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Puheenjohtajan terveiset
Näin Ensimmäiseksi täytyy toivottaa kaikille jäsenille
"Hauskaa Joulua” sillä tarkoitus ainakin oli se, että tämä
vuoden viimeinen lehti ilmestyisi jouluksi j okaisen kotiin
(lehden painatuksessa voi tulla viivytyksiä juuri ennen
joululomien alkua).

Tämänvuoden tapahtumat ovat takanapäin ja päätöksenä
vuodelle oli Rover Ystävien pikkujoulut, Espoon Tapiola
Gardenissa, jonne ilmoittautui lähes puolensataa Rover
Ystävää ja ainakin tanssitaitoisimmat saivat kengänpohjat
kiiltäviksi tanssilattialla illan kuluessa.

Moni on varmaan jo huomannut, että tämänvuoden j äsen-
luettelo ei ole ilmestynyt, mutta se on tarkoitus lähettää
jäsenistölle heti alkuvuodesta 1996.

Jälleen on myös se aika vuodesta kun osaa jäsenistöä
täytyy muistuttaa jäsenmaksuista eli jos tämän lehden
mukana ilmestyi lisäselvitys asiasta niin yritä pitää se
loitolla koirasi hampaista mutta jos taas koira oli nopeam—
pi, apu löytyy tästä sivun alareunasta jossa on myös
kyseinen numerosarja.

AKKzn ensivuoden hinnoista ei ole vielä saatu tarkempia
tietoja mutta vuosikokoukseen mennessä (2.3.1996 Röy—

län Esso) olemme varmaan viisaampia asiasta.

"Hauskaa Uutta Vuotta —96”,

INFO-TAULUT

Jäsenmaksut 100mk/v
Liittymismaksu 50mk Rover-ystävien INFO—taulut löydät Karaasilta Espoosta
Tili 143030-42624 Juvan teollisuuskatu 10 ja Off Road Centeristä Helsin—

gustä Läkkisepäntie 22. Info-tauluilta löytyy tietoa ta-
pahtumista, joista ei ehditä muuten ilmoittaa.
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EI VETTÄ, VAIN TIPPAi BENsAA
(JA MELKOISESTI ()LJYA)

Seitsemänkymmentäviisi vuotta sitten huhut kertoivat
oudosta ilmiöstä Englannin Öisillä maanteillä. Takaasi
saattoi lähestyä kahdella sähkölampulla tietään
valaiseva automobiili, josta tarkemmin katsoen näkyi
outo punainen paholaismainen heh/cu molempien
valaisimien alapuolelta.

Takana ajava oli uusi Rover 8, jonka torpeedopellin kahta—

puolen oli suuret ilmanottoaukot kuin ilmavoimiemme uu—

dessa Hornetissa. Tuo hornan hehku, väitettiin, oli kirsikan-
punaisena hehkuvista kuumista pakosarjoista, silloin kun
Roveria piiskattiin täyteen vauhtiin! Väistämättä mieleen
nousee Akseli Gallen-Kallelan huima ensimmäinen auto-
näyttelymainos, jossa on piru, auto ja alaston nainen ja
tulenlieskoja.

Keksittyä tarinaa kaikki tyynni, sillä uuden Rover Szn puhti '
ei kyllä riittänyt lämmittämaän omia pakosarjojaan noin
kovasti. Moottori oli litrainen kaksisylinterinen ilmaj äähdy-
tetty boxeri, joka antoi parhaana tehonaan vain 14— l 5 hevos—

voimaa.

Ensimmäinen maailmansota oli ollut Roverille kulta—aikaa,
armeijan tilaukset nostivat liikevaihdon kaksin—kolminker—
taiseksi ja hinnoistakaan ei asiakas tinkinyt liikaa, joten
voittoa tuli. Heti sodan jälkeen uusien autojen kysyntä oli
kovaa ja ensihätään aloitettiin tuotanto sotaa edelt'anein
suurehkoin autoin. Tehtaalla ounasteltiin pienelle autolle
löytyvän imarkkina—aukko” ja samoihin aikoihin sattui nuo—
ri terävä herra Sangster tarjoamaan suunnitelmiaan ja itse-
ään Roverille. Kaupat tehtiin oitis ja Jack Sangsterin aj atuk—

set sovellettiin nopeasti ennätyskalleilla 400.000 punnan
investoinneilla tuotantoon. Sotavuosien ansiosta rahaa oli
kassassa mukavasti. Päätös osoittautui onnekkaaksi riskin—

otoksi, brittiostaja kypsyi juuri tuohon aikaan haluamaan
halpoja ja yksinkertaisia autoja; inflaatio näet alkoi jyrätä
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ostokykyä ja verottajakin keksi lisätä kansalaisen taakkaa
samanaikaisesti. Vuonna 1919 esitelty ja 1920 myyntiin
tullut Rover 8 oli halpa ja yksinkertainen. Se oli muutaman
vuoden aj anmarkkinoiden ainoa tähän tilanteeseen räätälöi—

ty auto. Ei ihme että kauppa kävi, päinvastoin kuin esimer—
kiksi 1923 Olympian autonäyttelyssä esitellyn kalliin 3 l/2
litraisen edustusluokan Roverin kohdalla. Sitä ei tilannut
kukaan ja kolmen auton valmistumisen jälkeen koko juuri
kehitelty malli jouti romukoppaan, melkoinen taloudellinen
isku tehtaalle.

Rover 8 oli siis alallaan uranuurtaja. Se ei ollut pienuudes—
taan ja keveydestään huolimatta jo aiemmin tunnettujen
ervytautojenl luokassa, jotka oikeastaan olivat moottori—
pyörän ja auton sekoituksia. Roverissa oli oikea kotelorun—

ko, neljänneselliptiset jouset joka kulmassa ja oikea kardaa—
niveto takapyöriin. J arruja oli kaksi, takapyöriin vain, kuten
ajan henkeen kuului. Ohjaus oli jo tuolloin nykyisin niin
suosittua hammastankotyyppiä. Kori oli aluksi kaksipaik-
kainen, avomalli, jossa oli kuitenkin *rättikatto” ja irroitetta—

vat sivulasit. Sisustus oli karu, mutta sisälsi kuitenkin no—

peusmittarin ja kellon. Ulkonäöllisesti auto oli auton merkit
täyttävä, siinä oli tavanomainen keula jäähdyttimineen ja
komeine ilmanottoaukkoineen konepeltien sivuissa. J ääh—

dytin oli tietysti vain muodin vaatima koriste, eihän
ilmajäähdytteinen moottori sitä tarvinnut!

