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RoverYstävät

Tässä se jälleen on, vuoden ensimmäinen Rover—lehti, mitäjo olettekin innolla odottaneet.
' Lehteä on pyritty uudistamaan väh'an sieltä täältä, joten kiitos kaikille lehden tekoon osal-
listuneille.

Vuoden alussa pidettiin j älleen vuosikokous, jossa kerhonj äsenet valitsivat myös uuden
hallituksen tälle vuodelle. Hallitukseen saatiin nyt myös ensimmäisen kerran kerhon histo—

riassa naisnäkökulmaa edustava Katja Nerg,joka1upautui ottamaan vastaan kerhon rahas—

tonhoitaj an tehtävät, Heikkisen Mikon oltua peräti yhdeksän vuotta siinä tehtävässä. Näin

on hoidettu myös RoverYstävien EU-direktiivit kuntoon.

T oukokuun 21 . päivänä suuntautuvat sitten Roverien keulat kohtiMustion kartanoamihin
on tänä vuonna j ärj estetty Kevätaj ot, j oten kaikki, niin uudet kuin vanhatkinj äsenet, koko
perheen voimin sunnuntaiajelullejatoivotaan kaunistailmaakyseiseksipäiväksi.

Ennen Kevätaj oa onRoveristit kuitenkinj 0 käyneet Helsinki Hurinoissa ratkomassa visai-
sia tehtäviä aj elun lomas sa yhdes sä kolmenmuun merkkikerhon kanssa ( uusille j äsenille
tiedoksi, nämä kolme kerhoa ovat Mersu, Jaguar j a Alfa—Romeo ). Näistä ajoista löytyy
tarkemmat aj ankohdat tiedoitteista, j otka ovat ilmestyneetj 0 ennen lehteä.

Sitten postin kulkuun elimitä on vialla, j os ei kerholta ole tullut vuoteen mitään postia;
A) osoitteenmuutosilmoitus ei ole ilmestynyt kerhon postinjoukkoon.
B) jäsenmaksulomake on liian pieni, j olloin se hukkuu helposti tai perheen nelij alkainen

on syönyt sen.
C) postilaitos on ollut jo vuoden lakossa.

Muuten, kerhon merkkivuosipäivä lähestyy kovaa vauhtia, joten mietintämyssytpäähän j a
ehdotuksia 15 -vuotispäivänj ärj estelyitä vanen, jotta saadaan j ärj estettyä ikimuistoiset
syntt'arit. Ehdotuksia otetaan vastaanj akuten sanotaan ” hyvin suunniteltu on puoliksi "

Hyvää kevään j atkoa kaikille Roveristeille toivottaa,
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LAND ROVEREITA

Italian carabiniereille partioautoiksi
toimittaa tehdas Englannista n. 160
milj oonalla Smk:lla.
Tämä mahdollisuus aukeni en glanti-
laisille EU: n kautta koska italialaisten
oli nyt kilpailutettava kaikkien EU-
maiden autotehtaita toistensa kanssa.
Kaikki em. Roverit ovat dieselkäyttöi-
siä.
Roverin dies elit ovatmuuten suosittu—
ja. Honda, joka j äi nuolemaan näppe—

jään BMW:n kaapatessa Roverin,
neuvottelee parhaillaan Roverin diese—

lin ostamisesta henkilöautoihinsa.
Oman dieselversion kehittämisen
lasketaan kestävän liian kauan eikä
kilpailij oitten etumatkaa sillä tavalla
saada kiinni.

Krändi

AKK &RoverYstävät

Rover Ystävät Ry on eronnut
AKK: sta kasvaneiden maksuj en takia.
Tästä lähtien ei siis Rover Ystävien
kautta saa enää suoraan kilpailulisens-
siä. Ole yhteydessä Jari Keinäseen
jos tarvitset lisenssiä etkä tiedämitä
tehdä.

MAASTO-AUTOJEN SUOSIO USA:SSA
HURJASSA KASVUSSA

USA: ssa on varsinkin luxusmaastoautoj en suosio kasvanut
odottamattoman nopeasti. Kasvunopeus on 3000 % luokaan
viimeisten 12 vuoden aikana, ollen nyt (94) j anoin 1,4 milj oo—
naa maasturia, joista noin 300 0001uxusmallista.
Tämän nopean kasvun takia ovat useatkin autotehtaat valmista-
massaUS-markkinoille suunnattuja luxuxmaastureitajoita tällä
hetkellä hallitsevat Ford, Jeep, Chevrolet, Toyota j a tietenkin
Range-Rover.
Roverin myynti kasvoi vuoden 94 aikana 145 % ollen yhteensä
] 2 045 autoa lähinnä Discover uutuuden ansiosta (April 94).
Tänä vuonnakasvun arvioidaan olevan 95 Rangen ansiosta yli
50%.
Esimerkkej ä autotehtaista j otka ovat ilmoittaneet tuovansauusia
luxusmaastureita:
Acura: Hondan US- luxusautoja valmista yksikkö tekee Isuzu
T rooperista luxusversion nimellä Acura, auton hintaluokaksi
arvioidaan n 40 000 $.
Infiniti: Nissanin US - luxusautoja valmistava yksikkö on
kertonut tuovansa 9610ppuun mennessä markkinoille uuden
luxusmaasturin perustuen luultavimrnin Nissan Pathfinder 4*4
malliin, hintaluokka myös n 40 000 $.
Mercedes-Benz: Kaikkien tiedossa on että saksalaisyritys on
rakentamassaparhaillaan maastoautotehdasta Alabamaan vuo—

teen 97 mennessä. Autojen hinnat 35 000$ — 45 000 $ välillä.
Cadillac: Tehdas rakentaa oman luxusversion Chervolet Taho—
esta käyttäen moottorina Cadillac NorthstarVS : a. Projektihin—
naksi arvoitu n 50 000 $.
Chrysler: Jeep Grand Cherokeen lisäksi tehdas kaavailee aloit—

tavansa 97 puolivälissä tuotannon RAM:n pickupiin perustuvas-
ta luxusmaasturista j onka mallinimeksi tullee Dodge Adventu—

rer, hinta n 40 000$.
Lexus: Jo luxus Land Cruiserista kehitettävä vielä hieno stunee—

pi ja kalliinpi version. Hinnaksi arvioidaan n 55 000 $.

