955-170290 / Jorma Tanskanen

Aikansa sensaatio korimuotoilussa, joka on todella
vieläkin modemi muodoiltaan.

Rover Vanden Plas -84
ajettu 170 tkm hopea / pun, sisustus . Auto hyvässä
kunnossa . Puh. 90—5055207

Erittäin monipuolinen hyvä käyttöauto
Rover 820 Si Fastback -89

ajettu 140 tkm väri B.R.G. Puh. 90-5055207

UUSI RANGE ROVER. Range Rove-
ria on valmistettu jo 25 vuotta ja tek—

niikka sekä ulkonäkö on muuttunut vain
hieman (miksi hyvää pitäsi muuttaa).
Nyt kokonaan usittu Range Rover on
ulkonäöltään ja tekniikaltaan ratkaise—
vasti erilainen: pidempi, leveämpi ja
ajomukavuutta on parannettu. Range
tuodaan Suomeen 4—litran moottorilla.
Hinta on 590.000,- maahantuoja Auto—
rep Oy. Tästä autosta seuraavissa leh—

dissä lisää.
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ROVER 800 SERIES
&] HELKAMA-AUTO ov puh. 90—85 981 ROVER-piirimyyjät