Rover 8zn moottori oli ajoviimalla jäähdy—

tetty vastakkaisiskuinen nelitahtimootto—
ri. Lyhytiskuisen (!) moottorin sylinteriti—
lavuus oli 998 cc. Sylinteriporaus oli 85 ja
isku 88 mm, sattumoisin samat mitat kuin
Roverin suositussa 3 1/2 hv moottoripyö—
rässä, vaikka nyt oli kyse uudesta konst—

ruktiosta. Osattiin tuo standardisointi jo
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rässä, vaikka nyt oli kyse uudesta konstruktiosta. Osattiin tuo
standardisointi jo vuosisadan alkupuolellakin. Voitelu oli
pelkkä roiskevoitelu, se olikin moottorin akilleen kantapää,
sillä kampiakselivauriot olivat tuiki tavallisia. J oitain vuosia
myöhemmin tehdas lisäsi moottoriin öljypumpun, joka aut—

toi hivenen sievistämään hajoamistaipumuksia. Moottori oli
kallistettu taaksepäin (yksilevykytkin ja kardaani menivät
paremmin linjassa taka—akselille) ja tällöin moottorin no—

kalla sijaitseva kiinteä käynnistinkampi oli mainosmiesten
mukaan cparhaalla korkeudella, käynnistämistä varten. t
Oli syytä ollakin, sillä kahteen ensimmäiseen tuotanto- ,

vuoteen tähän tunnetusti oikukkaasti kylmässä käynnis- 7
tyvään moottoriin ei ollut muuta käynnistintä kuin kampi. !
Myöhemmin sähköstartin sai - mutta, yhtä mallia lukuunot— &
tamatta silloinkin vain lisähintaan. Nokka—akseli ja venttiili- * '
koneisto olivat huollollisesti oikein moottorin yläpuolella.
Sähköpuolella sytytystä varten oli magneetto ja pientä dyna-
moa, jolla saatiin valo kaikkiin auton kolmeen hehkupoltti—

moon, pyöritti kardaaniakseli.

Vaihteita oli kolme, välityssuhteet olivat harvat, mutta sitke—

än moottorinsa ansiosta Rover 8 pystyi nousemaan kaikki
En glannin yleisillä teillä tavatut mäet omin voimin. Välityk-
set olivat sellaiset, että moottorin huipputehon kierroksilla,
1 800 rpm, auto kulki melko tarkoin 50 kilometrin tuntivauh—
tia kolmosellaan. Parhaimmillaan repien saavutettiin 61 ki—

lometriä tunnissa. Kun myöhemminmallivalikoimaa laajen-
nettiin pitempiakselivälisellä nelipaikkaisella *kahdeksikol—
la”, umpikorilla, kaksipaikkaisella coupellla sekä neljännes—
tonnin pakettiversioilla, moottorin iskutilavuus kasvatettiin
1,134 litraiseksi (85x100mm) ja tehoksi ilmoitettiin 16,5
hevosvoimaa. Tällä kompensoitiin lisääntynyttä painoa, että
suorituskyky säilyisi.

Rover 8 ei tietysti ollut juuri mitään verrattuna kaksikym—
menluvun loistoautoihin, joissa matkustaminen jo tuolloin
oli ylevää ajateltakoon vaikka Rolls Roycea, Isotta Fraschi-
nia ja muita aatelisille sopivia hinnakkaita ajopelejä. Rover
81n ilmajäähdytteinen moottori oli kovin meluisa ja pakosar-
joj en vieressä olevat suuret peltiset etupyörät toistivat kaiku-
na kaikki äänet vain pahentaen tilannetta. Ajo oli jousituk-
sesta huolimatta kovin kovanlaista, eikä pienillä valaisinlait—
teilla pimeällä paljoa nähnyt. Jos auto ei ollut hurja suoritus-
kyvyltään, ei se paljoa kuluttanutkaan, 6,5 litraa sadalle oli
vallan kohtuullinen arvo. Taloudellisuus ja halpuus olivat
Roverin valtti. Aiemmin mainitut voiteluvaikeudet eivät
ainakaan johtuneet riittämättömästä roiskevoitelusta, öljyä
näet kului liki 5 litraa tuhannelle tiiviilläkin moottorilla.
Tämä ilmeisesti lisäsi jonkin verran käyttökustannuksia.

Jos tuossa edellä hieman moitittiin suorituskykyä, on muis-
tettava, että Frazer Nash toimitti Roveriin virityssarj aa, jossa
oli kansiventtiilit. Näillä Rover kiisi tuolloin huimasti, yli 80
kilometriä tunnissa. Jo tällaisesta virityssarjastakin arvaa,
että Rover Szlla oli vankka ystäväpiiri. Myynnin ennätys-
vuonna 1924, jolloin myytiin 5000 autoa, mallille perustet—
tiin peräti oma yhdistyksensä, *owner7s club” ! Kun aikaa on
kulunut jo kahdeksattakymmenettä vuotta, Rover Ystävien
tuskin kannattaa koettaa saada tästä yhdistyksestä kummi-
klubia.

Vuodesta 1920 Rover ehti yksin hallita markkinoita
pari vuotta halvalla ja yksinkertaisella tuotteellaan, mutta
1922 muutkin ehtivät asiakasapajille. Pahin kilpailija Rove-
rille oli suuren Austin yhtiön esittelemä Austin Seven.
Roverille kilpailutilanne oli todella vähemmän iloinen uu—

tinen, sillä Austinin tuotantokapasiteetti oli paljon suurem-
pi, sen myyntiverkko paljon laajempi ja kaiken kukkuraksi
Austin Seven oli selvästi Roveria halvempi. lkivihreäksi
nykyään nimetty Austin Seven oli siis halvempi, mutta silti
se oli alunalkaen nelipaikkainen, siinä oli nelisylinterinen
vesijäähdytteinen moottori ja jarrutkin neljässä pyörässä.
Malli oli niin onnistunut, että sitä lisenssivalmistettiin Rans—

kassa, Saksassa (Dixi-BMW) ja USA:ssa ja auto kesti
tuotannossa aina toiseen maailmansotaan asti. Rover pystyi
silti myymään kahdeksikoitaan vielä vuosia liki entiseen
tahtiinsa - tosin hintaansa Rover j outui pudottamaan melko
paljon. Ei sikseen, etteikö myös Rover 8 kiinnostanut ulko—
maalaisia, saksalainen yritys Peter und Moritz hankki li-
senssioikeudet ja valmisti Roveria sekä Naumbergissä että
Zeitzissä. Englannissa tuotanto jatkui vuoteen 1925 asti,
jolloin nelisylinterinen vesijäähdytteinen (ia mielenkiinno—

ton) Rover 9 tuli markkinoille korvaten omaperäisen ja
monessa mielessä uraa uurtaneen Rover 8zn. Yhteensä
Rover 8zia ehti valmistua noin 17.000 kappaletta.