Jaguar: (Ford) Fordin Explorer—mallista kehitteillä oleva luxu—

smallijonka tulisi olla valmis markkinoille 98 aikana alle 50
000$ hintaluokassa (Rangea huokeampi).

Krändi.

RoverYstävät ryzn toiminta suunnitelma vuodelle 1995

Jäsenistö Yhdistyksenjäsenmäärä on kasvuun päin. Tarkoituksena on saada yhdistyksen toiminta
sellaiseksi että se tarj oaa aktiivista toimintaamahdollisimman monelle,

Jäsenlehti
Jäsenluettelo
Toiminta

Toimintavuonna j ulkaistaan kolme numeroa.
T oimintavuonna j ulkaistaan j äsenluettelo.
Helsinki Hurinat, Kevätaj ot Mustion kartano, Brittiautotapahtuma, Syysaj ot, Pikkujoulut,
Maastoaj oj a, Kerhoiltoja

Suhdetoiminta Pyritään ylläpitämään j a luomaan uusia suhteita koti— ja ulkomaisiin kerhoihin. Osallistum-
me aktiivisesti Suomen harrasteautoilun j a maastoautoharrastuksen kehittämiseen.

Kerhotila
Kerhosälä

Aktiivisempi käyttö saavutettava.
Kerhon vuosikokouksen evästyksin kehitämme kerhomateriaalivalikoimaa. Vaunumerkkej ä
jakangasmerkkejäpyritään hankkimaan lisää.

J äsenmaksu Jäsenmaksu tulevalle kaudella on 100,—. Liittymismaksu on 50,- j a ainaisj äs.maksu 1.000,—



Tapahtumakalenteri: Off-Road kilpailukalenteri
6.5 Helsinki Hurinat

,21.5 Kevätaj ot Musti on linnaan 13.5 Talman taikaa VIII CUP Mutakuonot
_ 8 BfltltkOhtaaV'dt 27—28H5 JWLPTI-lal K Mansell MC
9_9_ Syysaj ot 22.7. Kansllinen Trial CUP Suomen ORY
251 1_ Pikkujoulut *?

5.8 OffRoad Jamboree CUP Helsrngrn UA
19.8 OffRoad Pori CUP Satakunnan UA
9.9 III Sinisen Tien Trial CUP Kuopion UA

Ulkomaiset tapahtumat:
20.5 Rover Club of Sweden kevätajot Wärsta Ruotsi- 17 1-921 83 Bengt
26-295 . ARC National Rally Blankney Park Lincs
25 -28.5 Deutscher Rover-Club 20 vuotta Köthen Saksa-4722 2935 Thomas Weinknecht
2-4.6 Scottish Rover Rally Doune Eng]. - 141 —638 3151 BillMcCreath
3-4.6 Rover Owners Club, lO-år Rebild Tanska—40-30 76 05
15-167. ARC All-Rover Weekend Gaydon Museum, Warwicks
20.7 Eskilstuna veterandagar

Kaikista tapahtumista voi kysy'aK.Kuosmanen lisätietoja.

AUTOREPINjärjestämästä uuden Range Roverin
ensiesittelystä 14.1.1995 .

K.Linnavuori tutki pitkään uuden Rangeri takaluukkua. H. Kraatz kokeilemassa
Rangen takapenkkiä .
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Kuka valmistaa
parhaatmaastoautot.

SaksaIainen OFF—ROAD Iehti teki tällä otsikolla
tam mikuussa vertaiIun. Siinä olivat vastakkain RAN—

GE ROVER 4.6 HSE , MERCEDES G 320 , MIT-
SUBISHI PAJERO 3500 ja JEEP GRAND CHERO-
KEE 5 ,2 . Autot saivat pisteet prosentteina seuraavis-
ta seikoista:

1. Kori ja sisustus
RANGEN etutilat olivat välj immät j a siinä on parhaat
s'a'adöt niin istuimenkuin ohj auksen suhteen. HyVä
varustus, esim airbagit kummankin etuistuimen
kohdaIIa ja tyylikkyys. Myös takatiloj apidettiin
kohtuullisen hyvinä. Tuuli (ajo) ääniä pidettiin erittäin
hilj aisina. Varj opuolena oli sadeveden valuminen
sisään ovia avattaessa eikä liioin 2-osaisesstataka1uu—
kusta pidetty.

2. Moottori ja vaihteisto
Rangen konetta ZF -vaihde1aatikon yhdistelmä pidet-
tään erittäin hyvän'a. Siinä on Vääntöä ja tehoa ja
vaihteiden tasaista vaihtamista. Polttoaineen kulutus
oli kuitenkin korkea (Testin kulutus 1 8,2 SUPERIA,
MERCEDES 19,4 REGULAR, MITSUBISHI 17,3
SUPERIA ja JEEP 17,0 REGULARIA ) .

3. Ajo-ominaisuus ja mukavuus
Lehti huomauttaa, että vaikka uuden Ran gen runko ja
akselisto vaikuttavat vanhan kaltaisilta ovat ne koko-
naan uusitutj a antavat myönteisen vaikutuksen. Aj et—
taessa kovemmalla vauhdilIa on näist'a uudistuksista
vaikutu sta niin kaarrevakaudessa kuin myös j arrutuk—
sessa. Myös uusittu nopeuden mukaan säätyvä ohj aus
parantaa vakavuutta. Näistä testi -autoista oli vain



Rangessajousituksen korkeuden säätö. J ousitusta
pidettiin yleensä hyvänä mutta hieman kovana kau—

punkiajossa.

4. Maasto-ominaisuudet
MaastO—ominaisuuksista oli MERCEDES testin
mielestä paras koska siinä on 100% :t lukot sekä lyhyt
akselivälija perän ylitys. Tosin oli kuulemma testi-
ajossa paikkojajoista pääsi vain Rangella (no senhän
tietävät kaikki) j a se ki itos maavaran korkeussäädön j a
hyvän tehoj akauman nelj ään pyörään.

5.Hinta ja kustannukset
Range oli testiryhmän kallein ostohinnaltaan muuta
myös täydellisimmin varusteltu. Huoltokustannukset
olivat myös kalliit mutta pitkähuoltoväli tasoitti sitä.

Yhteenveto
Tulos oli, että Range on kallein mutta muita parempi
(N okan mitan edellä vai miten se Slogan nyt meni).
Stefan Kraatz

RANGE JEEP MERCEDES MITSUBISHI
] 1 00% 70% 90% 75%
2 100% 95% 75% 80%
3 l()0% 85 % 75% 90%
4 95 % 70% 100% 60%
5 65 % 100% 70% 95%

92% 84% 82% 80%



Olemme aloittamassa varaosien ja
off road -tarwkke|den maahantuonnin

Tiedustelut ja tilaukset:

%riitpalu

Tommi Pispala puh 9500-445109
Juha Oksanen fax 932-5112571

Gutohuolto T. Pispulu Oy

' Huollot ja korjaukset

' Moottoriremontit

' Voimansiirtokorjaukset

' Käyntisäädöt

Edullisesti ammattitaidolla

& (90) 208 508. (90) 208 111
Shell Nurmijärvi Pekontiel
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Rover P6, erikoinen auto, joka olisi
voinut olla vielä erikoisempi.
Rover P6 oli tuotannossa vv. 1963—1977ja sita" valmistettiin
vähintään 329.066 kappaletta. Tämä oli Rover
henkilöautoille ennenkuulumattoman suuri määrä ja
tietenkin uusi ennätys. ltse auto on jaävä yhtiön historiaan
suurena harppauksena Roverin siihen asti kiinni pitämästc'i
tyylista'. Uusi P6 ei ollut raskas, ulkomuodoltaan ja
ajettavuudeltaan se oli aikalaisiinsa verraten miltei
urheilullinen. P6 oli myyntiin tullessaan kiireesta'
kantapa'a'ha'n uusi auto, niin osiltaan kuin suunnittelultaan.
Se oli kaikin puolin uudenaikainen ja monissa suhteissa
edellä kilpailijoitaan. Nätta eiva't olleet yksinomaan
saarivaltakunnan omat tuotteet vaan myös
mannereurooppalaiset autot, joiden kotimarkkinoille Rover
suuntasi voimallisesti vientiään. P6 oli poikkeuksellinen
alustaltaan ja sen ominaisuudet olivat selvästi

UUTTA JA VANHAA
Vaikka P6 oli tuoretta suunnittelua ja starttasi "puhtaalta
paperilta”, sen konsepti löytyi vanhasta tehtävän asettelusta
vuodesta 195 3! Silloin suunniteltavalle P5 :lle asetettiin
aluksi tavoitteet, että sen tuli olla 103 tuurnaa akseliväliltään,
sen piti olla pienempi kuin P4, tuo 1949 esitelty ja Suomessa
laajojen piirien "kaikkien Rovereiden äitinä” pitämä auto
ja sitten siinä tuli olla rungoton eli itsekantavakori. Kun PS
sitten aikanaan esiteltiin, siitä tulikin suurempi kuin P4 ja
toistaiseksi raskain Rover henkilöauto! P6:n kohdalla
esipäätös piti. Lisätavoitteita olivat vähintään tähänastisten
Rovereiden matkustusmukavuus sekä tekninen luotetta—

vuus, 100 mailin huippunopeus ja käyttötaloudellisuuden
vuoksi kaikki piti saataman alle 2 litran moottorilla.

Uuden auton suunnittelussa valitut alustan ratkaisut näytti—
vät aikanaan — ja vielä nytkin — oudoilta. Taka—akseli on
DeDion—tyyppinen,jossakuitenkjn DeDion putki on poik—

keuksellisesti pituuttaan muuttava, eli raideväli ei pysy
joustoliikkeissä sarnana. Akselistossa on kuitenkin tunnetut
hyvät puolet, jousittamaton massa on pieni kun tasauspyörästö on kiinni
korissa ja jairulevytkin on vedetty sen kupeeseen pois pyörännavoilta.
Konstruktio osoittautui laskelmissa jopa halvemmaksi kuin tavallinen
erillisjousitettu takapyörien ripustus. Itse ratkaisu oli koeteltu jo vuodesta
1949 Roverin suunnittelijoiden vapaa—ajan harrastuksena rakentamassa
ratakilpurissa. Tämä yksipaikkainen Rover Special elää ja voi hyvin
tänäänkin ja osallistuu aktiivisesti Historic rata—aj oihin — j amenestystäkin
se on saanut. Etupäänjousitus on P6: ssa aivan ainutkertainen, kierrej ouset
ovat korin vahvaa rintapeltiä vasten vaakasuorassaj a pyöränjousto välittyy
"kurjenpolvivipujen" kautta jouselle. Ratkaisulla saatiin huornattavasti
leveämpi moottoritila, jonne vakavasti silloin kaavailtiin sijoitettavaksi
kaasuturbiini. Sellainen tässäkorissaesiteltiinkin New Yorkin autonäyttelyssä
1961 , mutta tuo suihkukausijäj tulematta, auton hinta olisi ollut kovin korkea
jatoisekseen Lähi—idän sotien vuoksi tullut energiakriisi säikäytti suurehkon
kulutuksen turbiinit arkistoj en kätköön. Suuresta moottoritilan leveydestä
oli toki hyötyä myöhemmin, kun Roverin käsiin ilmestyi V8 moottori, P6 : n
sisään sellainen mahtui miltei itsestään.