Kun aikaa on kulunut paljon ja väliin mahtuu yksi maail—

mansotakin, jolloin kaikki metalliromu koetettiin kerätä
sulattamoihin, vanhat kahdeksikot ovat miltei kadonneet.
Roveristien kokoontumisajoissakaan tuskin *kaseja, tapaa,
mutta Beaulieun museossa on yksi sellainen näytteillä, juuri
sen yksilön kuva oli kerran Rover Ystävät-lehden kansiku-
vana. Yhdistyksemme ensimmäisellä Englannin mat-
kalla se nähtiin siellä
museossa ja tulipa yli-
voimainen kiusaus kos-
kettaa tätä vanhusta sor-
mella, niin museoesine

. . 'kum se onkm. (, '
HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAEN KARI
TT
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Tämän vuoden Kevät ajot suuntautuivat
kohti Mustion-Linnaa ja allakkaän oli
merkitty 21.5 kohdalle ruksi ja lisäksi
kellonaika josta vähän lipsuttiin.

Saavuttuamme Kirkkonummen Teboilille
huomasimme kuitenkin ettemme sentään
olleet äivan Viimeisiä ja kun paikalla ol-
leista oli saatu valituksi sopiva autokunta
vaätivaan tehtävään, eli viemään komea
Rover—autojen letka perille Mustion—lin—

nan pihalle (eksymättä matkalla), läh-
dimme taas liikkeelle.

Perille saavuttuamme autot ajettiin hy-
vää paikoitustapaa noudattaen Rover—ri—

vistöksi (helpompi valokuvata). Tämän-
jälkeen saimme kartanon alueesta esit—

teet joita hyväksi käyttäen suuntasimme
Väpaissa ryhmissä puistoalueen luonto—

polulle. Alueella oli jos jonkinnäköistäja
kokoista käsvia, oppaässa niitä oli yli 80
kpl erilaista ja tästäkin puuttui muutama
perisuomälainen kuten kuusi ja mänty.

Rentouttavan kävelynjälkeen olikin mu-
seokäynnin vuoro mutta ensin — Rover
Ystävien Vieraskirjaan nimi — jonotuk—
seen johon myös muutama saksalaistu—
risti oli eksynyt.

Opastetun kierroksen jälkeen (Mustion—
Linna on muuten rakennettu 1783-92) oli
vuorossa ruokailu vaunuliiterissä (1859)
mikä siis on nykyaikaistettu ja toimii
tilausravintolana. Sitten olikin kotiinläh—
dönaika kauniin auringonpaisteen saat—
telemana. T&T
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HELSINKI HURINAT

Autot lähdössä reitille Masa—Yardsin telakan kupeesta.

Tulosluettelo 6.5.1995 pidetyssä ajossa jonka ansikkaasti järjesti Suomen Mercedes Klubi. Ajon pääpaikkana toimi
Helsinkin Museoautonnäyttely Munkkisaaressa aivan Masa—Yardsin telakan pääpostin kupeessa. Seuraavat järjestääkin
AlfaRomeo Entusiasti sunnuntaina 12.5.1996.

1 Hans Jörg Mercedes Klubi 207
2 Heikki Brand Rover Ystävät 206
3 Harald Kraatz Rover Ystävät 200
4 Hannu Heikkinen AlfaRomeo Entusiasti 195

5 Jorma Salo Mercedes Klubi 179

6 Asta Klementjeff Jaguar Drivers' 177

7 Kari Tossavainen Rover Ystävät 174

8 Jaakko Salmela AlfaRomeo Entusiasti 172

9 Juhani Ahokas AlfaRomeo Finland 170

10 Harry Valkila Mercedes Klubi 161

11 Pertti Törni AlfaRomeo Entusiasti 148

12 Juhani Lahti AlfaRomeo Finland 147

13 Juha Toivonen Mercedes Klubi 140
14 Matti Ollinkari Mercedes Klubi 136

15 Erkki Wuolijoki AlfaRomeo Entusiasti 130
Rover Ystävien rastilla lyötiin neljän tuuman nauloja olan tall-(aa, parhaat

16 Pekka Valtanen Jaguar Drivers' 126selvrsrvat 6 lyonmlla, kun torsilta meni jopa yh salhtun 50 lyonnin.
17 Mulari&Piipponen AlfaRomeo Entusiasti 126
18 Erkki Blomroos Jaguar Drivers' 123

19 Katja Kraatz Rover Ystävät 106

20 Marjatta Aarnio Mercedes Klubi 104

21 Juha Sihvonen Jaguar Drivers' 84

Kuvassa jonotetaan Rover Ystävien vieraskirjaan
nimenkirjoitusvuoroa, mukana myös eksyneitä sak-
salaisturisteja.
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Juha Liukkosen kuudes autiomaakilpailu

LAND ROVERILLA TAAS
LUOKKAVOITTOON ARABIAN

AAVIKOILLA

Kauden '95 viimeinen FIA Cross
Country —eli Rally Raid -

sarjanosakilpailu ajettiin Dubaissa
l.—4.1].. Kilpailuun otti osaa 56
autoa. Ilmoittautuneista autoista oli
Rovereita 14. Valtaosa eli seitsema'n
niistd oli nelivetoprototyyppien T3 -

luokan pitkiä Land Rover 110
malleja. Prototyyppi Range
Rovereita oli 5, yksi Range oli
rakennettu paranneltujen
vakiomaasturien TZ—luokkaan sekä
lisäksi mukana oli yksi
vakiomaastureiden T] -luokan

Range.
Kaikkin viiteen UAE Desert
Challengeen osallistunut Juha oli

täynna" menohaluja
keskiviikkoaamuna Abu Dhabin
C ornicheä rantabulevardilla.
Lampötila +40ja ilman kosteus noin
90. Huonoszi lammitetty sauna. —

Biltema AAA Special Land
Roverimme oli kotimaassa kesän.
Koneeseen ja vaihteistoon
vaihdettiin vain öljyt. Alustaan tuli
uudet nylonhelat, etujouset, kaksi
iskunvairnenninta seka' akselien
rajoitinhihnat sekä
terc'iskannatinvaijerit. Turvakaari
rakennettiin sääntöjen mukaiseksi
edelliseno'i yöna' ennen laivausta
takaisin Arabiaan.