VETÄÄEDESTÄ VAITAKAA
Nuo alustaratkaisut eivät olisi ilmestyneet kummeks uttamaan rahvasta, j os
eräät toiset alkuaikojen ideariihien aj atukset olisivat tulleet valituiksi.
Auton takapää olisi niin alta kuin päältä kuten myös korin muodoiltaankin
erilainen, mikäli P6: sta olisi tullut takamoottorinen auto. Sellaistakin näet

vaativammilla mittapuilla suunnitellut kuin sen vauhtivarat
( eikä päinvastoin) ja silti se alkuvuosinaan oli keskitasoa
suorituskykyisempi. Sen edellc'ika'vija'n asemaa turvakorin
sarjatuotantoon saattamisessa ei viela'ka'a'n muisteta
tarpeeksi, useat kilpailevat merkit lyöva't nyt rumpua omista
turvakorisaavutuksistaan astuen ikävästi ja epc'irehellisesti
P6:n varpaille. P6:n syntyhistoriaan liittyy monia kiintoisia
piirteitä. Sen suunnittelun ja myöhemma'n tuotantoaikaisen
kehitystyön aikana oli harkittavana monia erilaisia
ratkaisuja. Osa näistä teknillisista' ratkaisumalleista oli
yllätta'iviä,varsinkin jos ne olisivat tulleet valituksi
tuotantoon. Osa katosi jo omista syistäa'n, osan tappoi tuo
kylmä ja inhoittava talous. Kustannuksia on pitänyt ajatella
jo ennenkin, ei vain nyt meidän maailmanlaajuisen lamamme
aikana!

KATSO! KAHDEKSAN Kilometriä
,

NQPEAMMATPELLIT '

pohdittiin ! Kyll'a takamoottoriratkaisuj a löytyi vielä uusista kuusikymmen-
luvun autoista, esi merkiksi Chevroletin Corvair ( 1960—69), viimeinen Hino
Contessa (1964—), viimeinen iso Tatra jne, pikkuautoista puhumattakaan.
Roverilla oli jo 193 1 takatuupparimalli, Scarab, ja sen kokemukset varmaan
mui stuivat suunnittelijoiden mieleen, kun hylkäsivät tämän konseptin. Asia
ei ole näin jälkikäteen millään lailla harmittava.

PANNUKAKKUMOOTTORI
Ei P6 :n etupääkään olisi nykyinen tuttu, jos edessä olisi boxerineloskone.
Ääni olisi kuinAlfa 33: ssa tai Subarussajakaiken lisäksi tähän olisi voinut
yhdistyä vielä yksi tutkittu ajatus, etupyöräveto. Nämäkin vaihtoehdot
tulivat hylätyiksi, vaikka niissä olisi ollut jo kantavuutta tähänkin päivään
asti. Etuvetoisuus oli yleistymässä noihin aikoihin. Moottoriratkaisu
etuvetoineen oli sitäpaitsi tunnettu Englannissakin, hyvistä ajo-
ominaisuuksistaan kehuttu Jowett käytti sellaista jo viisikymmenluvun
alussa.

Perinteinen ratkaisu, moottori edestäj a takaveto tuli valituksi. Moottori tuli
kuitenkin suunnitella, entiset laitteet kun olivat liian suuria, raskaita ja
kehityskaarensa päässä. Vaikka myyntivastaavat halusivat aiempien
Rovereiden silkinpehmeän käynnin ja tästäkin syystä nimenomaan
kuusisylinterisen, ratkaisuksi tuli lopulta kaksilitrainen rivinelonen. Siitä
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tuli pieni ja kierrosherkkä, rakenteeltaan moderni kannessa sijaisevinc
nokka—akseleineen ja matalamman rakcnteen vuoksi männissä sijaitsevine
palotiloineen. Totuuden nimessäon sanottava, eihän moottori ollut äänetön
verrattuna entisiin isoihin kuutosiin,jo venttiilikoncisto yksin antoi kuulla
selvästi itscstään. Moottorin kehitysvaihc ci ollut ongelmaton, mutta
tuotantomoottorit osoittautuivat pian olevansa kestävyydeltään perinteistä
Rover—laatua. Tavoite saavutettiin myös siinä, että uusi 90hcvosvoimainen
Rover 2000 oli kohtuullincn kulutukseltaan osin pitkän perävälityksen
ansiosta ja saavutti vaatimuksena ollcen 100 mailin tuntinopeuden.
Kiihtyvyyskin oli vuoden 1963 mittapuun mukaan kohtuullinen hyvin
porrastettujen vaihteiden ansiosta. Uutecn vaihteistoon ei valitettavasti
saanut sähköistä ylivaihdctta, jolloin välityksiä olisi voitu säätää viclä
sopivammiksi, ratkaisulla saavutettavi ssa ollut parempi kiihtyvyys ja pie—

nempi polttoaineen kulutus olisi merkinnyt samallakalliimpaa hintaa.

TEHOA LISÄÄ
Kun autotchtaan suunnittel ijat työskentelcvät ainauseita vuosia "meidän
aikaamme edellä”, oli hcillejo Pözn tuotannon alkaessa sclvää, ettähyvin
pian vaadittaisiin tehoa lisää, ja mitkään picnot piristykset eivät olisi

tarpeeksi kilpailijoita ajatellcn civätk'a tyydyttäisi tulevaisuuden
asiakkaitakaan.

Olcrnassaolevaan moottoriin löytyi ratkaisuksi vuonna 1966 muutos, jota
tehdas oli käyttänytjo pari vuotta ralliautoissaan: kaksi isoa SU kaasuttaj aa,
"urheilulli sempi” nokka—akseli, korkeampi puristussuhdejahyvinmuotoitu
peltipakosarja. Tehoa saatiin peräti 37% lisää, 124 bhp eli 109,5 DIN hv,
mutta se edellytti kierrosten reipasta käyttöäja silloin melutaso taas nousi
uusiin lukemiin. Tämän 2000 TC mallin moottorin rinnan oli kehitteillä
muitakin ratkaisuja. Kokeilu kahdella kaksois—Weber kaasuttimella ei

onnistunut, moottorin käynti ei ollut hyväksyttäväälaatua. Tämä oli juuri
päinvastoin kuin Alfa Giulian kohdalla oli kaynyt, siinä taas
käyttöominaisuudet vain sivistyivät siirryttäessä yhdcstä kaasuttimesta
kahteen tupla—chcriin. Kummallisinta on, että virityspajaDem'ngton myi
Englannissa samaan aikaan valmista muutossarjaa, joka perustui
kaksikurkkuiseen Weber, iin. Tämä yksikaasutinmalliin 2000 sellaisenaan
asennettavissa oleva paketti antoi paremman suorituskyvyn kuin tehtaan
huolella rakentama pirteä 2000 TC !

Tehon metsästyksessä tehdas kokeili jopa Schorrocks ahdinta, mutta
tuloksista ei ole tietoa. Tehoa on saattanut olla jopa liiaksi moottorin
kestolle? Koemoottoreita rakennettiin myös muilla keinoilla, jatkamalla
nykyistä nelisylinteri stä pitcmmäksi eli peruskonstruktion pysyessä samana
sylinteriluku nostettiin kuuteen. Moottorin iskutilavuus kasvoi tietysti 50%

jaoli siten kolmelitraa. Tehoa oliriittävästi nostamaan Pöznhuippunopeuden
silloin harvinaisen korkealle, 140 MPH eli runsaaseen 225 kilometriin
tunnissaNäitä suoriakuutosiatehtiin viisijaniillejo annettiin uusi nimi, P7,

Todellinen TC eli TWIN CAM olisi ollut tälläinen, 2.2L JA 170
HV!

Etuveto, Boxer, Englanti. El P6 vaan J owett jaVeIin

koska moottorin pituuden vuoksijouduttiin koko kantavat keulan rakenteet
seka ulkoverhoilun pellit suunnittelemaan uudestaan. Se olikin sarjatuotan—

toa aj atellen niin kallista, että vikkelä Rover hylättiin. Seuraavaksi kokeiltiin
20()0:n moottorinjatkamista vain yhdellä sylinterillä. Tuohon aikaan oli toki

viisisylinterisiähyötyajokkien dieseleitä, mutta bensiinimoottorina Roverin
vitonen oli uutta. Olen lukcnut lehdistä, että eräs saksalainen autonvalmistaja
on kuulema keksinyt tällai sen vi isisylinten'sen moottorin, mutta se oli vasta
seuraavalla vuosikymmcncllä! Rover ei kuitcnkaan kohahduttanut maail—
maa erikoisell a sylintcriluvulla, sil lä tuo 2,5 litrai nen ei antanut
kummoistakaan tehoetua kokeiltavaan 2000 TC moottoriin verrattuna.
Museoonjouti siis tämäkin malli, siellä se on yhä ihmeteltävänä

VaikkaRover on P6:n elinaikanakokeillut mm, 2.21itraisellakallistctulla
moottorilla, jossa oli kaksi yläpuolista nokka—akselia ja polttoaineen
ruiskutusjärjcstclmä, varsinaincn Pözn kruunu on Gleta ostettu
täysalumiininen V8. Tätäkolmcja puolilitraista hiottiin Englannissa pari
vuotta, ennenkuin se oli valmis Roveriin. Tehoa oli nyt paljon, mutta kun
vääntömomcnttiakin oli samalla mitalla, ei autoon löyty nyt valmiina muuta
kcstävää vaihteistoa kuin vanhahtava Borg Warner 35. Tuo kestävä
automaatti "soi” tehoja niin, ettäuusi PGB (”Buick”) ci ollut lähestulkoon
niin paljon ZOOOTC mallia vikkelämpi liikkumaan kuin monet odottivat ja
toivoivat. Ei 3500 automaatteinecn silti hidas ollut, mutta vuosi vuodelta
kasvava asiakkaiden into suorituskykyisempiin autoihin pakotti jatkuvasti
etsimään lisää potentiaalia.

Kun viimein vuonna 1971 Roverin vahvi stcttu käsivalintaincn vaihteisto oli
saatavissa V8:aan, suorituskyky oli paras, mitä Pözssakoskaan oli saatavisf

sa: 0—96 kph 9,1 sckunttiaja huippunopeus n. 196 kph.
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Corvairin kone ei ole keulassa

VIRITYKSIÄ JA VASTAVOIMIA
Myös kaksilitrajnen sai piristysruiskeen 1973, sylinteritilavuuttä kasvatet—

tiin n. 10% jamallimerkinnäksi tuli 2200 TC tai 2200 SC (tuo hassu merkintä
SC merkitsi single carburettor, eli yksi kaasuttaj a, alkuvuosina ei tällaista
"turhaa” merkintää käytetty perusmallin P6:lle). Vaikka moottori suureni,
suorituskyvyn kasvu ei ollut kummonen, vain 5,5 DIN hv, sillä uuden ajan
tuulet vaativat j os jonkinlaisiatehoa tuhlaavia konsteja ilmansaastuttamisen
edistämisen estämiseksi.

Parempäa suorituskykyä olisi P6:Ila ollut tarjota jo alusta alkaen, monel—
lakin tapaa, mutta hintä seka usein muotisyyt vaativat toisin. J0 alusta alkaen
korin keulan muotoilu valittiin "amerikkal ai seksi” täyskokoiseksi
irvistykseksi neline pienine ja valoteholtaan huonoine) valoineen, kun
vaihtoehtoina oli virtaviivaisempiakin prototyyppej ä. Nämä olivat
huippunopeudeltaan suoraan 8 kilometn' änopeampiakuin tuotantoon valittu
keula. Etupuskurin alla pienet peltien muutokset korj asivat eroa myöhem—
min, mutta vain 1,6 kph !