Ensitahdit aavikolla
Ensimmäisenä päivänä ajettiin 1834
kilometrin kokonaismäärästä 318 kmzn

pikataival At Taftin suola—aavikoilta
Manassirin autiomaahan. Yöleirille tuli
14 minuutin johdossa Mitsubishin teh-
daskuljettaja Bruno Saby ennen viime
vuoden voittajaa J eau—Louis Schlesse—
riä. Toista Schlesserin teamin yksi—

paikkaistalakavetoprototyyppienluok—
kaan kuuluvaa Buggya kuljettanut
Schlesserin tyttöystävä Jutta Klein-
schmidt oli neljäntenä. Juha oli karttu-
rinsa Tuomo Matsisen kanssa yleiskil—
pailun yhdeksäntenä.

Saby oli ennen kilpailua harjoitellul
Dubain ympäristössä viikonja sitä en—

nen ajanul 5000 km testiajoja Tunisi-
assa, joten voitonkiilto kimalteli sil—
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missä. Tärkein keskeyttäjä oli Qatarin
mestaruuden varmistanut aavikkoket-
tu Nasser Al Attiyah, joka oli jättänyt
ensimmäisessä huoltopisteessä poltto-
ainetäydennyksen tekemättä. -Yritim—
me hinata Nasserin AAA Specialia.
J uutuimme kuitenkin itse kiinni ja saim-
me kaivaa Fiskarsin lapiot esille, ker-
toi Juha yöleirin olutjonossa.

Dyynejä ja
jättiläisdyynejä

Toisena päivänä oli vuorossa kilpailun
pisin 519 kilometrin erikoiskoe. Tai—

val kulki läpi
maailman suu-
rimman aavikon
Ar Rub Al Kha—

lin. Dyynejä ja
dyynejä. Eri Vä-
risiä. Yötauolla
tilanne kärjessä
oli ennallaan.
Qatarin Al Ku-
wari oli nostanut
AAA Specialin—
sa kolmanneksi.
Juha oli noussut
yleiskilpailun
kuudennelle ti—

lalle. Mukana oli
aamulla ollut 52
autoa, joista
omin neuvoin oli
yötauolle asti
päässyt43 kilpai-
lijaa.

—Oli Vähällä tänään, ettemme jääneet
todella pahasti kiinni. Onneksi uuden
ralliohjauspyörämme keskiön ruuvit
alkoivat irtoilla ja ohj auspyörä oli j ää-
dä käsiin, naureskeli Juha. — Pysäh—

dyimme, kiristimme ruuvit Gerberillä
ja jatkoimme matkaa. Heti seuraavan
dyynin takana oli kolme autoa kiinni.
Ja siellä olisimme mekin olleet!

—Pikataival on Suomessa muutaman
kilometrin vetäisy. Meidän tämän päi-
Vän urakkamme kesti 6 tuntia 45 mi—

nuuttia ja yhden sekunnin. Ja täysillä,
huokaili Tuomo huurteista juomaansa

nauttien yölei—

rissäillanpime—
tessä. -Kova-
pintaisilla poh-
jilla mennään
pitkälti yli 150

km/h. Ilma
kiertää ohjaa—
mossa huoli-
matta yli 40 as-
teen ulkoilmas—
ta. Mutta dyy-
neillä harjojen
yli mennessä
vauhti putoaa
lähelle nollaa.
Kiinnijäädessä
on lapioiminen
ja tunkkaami-
nenyhtätuskaa.
Uudelleen liik—

keelle päästes-
sämennään en-

sin pikkuhiljaa, juodaan litrakaupalla
vettä ja odotellaan pulssin tasaantu-
mista. Huippuautoissa on ilmastoinnit.

Turvakaarille käyttoa
Kolmannen päivän 377 kmzn erikois-
koe kulki dyyneillä halki Omanin Sult-
taanikunnan. Noin 70 kilometriä en—

nen maalia lipesi Juhan LR—l ajouraa
vaihdettaessa sivuluisuun. —Ja sitten
törmättiin kylki edellä kovaan dyyniin
ja mentiin katon kautta ympäri runsaan
sadan kilometrin tuntivaudissa, kertoi
Juha ontuen Al Swaidanin keitaan huol-
topaikalla. —Toista tuntia kului ennen
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Huippuluokan Land Roverit rakennetaan Dubaissa AAA Teamin paj alla. Omistaja on perienglantilainen
Frank Murray. Suurimmat moottorit ovat 5,4 litraa ja niistä saadaan noin 440 hvzn huipputehoPerään
asennetaan 6—vaihteiset suorahampaiset Xtracin vaihteistot ja jarruiksi Fl —tasoiset 4— tai 6-sylinteriset
jäähdytetyt levyjarrut. Ohjaamo madalletaan ja sitä jatketaan, jotta kuljettajilla olisi mukavampi olla. Ja
raha? Mitä se on?

kuin meidän Land Rover vedettiin pyö-
rilleen ja olimme paikallistaneet hajo—
neen polttonestereleen. GPS :n antenni
katolla oli särkynyt ja loppumatkan
tulimme suoraan kompassin avulla yli
dyynien. Yksiäkään autonjälkiä emme
nähneet, vain moottoripyörien ajouria.

Suomessakaan en ole ajanut Off Road
—kilpailuissa sellaisia nousuja ja äkki—

jyrkkiä laskuja, joihin dyyneillä jou-
duimme.

Runsaan tunnin aikahukasta huolimat—

ta Juha ja Tuomo olivat erikoiskokeen

14. nopeimmat ja putosivat vain yleis—

kilpailun yhdeksännelle tilalle. Illan
yleisöpikataipaleellaDubaissa Juha oli
neljänneksi nopein 8 sekuntia nopeim—
malle, Schlesserille, hävinneenä ja 13
sekuntia Sabya nopeampina.
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BILTEMA AAA
SPECIAL

Auto: Land Rover 110 Pick—Up

Rakentaja: AAA Service Cen-
ter, Dubai

Moottori: 4,211E 285 hv

Vaihteisto: LR 5—v

Akselit: Quaife
Lukot: Quaife molemmilla ak—

seleilla

Iskinvaimentimet: 8 kpl lisä-
säiliöllisiä Ranhcoja
Renkaat: Pirelli Scorpio
Jarrut:tehostetut levyjarrut

Runkozlyhennetty ja kevennet-
ty noin 200 kg

Huippunopeus: yli 200 km/h

Loppu hyvin, kaikki
hyvin

Viimeisena kilpailupäivänäajettiin 233
kilometrin lenkki Jebel Meleihassa j
700 miljoonaa vuotta vanhojen Fossii—_

likallioiden kautta. Matkaan lähti 45—

autoa. Puolivälissä Juha oli nostanut
sijoituksen kaksi sijaa ylemmäksi huo-
limattamuutamastaeksymisestäjani _

den aiheuttamista lapiotöistä. Sabyn
kohtalona oli 150 km/h vauhdissa ajet—

tu nokkakolari Qatarin Al Kuwairin
kanssa. Al Kuwairi oikoi reittiä moot—

toriteitä pitkin ja joutui ennen PC7
'

ajamaan vajaa lOkilometriä reittiä vas-
'

tasuuntaan tuhoisin seurauksin.

Maaliin Juha ja Tuomotulivat yleis—

kilpailun viidensinä ja nelivetoisten
prototyyppien T3/7 -luokkavoi11ajina.
Neljäs tila meni Mitsubishin Strugolle
vain 6 minuutin erolla. Eniten mielt'a
lämmitti viimevuotisen kuudcnnen ti—

lan parantaminen, luokkavoitto ja har—

vinaiset MM—pisteet. —Olimmehan jo
ioistamisen paras Land Rover sekä
paras yksityiskuljettaja. Ensi vuonna
uudellecn,virnuilionnellinenJuhapal—
kintojenjakotilaisuudessaHyatt—hotel—
lin puutarhassa.

Luokkavoiton jälkcen on helppo hymyillä!
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Rouvan ystävä

Lantikkani kesäisiä lisävarusteita

Tapahtui viime kesänä. Rakennan maa—
seudulle kesämökkiä ja rakentamisen
sekä lastemme kesälomien takia olem—

me j outuneet viettämään vaimoni kans-
sa kesälomamme eri aikoina. Heinä—

kuussa olin lasten kanssa mökillä ra-
kentamassa ja vaimoni asui koko kuu—

kauden yksin kaupungissa.

Eräänä loppukuun päivänä tulin kui—

tenkin lasten kanssa kaupunkiin ja vai-
moni lähti illalla viemään heitä isovan—

hempiensa luokse Keski-Suomeen
muutamaksi päiväksi. Minä jäin pit—

kästä aikaa kaupunkiasuntoomme yö-
pymään.

Olin ehtinyt jo yöpuulle, kun puhelin
soi. Minulle tuntematon mieshenkilö
esitteli itsensä puhuen hieman murta-
en. Taisin olla hieman jo unenpöppe—
rössä koska en saanut nimestä selvää.
Mies kuitenkin jatkoi sanoenz” Olen
rouvan ystävä.” Mitäh, kysyinja unet
karisivat silmistä, kaikenlaisia ajatuk-
sia (rumla) jysähti takaraivoon. Taisin
kiivastuneena sanoa, ettei rouva ole
juuri nyt kotona. Mies jatkoi sitkeästi
"Olen ollut rouvan ystävä jo pitkän
aikaa ja haluaisin keskustella kanssan-
ne." Minusta tuntui, että keskustelusta
ei tulisi miellyttävä.

Yritin saada itseni rauhoittumaan ja
änkytin jotain sekavaa, seuraava lause
sai minut kuitenkin vielä enemmän se—

kaisin kun mieshenkilö sanoi: "Olen
tosiaan ollut rouvan ystävä jo pitkään
ja jäsenluettelosta huomasin että sinä—

kin olet rouvan ystävä ”Mitä, pitääkö
vaimoni jotain jäsenluetteloa ystävis—
tään; kysyin ????

Nyt seurasi pitkä hiljaisuus, joka kat-
kesi kun mieshenkilö selvitti, että tästä
rouvan ystävän j äsenluettelosta hän on
huomannut, että myös minulla on land
rouva ja hän haluaisi keskustella kans-
sani oman land rouvansa jarruongel—
mista. Tilanne valkeni hetkessä.

Mieshenkilö kertoi muuttaneensa Suo—

meen jokin aika sitten, mikä selitti hie-
man oudon ääntämistavan. Puhelinkes-
kustel un rajusta alustajohtuenjarruon—
gelmiin oli mukava paneutuä, toivotta—
vasti lantikan pyörät nyt pyörivät. Pu-
helun jälkeen painuin takaisin peiton
alle ja pyysin hiljaa itsekseni vaimolta
anteeksi.

Mitä tästä opimme? Asiat täytyy yötä
päivää hetkeäkään herpaantumatta pi—

tää selvästi tärkeysjärjestyksessä.

Jäsen 824

Edellisellä kerralla esittelin uuden
Rover 400 sarjan. Raverilla on
ilmeisesti laitettu iso vaihde päälle
malliston uudistamisessa, koskajo
nyt kuluvan syksyn Lonmon
aulonäytlelyssä esileltiin yleisölle
jälleen aivan uusi mallislo. Uusi
Rover ZOO sarja tulee korvaamaan
kolmantena sukupolvena kaksisatasia
yhdeksänkymmentäluvun alussa
esitellyn edellisen mallislon.

Uutuusmallisto tulee tietojeni mu-
kaan myyntiin euroopassa keväällä
1996. Joten otetaanpa kevyet mais—
tiaiset todellisesta tulevaisuuden
Roverista. Uusi 200 -sarj a on taval-
laan korvatessaan aikaisemman 200
sarjan korvannut myös aikaisem—
man Maestron. Liekkö tämä syynä
mallistopolitiikan muuttumiseen
edellisestä kerrasta siten, että kun
aikaisemmin 400 sarja oli kaksisa—
tasen venytetty konttiperäinen se-
dan versio, ovat mallistot nyt selke-
ästi erillään toisistaan.