Aiemmin on jo mainittu ylivaihteen puute, sellaisella ja tiheämmällä
perävälitykselläkoemalli antoi tietenkin paremmat suoritusarvot,
vaan myyntiin tämä valintamahdollisuus ei tullut. Kaikki
automaattivaihteiset, alkaen kaikkein hitaimmasta P6 2000: sta
aina 35002an olisivat hyötyneet modernimmasta vaihteistosta.
Tällaisia **liukkaampia” ja vähemmän tehoa nieleviä oli jo
joilläkin kilpailevillamerkeillä tarjolla, mutta kyse lie ollut taas
tarvittavista muutostöistäja kustannuksista.
Loppuaikojen 35001n moottorin puristusta laskettiin ja vaikka
tiedotteissa asia sivuutettiin, teho moottorissa putosi tosiasiassa
n. 7 hevosvoimaa. Kun autot koko ajan tulivatpainavemmiksi,
ei ole ihme, että esimerkiksi alkusarj än 2000 TC : n suoritusarvot
ovat oikeastaan hyvin lähellä myöhempiä sisariaanjakäytän—
nössä eroa eli kehitystä tuskin huomaä. V8 :n teho nousi vielä
kerran 6 hv kun siihen ymmärrettiin asentaa avarampi
pakoputkisto (tämä korj asi osin edellä mainittua 7 hvzn mene—

tystä). Ihmetellä pitää, miksi näin yksinkertaiset asiat kuin
peltiröörit eivät alunperin ole oikein mitoitettuja.

Kokeilussa oli tehtaalla kautta P6—aikojen eri moottoreissa
myös polttoaineen ruiskutuslaitteita. Ne eivät vain tulleet
koskaan P6—tuotantoon, Italialaiset autoilivat jo 40-luvulla

ruiskuvehkeilläjaSaksassaniitäoliuseammassakin automerkissä
joSO—luvulla.Roverinkokeetantoivattokihyviätuloksia,tehot
nousivat kymmeniä prosenttej a jakulutus pysyi kurissa. Todet—

All 'over the luggqe again—it's
bound to happen! (Carole! Corvair)

takoon kuitenkin, että Englannissa oli kotimainen sarjavalmisteinen
ruiskujärjestelmä tarjolla vasta kuusikymmenluvun loppupuolella ja se tuote
ei osoittautunut ongelmattomaksi. Se ei siten ollut Roverin maineen kanssa
samanmittajnenjakukäpa ehdoin tahdoin etsisi vaikeuksia. Seitsemänkym—
mentäluvun P6:iin olisi toki ollut vapaasti ostettavissa alallaan parhaita
tuotteita, joskin Vieraasta maasta.

Raj uimmillaan P6 olisi ollut4,4 litraisella pitkäiskuisella V8 :lla varustet—

tuna, jollainen versio oli tuotannossa emoyhtiön, British Leylandin Australiaan
tehtailla. Siellä tätä isotilavuuksista Roverin moottoriakäytettiin Leyland
P76mallissa. Moottorin teho perusversionakin oli jo ] 92bhp jasiitäoli myös
tehokkaampia tyyppej ä. Australiassakokoonpantiin P61ia sikäläisille mark—

kinoille ja tosi on, kyllä vain houkutus oli australialaisille liian suuri:
joihinkin Pöziin todella asennettiin tämä iso moottori! Olisi riemukasta
nähdä ja päästä kokeilemaan tällaisia kengurumaan ihmettä, Rover P6B
45002sta. Euroopassa sellaisia ei kaupattu, juuri siksi siinä on P6 fanille
sopiva ikuinen toiveunil

Unelmoidaan täas Kari T T

Pitkä nenä, jota P7 näytti hitaammilleen
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Iguazun kulttuurishokki
J0 lentokonee sta trooppi nen metsä häikäisee; aukoton vihrea lehvästö
näyttää koneen ikkunasta vihreiksi Värj ätyiltä pilviltä. Yhtään arkisernpaa
ei ole clämä puidcn alla, ilmankosteudcn lähcnncllcssä satastaja lämpötilan
huidellcssa ncljääkymppiä —suunnilleen neljåiaky mppiä syöksåihtelivät muu—

ten Land Rover Discoverytkin alkumatkan Viidakon nopeimmissa kohdissa.
Lähtöpaikkamme Iguazun putouksilla on vi siitin arvoinen paikka, suositte—

len. Totuteltuamme ilmastoon ja toisiimme kolmiscn päivää järkevien

ihmisten lailla viidcn tähden hotellissa putousten Vierellä, lähdimme
rämpimään, kirjaimell isesti . Laskettuamme koskea,juostuamme viidakos—

saja uituamme Paraguay—jocn yli (piraij at olivat lomalla) näimrnc vasta
illallarakkaiksi tulevat ajoncuvommc. Autosuunnistus lahti heti, ennen kuin
hcngitys tasaantui , ja Siitä alkoivat parin päivän kisat. Oikea Camel Trophy
al koi vasta special task—osuudcnjälkcen.