Uutta 200 mallistoa valmistetaan
ainakin aluksi kolmi— tai 5 ovisena.
Moottoreina tarjotaan 1,4, 1,6 ja
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UUSI ROVER 200 SARJA
alvan uutta 1,8 litraista versiota K-
sarjan moottorista. Isoa 1,8 moot—
tori on varustettu muuttuvalla vent-
tiilien ajoituksella. Sama moottori
toimii myös uuden MG-urheilu-
auton voimanlähteenä. Lisäksi löy—

tyvät 86 ja 105 hevosvoiman 2,0
litraiset turbo—ahdetut L-sarjan die—

sel mallit, jotka ovat erinomaisia
taloudellisuudessa, suorituskyvys—
säja jopa hiljaisuudessa.

Turvallisuus tulee vakiona korlra—

kenteella joka läpikävi euroopan
kireimmät kolaritestit. Turvajärjes—
telm'a muodostuu kuljettajan turva-
tyynystä, tietokoneohjatuista turva-
vöiden esikiristimistä, hallitusta
korin kokoonpuristumisesta kola-
rissa, sivutörmäys suojista sekä tu—

kevasta ohjaamikehikosta. Turval-
lisuustekijöissä on samaa ajattelua
jota läpikäytiin jo 400 sarjan esitte—

lyn yhteydessä.

Samoin varustelu, varashalyttimi-

neen ym. noudattaa paljolti samoja
laatutasoja kuin uuslssa nelisata-
sissakin.

Nykysuuntauksen mukalsesti myös
sisustuksessa toteutuvat ulkomuo—
tojakin hallitsevat pyöreät omalta-
osaltaan kolariturvallisuutta lisää-
v'at muodot. Toki näihinkin autoi—

hin saa Rover nimeen yhdistyvää
jalopuuta ja nahkaa sisustukseen
halutessaan.

Coupe ja Cabriolet mallit tulevat
nähtävästi ainakin toistaiseksl säl—

lymään entisellään.

Jarmo Pirilä

13
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Rover tunnetaan automerkkinä Suomessa edelleen
lajemmin vanhoista malleistaan sekä maastoautaistaan.

Mallivuonna 1996 Rover —nimija —ilme komeilevat
useammankin automal/in keulal/a.
Yhdeksänkymmemäluvun aluma voimakkaaxri
käynnz'slynyt eng/amilaisen henkilöautmeollisuuden

Roverisaariojohti alu/(Si vanhojen mer/(klen kuten mm.

Austin, Maestro ja Montego poisjättämiseen. Seuraava/(Si
le,/idas aloitri kampanjan ”Return [() real Rover”,jolloin
uusien mol/lien keulalle alkoi ilmestyä monien mieleslä
viimeisen mde/lisen Rovena P5:n mas/(isla ideoilu ilmc.

Viimeisin suuri tapahtuma Rover rintamalla oli varmasti
tehtaan omistuksen siirtyminen ilmailujätti British
Aerospacezlta saksalaisen BMW1nhaltuun. Tuotteissa BMW
ei toistaiseksi näy kuin uuden Rangen diesel moottorina.

Rover tulee säilyttämään edelleen oman ilmeensäja nimen-
sä. Toisaalta uudistunut ja tervehdytetty Rover antaa

BMW:]le volyymiltaan huomattavasti suurempanaja mal—

listoltaan laajcmpana valmistajana kaivattua elinlilaa tule-
vaisuuden markkinoille.

Vaikka Roverin yrityskauppa nimenomaan saksalaisille oli
myös briteille vaikea pala nieltäväksi, voidaan lohduttaulua
ajatuksella ”parempi eurooppalaisille kuin japanilaisille".

Ainoan henkilöautomalliston poikkeuksen Rovcrisaatiosta
tekevät Mini ja MG urheiluautot. MG merkin säilyttäminen
nimenomaan tähän tarkoitukseen ei varmaankaan ole ke—

nenkään mielestä negatiivinen asia. Ja saahan siten legen—
daarinen herra Morris, tavallaan yksi koko toiminnan al—

kuunpanijoista, edelleen puurnerkkinsä näkyviin Morris

Garagezn lyhennyksessä.

Seuraavassa lyhyt yhteenvelo Rover tuotannosta 1996.

Siltäosin kun mallisto on kirjoittajalla tiedossa näin vielä
vuoden 1995 lopulla.
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NHNI
Vielä 36 vuotiaanakin nuorekas Mini on saanut uuden
sisustuksen, haluttaessa myös jalopuu paneelein. Varashä—
lytin, luvattoman käynnistyksen estojärjestelmä sekä suih—

kutusmoottori yhdessä kolmitoimi katalysaattorin kanssa
ovat nykyaikaistaneet Minin nykypäivän vaatimuksiin. Mal-
listoon kuuluvat Sprite, Mayfair, Cooper ja Cabriolet

ROVERIM)
Rover 100 peustuu meilläkin tuttuun Metroon. Toukokuus—
sa —90 auto uudistui täysin ja sai Rover nimen. Huolimatta
nyky- aikaisesta tekniikastaan ja hyvästä varustelustaan on
tämä mallisto seuraavia todennäköisen suuremman muu—
toksen kohteita. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi jää, säi-
lyykö autossa edelleen nykyisinkin käytetty, tosin monen
kehitysportaan läpikäynyt, hydrolastic jousitus. Nykymal—
listo muodostuu 1,1 litraisista l l li, l 1 151, l l lSlija l l lGSi
sekä 1,4 litraisista ll4SLi, ll4GSi, (myös automaattina),
ll4GTa, Cabriolet sekä 1,5 litran diesel moottorillisista
llSSD ja llSSLD malleista joko kolme— tai viisi ovisina.

ROVER4M)
Korimalliltaan ja tekniikaltaan toiseksi uusin Rover
tulokas on käyty tarkemmin läpi edellisessä numeros-
sa, joten se tarina puhukoon näiden autojen puolesta.
Edellisestä 400 mallistosta on säilytetty kuvassa näky—
vä farmari versio entisellään. Se onkin esitelty j onkin—
verran myöhemmin kuin edelliset henkilöautomallit.
Farmaria on saatavana l,6 ja 2,01itraisena käsivalintai—
sella tai automaattivaihteistolla sekä 1,8 litraisena tur-
bodieselinä.

Henkilöautomallisto muodostuu 1,4 litran 414 ja 414i sekä 1,6 litran 4l6i, 4168i. 4168Li (myös automaattina) sekä kaksi

ROVERZM)
Rover 200 sarjan uusin mallisto on esitelty tarkem—
min toisaalla tässä lehdessä. Uuden malliston pitäi-
si tulla euroopassa myyntiin alkukeväästä 1996.
Todennäköisesti Cabriolet ja Coupe mallit säilyvät
toistaiseksi muuttumattomina.

litraisista 420i, 4208i, 4208Li bensiini malleista ja 420D, 4ZOSD, 4208Di, 4ZOSLDi diesel versioista neljä— ja viisiovisina
korivaihtoehtoina.
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ROVER6M)
Parin vuoden ikäinen 600 -sarja edustaa isompaa keski—

kokoluokkaa Roverin taatulla arvokkuudella. Kaikki ny-
kymallit ovat neliovisia sedaneita. Mielenkiintoisina löy—

tyvät sellaiset mallit kuten 620 diesel joka edustaa meikä—

läisittäinkin oivallista taksi-kokoluokkaa, sekä 620TI riit—

tävine 200 hevosvoiman tehoineen.

Mallisto koostuu 2,01itraisista 620i, 62OSi, 62OSLi(myös
automaattina), 620ti sekä 2,3 litraisista 623SLi, 623GSi
(myös automaattina) ja 62OSDi ja 62OSLDi diesel versi—

oista.

LANDROVER
DEFENDER

Se oikea aito Lantikka. Nyt valmistuksessa
2,5 ja 3,51itran bensiini versiona sekä diese—

linä turbolla tai ilman. Mallisto käsittää kol-
mi ja viisi oviset versiot sekä useampiakin
Pick Up lavapakettimalleja.

ROVERSM)
Kasisataset edustavat isojen perheauto jen kokoluokkaa,
johon Rover on perinteisesti sijoittunut. Tosin nykyver-
siossaan etuvetoisena. Tämä 1986 ensiesittelynsä saanut
mallisto koki yhdeksänkymmentäluvun alussa isomman
kasvojen kohotusleikkauksen ja sai samalla uudenaikai—

semman pyöreämmän muodon. Malleja löytyy neli— ja
Viisiovisen lisäksi myös näyttävä Coupe. Myös 800 —

sarjan auton voi nykyisin saada halutessaan 2,5 litran
dieselinä. N opeuden nälkäisille tarjotaan 200 hevosvoi-
maista Vitesse Sport Saloonia tai —fastback:ia.

Mallisto kattaa kaksilitraiset 820i, 8205i, 8208Li (myös
automaattina) sekä Vitesse ja Vitesse Sport sekä 2,7
litraiset 827i, 827Si, 827SLi, Sterling, Coupe,ja2,5 litran
dieselillä varustetut 825D, 8255D ja 82SSLD versiot.



RoverYstävät

RANGE ROVER CLASSIC

Maasturiklassikon saadessa koriltaan ja kaikelta teknii-
kaltaan uudisluneen ison veijen, eivät markkinat antaneet
kuitenkaan herrasmiesmaastureiden isälle mahdollisuut—
ta vetäytyä ansaittujen cläkepäivien viettoon. Mitä tehdas
voi, jos auto edelicen edustaa kaikkca sitä, mitä muut
edelleenkin vain tavoittelevat. Silloin ei ole muuta mah—

dollisuutta kuin lisätä nimen pcrään sana CLASSIC.

LAND ROVER DISCOVERY
Nykyaikaisella muotoilullaan ja Rangessa hyväksi
koetuilla rakenneratkaisuilla höystetty perhemaas—
turi. Kaikkien aikojen ensimmäinen toisen valmista—
jan tekemä auto jota Japanilainen autonvalmistaja
markkinoi Japanissa omalla tuotenimellään. (Honda
Crossroad). Kaikki discolla ajanect tietävät kyllä
miksci Hondan kannattanut alkaa kchittää omaa maas—
turimallia.
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wKOMBI-DS

MAISTA MUFF INS!
Hiljatttain oli arvovaltaisessa Business Week lehdessä juttu
miten Valloissa markkinoidaan Land Rover tuotteita. Siitä on
lehden mukaan tehty varsinainen taide. Ei myydä autoja vaan
elämäntyyliä. Jotkut jälleenmyyj ät ovat rakentaneet testiradat
tonteilleen, joissa mahdolliset asiakkaat pannaan auton kyy-
tiin, Se kuulemma myy hyvin, Toinen juttu on kaikki oheistuot-
teet. On paitaa, on kenkää, on pusakkaa, on kelloja ja vaikka
mitä - pääasia on että tuote on jollain lailla auton kanssa samalla
aaltopituudella. Eli laatua löytyy puhumattakaan tyylikkyy—
destä.

Tästä saadaan varsinainen aj atusleikki syntymään. Resepti, tai
konsepti kuten tänä päivänä hienoissa piireissä sanotaan, voi-
daan siirtää muihin tuotteisiin ja automerkkeihin. Ajatelkaapa
vaikka Mersumyymälää, jossa saa aitoa hapankaalia, brat-
wurstia ja Lederhoseneita. Eikö se olisi Mersu elämäntyyli?
Tai jos pysytään kaalilinjalla, niin Lada myymälä, jossa on

Nf
Tapahtumakalenteri
2.3 Vuosikokous
Järvenperän Essolla kello 15.00. Kaikki mukaan kerho
tarjoaa pullakahvit.

12.5 Helsinki Hurinat
Järjestäjänä Alfa Romeo Entusiasti. Tarkempi osoite ja
aika myöhemmin.

16.-19.5 Rover Ystävät 15.vu0tta
Extra multitapahtuma jonka ajankohta kannattaa varata
kalenteriin, mahdollista on osallistua vain jonakin päivänä.
Lisätietoa myöhemmin.

25.-27.5. Kristiansand
Ruotsin Rover Klubin (RCoS) järjestää viikonlopputapaa-
misen jossa sunnuntaina sekä ralli että gaalailta. Majoitus
ja gala paikkana on Bäckaskogs Slott. Lisätietoa joko Kari
Kuosmanen Tero uosukainen tai suoraan Carl—Gustaf Ols-
son +46-40-30 76 05 tai Olof Neergaard +46-40- 23 38 52.