Allikosta suolle
Eldoradosta,jonka mctsissä erikoistehtävät suoritettiin, aloitimme varsi—

naisenjotoksen eli pitkän retken, Trophyn. Parin viikon etencminen kaikki
kaikkia auttaen, vailla er'aille niin totista kilpailun stressiä osoittautui
maineensa arvoiscksi joukkuehengeltään. Toisen ja kolmannen päivän
rapakot eivät unohdu yhdeltäkään mukana olleelta koskaan. Kun maasto
muuttui Paraguayhyn saavuttu am mc (tappajamchilai set hyökkäsivätjokea
ylittäessärnme: muutamapiikkijäi lihoihin) kuumaksi suoviidakoksi alkoif
vat lapiohommat.
Kiinalaistaktiikalla kolonnamme pääsi eteenpäin huimaa vauhti; yksi
kilometi 'ätunni ssa. Tämämutainen ihanuus kesti takaisinkäänlymisineen
pari päivää. Tämän yhteisen yrityksenjälkeen henki oli lopullisesti kehit—
tynyt Trophy—hengeksi. Ja "Disco" Trophy—autoksil Tiimikavcrini yritti
alussa naisillc ominaiseen tyyliin vaihtaa tuon tuostakin puhdasta ylleen.
Muut joukkueet tervehti vät autoamme iloisesti, ulkopuolella ja sisäpuolella
kun roikkui naisellisia alusasuja kuivamassa. Mutta civäthän ne siinä
kosteudessa kuiva, niinpä Christel alistui Trophy—meininkiin ja jatkoi
seuraavan Viikon samoissa kamppeissa.
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Suomaasto kuivui hilj alleen savanniksi, Chaco—ni miseksi pusikkoautiomaak—
si. Päivämatkatpitenivätjakeskinopeus kasvoi, mutta ajourät olivat paikoin
silkkaa off—roadia, jolcn kuljettajien tarkkaävaisuus oli lujälla. Eräänä
mutäisena päivänä mc lumessa liukastellect vetelimme kokemattomampia
ojasta ncljä—viisi kertää. Varsinkin Hollannin joukkuc oli vaikeuksissa.
Andit olivatjo horisontissajuhlava näky. Mutta äjäminen, tai oikeastaan
kiipcäminen Discollamme Vuortcn yli viidestä kilometristä oli sellaista, jota
on turhä yrittää sanoin kuvata. Tai edes kuvin sanoa. Voin vain vakuutlaa,
että tuokin käru vuorijono omi Staa uniikin hen gen, ominaishäj un, luonteen
jota ei mistään muualta löydy.

Sweet Home Atacama
Maailman kuivin paikka, muttei silti tylsä. Siellä vietimme vappumme —94.

Onneksi olin nähnyl vaivaajä suojellut retkikitärani hyvin, sitä nimiuäin
tarvittiin. Kuusikymmenluvulla sävcllctty län simainen kevyt musiikki tun—

tuu yhdistävän ihmisiä maapalion laidasta laitaan, joskin Atacamässa
kuultiin myös paljon eriläisiakansallisempiaesityksiä, kuten eteläpohjalai—
sialaulelmiajapänilaisella koreografialla... Atacamassajouduimme vielä
kcrran lujille Discoinemme. Ankal'at GPS—suunnistusajot kysyivät kanttia
meiltäja kcstoa Discoilta. Japsil ja Saksalaiset saivat autonsa ympäri, ja
tckniikallaan ylpeillect saksalaiset ajoivat Väihdelaatikkonsakin sokoksi.
Meidän Discosta ei menneetkuin iskunvaimcntaj at, ja sehän kuului asiaan.
Raidetankoatoki muotoilimme uulccn uskoon silloin tällöin. Toinen on gel—

mamme oli laturin hihnä: läturia rungossa pitävä pultti meni poikki kun
kerran päästin motsalaisen lehtimiehemme sitä kuumanä kiristämä n.

ui Euroopan

Västäavaä ci löytynyt,joten harj oittelimme hihnan vaihtoa noin 20 kertaa.
N ähtyäni uuden Discon helmikuussa —95 huomasin, että sanomä on mennyt
peril le; uusi hihna ei äivan heti katkcilc, menkääpä kurkistamaan Discon
pellin alle !

T ni meri vaan ei mieli
Kolmen viikon Trophyssa tapahtui aivan liian paljon, jotta åen olisi
voinut käsittää samantien. Kun lopulta heittäydyin Tyyneen mereen
mieleni kuohui enemmän kuin meren miellvttäv'ät mainingit. Oli
parasta tyhjatä mielensä. Ja pari [asia Chiielalstä viinlä.

Olli Kangas

atkuvaa mudassa räm—
.

,
en Trophy on useimpien mielis

pimistaja vins'saamiS'ta. Sitä oli 994 Trophyssä vajaa viikko Brasiliassa
ja Paraguayssa. Argenti nan pampaja Chilen Andit sekä Atacamani
autiomaa olivat mista maata.
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ROMULUS
Kyllä se siitä........

Rover Ystävien sisarj ulkai su Tekniikan
Maailma luetteloi taannoin Suomessa
käytössä olevi sta henkilöautoista . Lis-
tan mukaan maassamme on ajossa 630
Rover henkilöautoa. Tämän lisäksi on
Rangeja ja Lantikoita. Kun ajatellaan
maahantuotujen määrää, kyseessä on
sangen kunnioitettava luku. Tämä tar-
koittaa sitä ettei romiksista löydy kovin—

kaan paljon Rovereita.
Kun SD l-malli tuli sanottiin ettei se
kauan kestä. Kyllä ne pian ruostuvat
romiskuntoon. Tietojeni mukaan, SD
1:siä on romutettu ehkä kymmenkunta.
Ei sen enempää eikä vähempää. Nyt SD
lzstä on tulossa klassikko. Sen huomaa
myös siitä, että kotimaassaan SD 1 notee-
rataan Classic Carin listalla ja sen hinta
on nousussa. Onhan siinä kiusallisiakin
kohtia. Älytön, jopa saarivaltakunnan
oloihin alimitoitettu Iämppäri, joka on
vielä älyttömämmin sij oitettu, vuotavat
tuulilasin tiivisteet, penkkien liian pieni
säätövara jne. Mutta onhan se ihana auto
ajaa, ja vinkkeli murisee mukavasti ja
lähes äänettömästi.