& ]

/ W

hintaan100.-/kpl uh. 90 859 6641.& P ( ) j

tarjolla kaalisoppaa ja aitoja balalaikkoj a. Uuskaupunkilai—
sille voi tulla hieman hankala paikka sillä miten myydä
Euroladaa? Olisiko pärevakkamyymälä jotain? Tai vaikka—

pa Pyhämaalaisia maustesilakoita oheistuotteena! Tai julki—
nen sauna ja automyymälä yhdistettynä?

Joku on joskus väittänyt että ainoa kelvollinen englantilai-
nen ateria on aamiainen. Saataa olla näin mutta kyllä engel—
smannit ovat saaneet muutakin aikaan, kuten esimerkiksi
muffinsin. Voidaanko leikkiä aj atuksella, että tuleva suoma-
lainen Rover myymälä on samalla muffinsimyymälä. Mais—

ta muffinsi - ja osta samalla auto! J ossain toimipisteessä olisi
muffinsileipomi, varaosamyymälä, korjaamo ja siinä ohes-
sa myytäisiin autoja! Tulevaisuus on huima, ainoa raja on
mielikuvitus. Eikö Juha Watt —vainaa sanonut - köyhän
ainoa huvitus on vilkas mielikuvitus!

Tätä kirjoitettaessa on vielä avoinna, kuka tulee Helkamalle
seuraajaksi Rover myynnille. Ainoa varma asia on, että
Helkama luopuu siitä vuoden vaihteessa. Nyt kun Roverin
omistuskuviot ovat hieman toisenlaiset voisi olettaa, että
jotain tapahtuisi. Olen näissä pakinoissani joskus aikaisem—
min ihmetellyt sitä asiaa, että muut pystyvät tuomaan ja
myymään Englannissa valmistettuja autoja. Miksi ei Rove-
reita? Minulla on ollut kerettiläisiä aj atuksia. Tarkoitan sillä
sitä, että Roverit olisivat häirinneet jotain olemassa olevaa
merkkiä, ja siksi ei ole panostettu Roveriin. Toivottavasti
tilanne ei nyt ole sama. Löytyy varmasti toisiaan täydentäviä
malleja. Olen muuten sitä mieltä, että Rover on hyvä auto!
Hyvää Rovermatkaa vuonna 1996.

t. Romulus

Kerhosoppi
Tarrat KANGASMERKIT

Rover ystavättarroja on saa- Noin 30 kpljäljellä 35,—/kp1

tavilla edelleen kolmea eri—

mallia : ulko- ja sisäpuoli-
nen tarra ja Rover Friends PINSSIT
lasin sisäpuolelle
Tarrat maksavat 5 .— /kpl.
ISOT TARRAT 20 —/kpl Pinssi pyöreä Roverin laiva-

logolla.

KERHOVIIRIT Land-Rover -pinssi 35,—

Vihreä soikean Land Rover
Kerholla on edelleen rajal- tekstillä.
linen määrä pöytästandaa—
reja, joissa lippumaisessa
viirissä Rover Friends Fin-
land merkki on vaaleanhar—
maalla pohjalla. Viiri on
kiinnitetty kromattuun tan-
koon, joka seisoo marmori—
jalustalla. Vllfll'l VOlt tilata Tilakset Tero Uosukainen

Rover—pinssi 35,—

Land-Rover pinssit 35,-

Pissi lantikan etuprofiilin
muotoinen valittavanasiusei-
ta väri vaihtoehtoj a series l-
3 lantikoista.
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AUTOMARKKINAT
Range Vogue 3.9 Aut. -90, Ilmastointi, 135tkm
Range Vogue 3.5 Aut. -88, kattoluukku, 134tkm
Range Vogue 3.5 Man. -87
Range Vogue 3.5 Aut. -86
5 kpl vanhempia V8 Rangeja
Land Rover Discovery Tdi -91, 5 ovi, 170 tkm
Land Rover 88 B -67, 53 tkm, hieno
+8 kpl muita BID lyhyitä ia pitkiä Lantikoita

Rover 3.5 litre saloon -72
Rover 3500 P6 -73
MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto
Mini 850 -65, 66 lkm ajettu punainen kaunotar

Kysy uusia Range ia Land Rovereita
HYVÄÄ JOULUA JA

ERINOMAISTA UUTTA VUOTTA!

Moottoreita esim:
VB uusi ja peruskorjattu, täydelllnen käytet-
ty Efi—kone, LR 2.5 DSL
Vaihteistoia:
Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä uusia
"a käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot
aikkia malleja varastosta

”AHL?!”SUSPENSIDN
ISKUNVAIMENTIMET

-RS 5000
-Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin
maastoonkin
oRS 9000
-Viisiportaisella mekaanisella jäykkyyden säädöllä
varustettu kaasu / nestevaimennin
-Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton
kaukosåätö ohjaamosta
'AIR RANCHO
—"llmaiskari" kun kuormaat tai vedät

4 x 4 VARUSTEET
-tunkit, vinssit
—renkaat, vanteet
—lokasuojan Ievikkeet
-tasauspyöräslön lukot
-maastova|ot

-kone

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

- huollot ja korjaukset
. varaosat ja varusteet

. autot
- UNIPART -huolt0-Osat
Tarkastamme autosi talvikohteet, teemme kuntoarvion, sekä saat korjaus ja huolto ehdotuksen. Soita ajanvaraus Jarmo Pirilälle.

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

02920 ESPOO FAX: (90) 853 1331

LEHDET MYYDAAN
Vanhoja lehtiä on uus löytynyt kysele. Hinnat 20,- mk/
kpl. Aivan kaikkia numeroita ei ole kuitenkaan saata-
Villa.

Lehdistä erikoistarjOllS osta kymmenen van—

haa vapaa valintaista numeroa sadalla markalla siis
vain 10 mk/kpl.

Tarjous on ainut kertainen ja voimassa vain Rover
Ystävät nro 49 ilmestymiseen saakka.

RANGE ROVER V8,-76
(LBR-283)

Kelpo Safari ja käyttöauto (korotettu ja panssaroitu). Muka-
na kolmet pyörät, Alpine stereot, NMT900, jnejnejne...

Karaasissa huollettu ja tunnettu yksilö. Hp 30.000; p. 90-
1727 3292(t), 90—374 1866(k), 9400—407120(NMT) Rape
Bergström.



ROVER 800 SERIES
& HELKAMA-AUTD ov puh. 90 85 981 ROVER—piirimyyjät