Jos siinä on vipu.....
on se englantilainen, totesi entinen

asentaja ja tarkoitti ilmeisesti sammak—
koiskareita, jänniä j ousitusratkaisuja ym.
kehittynyttä tekniikkaa. Ja onhan P 6 : ssa
vipuja. Etujousitus on todellinen aarre
siinä suhteessa. Voimia siirretään sinne
jatänne. Mutta systeemitoimii. Puhu—

taan paljon ruotsalaisten turvallisuus-
ajattelusta. P6 oli edelläkävijä tässäkin
suhteessa. Tukeva kehikko, joka suojaa
matkustajia, j a törmäysalueet sekä edes—
sä että takana. Siitä ne vipusysteemit
johtuu. Muttei osattu markkinoinnissa
käyttää hyväksi näitä asioita. P 6 on

_a?ROMULUS

todellinen aarre. Hyvä ajettava ja siinä
on sitä sanoin kuvaamatonta brittihen-
keä. Tavoite on ollut tehdä kquettajan
auto j oka käyttäytyy huonoilla teillä en'n—

omaisesti. Siinä onnistuttiin.
P 6:en arvo nousussa. Siitä kertoojo se,
että osia on alettu tehdä uudelleen. On
tietysti omat vaikeutensa pitää tällaista
autoa liikenteessä. Mutta ilmeisesti ti—

lanne on muuttumassa. J älleen saadaan
osia ja voidaan pitää auto liikenteessä.

Sappi kiehuu.....
Olen vanha ja suvaitsematon. En voi
sietää sitä, että jalkakäytävillä pyöräil—

lään. Nykyään ei riitä, että katsoo mistä
jalankulkijat tulevat. Vaan jalkakäytä—
välIä ja suoj atiellä tulee joku onnellinen
viherpipertäjä väärään suuntaan tonneja
maksavalla maastopyörällään. Ja polii-
sisetä hymyilee kauniille tyttölapselle,
joka ihanasti hymyillen pui nyrkkiä saas-
tuttaville autoille.
Yhteispelillä se sujuu, sanoi aikanaan
Talja vainaa. Kai liikennesäännöt kos—

kevat meitä kaikkia ei ainoastaan autoi—

lijoita. Poliisisetä kiltti, älä ainoastaan
kyttää meitä, vaan katsele nuori son pyö-
rällä-ajoa. Sillä siitä saisit kunniaa ja
ikuista kiitollisuutta autoilijoilta.

Toivoo Romulus

MYYDÄÄN

RANGE ROVER

vuosimalli —87 automaatti,
väri hopea, kahdet rankaat
ajettu 36.000 km

p (932 ) 514 1200

ROVER 2000 P6

vuosimalli —65, kaksi moottoria,
rek.nro HTV—30 (mustat laatat)

Varvio Pekka ( 90 ) 8811 725

Tarrat

Rover ystavät tarroja on saatavilla
edelleen kolmea erimallia.
-RoverYstävät ulkopuolinen tarra
— Rover Friends lasin sisäpuolelle
-Rover Ystävät lasin sisäpuolelle
Tarrat maksavat 5.— /kpl.

KERHOVIIRIT

Kerholla on edelleen raj allinen
määrä pöytästandaarej a,joissa
lippumaisessa viirissä Rover Fri-
ends Finland merkki on vaaleanhar-
maalla pohj alla. Viiri on kiinnitetty
kromattuun tankoon, joka seisoo
marmorij alustalla. Viirin voit tilata
hintaan 100.- lkpl

ROVER 827 Sl

vuosimalli -90, ajettu 99.000 km,
hopea metalliväri, musta nahka-
sisustus, hp 139.500,-

Uudenmaan Autocenter
(90) 368 033 Atte Valtonen

INFO-TAULUT

Rover-ystävien INF O-taulut löydät
Karaasilta Espoo sta J uvan teolli—

suuskatu 10 ja OffRoad Centeris—
täHelsingustäLäkkisepäntie 22.
Info—tauluilta löytyy tietoa tapahtu-
mista, joista ei ehditä muuten
ilmoittaa.



- huollot ja korjaukset
. varaosat ja varusteet

MM. 820 E -89. autOt VDP-83
RR -V8 ym

' UNIPART -huoltO-Ö'össmäz

WayKATU— JA POSTIOSOITE: PUHELIN: MYYMÄLÄ AVOINNA:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 (90) 845 617 ARKISIN KLO 9—17

02920 ESPOO FAX: (90) 853 1331

Range Vogue 3.9 Aut. -94, Ilmajousitus, ABS, 21 tkm. Rumpan.”
Range Vogue 3.9 Man. -90, Ilmastointi, 106th ISKUNVAIMENTIMET

©

Range Vogue 3.5 Aut. -89, ilmast. kattol. 136 tkm .Rs 5000
Range Vogue 35 Aut. -86 -Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin

_
' maastoonkin

Range 3.7 DSL, ylivalhde -79, 3.50 PA -77 'RS 9000
' -Wsi ortaiseHa mekaanisella "å den säädöllä6 kpl vanhemPIa V8 Rang?" varuseettu kaasu / nestevaiménåämkyy

Land Rover Discovery Tdi -90, 170 tkm LLisävarusteepa paineilmaohjattu portaaton
au osåätö o 'aamosta

Land RoVer 88 B -67, 53 tkm, hieno -"llmaiskari" kun kuormaat tai vedät

Land Rover 86 B -56 "körmy" ROVER YSTÄVÄT TARJOUS 30.6. ASTI:
+10 kpl muita B/D thyitä ja pitkiä Lantikoita RS gooo-vagmentgmet 4537,
Rover 3.5 litre saloon -72 RS 5000-va1ment1met-15 &

ROVE'" 3500 P6 "73 Moottoreita esim: 4 x 4 VARUSTEET
MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto VBEUfPan Peigkodagultägdeuinen käytet— "tung: Vin—95”

. . - , 2.5 - ' t, (
Mini 850 -65, 66 tkm ajettu punainen kaunotar s.ihlteäzja; S one -|r:|r(1as:oj;:?e1elie|:keet

Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä uusia -tasauspyörästön Iukot
ja käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot —maastovalot

Kysy ""Sia Range ja Land Rovereita kaikkia malleja varastosta

OFF ROAD CENTER
Låkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI ' Puh. (90) 777 2277
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