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Kevät on jälleen koittanut runsaslumisen talven jälkeen ja on
aika siivota pihanurkkia sekä autotallinperukoita ja jos mahdol—

lisesti löytyy "tarpeettomia" mutta muille kenties hyödyllisiä
roverin osia niin muistutuksena kaikille jäsenille että tämän
lehden myydään/ostetaan palstalla ilmoittelu on täysin ilmaista,
vain puhelinsoitto tai postissa käynti riittää.

Tammikuun alussa Helkama—Auto Oy lähestyi kerhoa kirjeellä
jossa ilmoitti lopettaneensa 1.1.1996 Rover—henkilöautojen
maahantuonnin Suomeen, eikä uudesta maahantuoj asta ole vielä
selvyyttä. Maastoautojen maahantuonnin puolella jatkaa edel—

leen Autorep Oy.

Vuosikokouksessa päätettiin jälleen liittyä AKKzlistoille vuosi—

maksun tultua jälleen sen hintaiseksi, että on kannattavaa saada
jälleen kerhoa tunnetuksi myös AKKzn jäsenyyden vaatimissa
tapahtumissa kuten off-road trial, safarit, historic—race ajot, jne.
Eli jos haluat edustaa Rover Ystäviä kilpailuissa niin ota yhteyttä
esim. allekirjoittaneeseen.

Sitten vaan kaikki innolla kevätajoihin jotka järjestetään tänä
vuonna tuonne Turun suuntaan ja siellähän jälleen menoa piisaa
sekä henkilöautoilijoille että maasturikuskeille unohtamatta
muitakaan autossa istujia. Ja päivähän oli se 25. toukokuuta.

Kesää odotellessa '
?%”

INFO-TAULUT

J äsenmaksut 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.



MOOTTORIPYÖRÄ ON MOOTTORIPYÖRÄ...

500cc Rover 31/2 vuodelta 1912

Roverin historian juuret alottnvat aina vnoteen
1850, jolloin yhtiön perastaja aloitti ensimma'iset
liiketoimensa. Historiaan on nivontanut paljon
saknlaisia makana mm. hummailevia Pariisin
opiskelijoita sekä myös mielenkiintoisia
yhtiötovereita, joista yksi, herra Hillman tuli
myöhemmin, siirryttyäa'n omiin leipiinsa', kuuluisaksi
antontaottajaksi. Hänenkin sakansa kiertyy
myöhemmin takaisin Roveriin. Hillmannin kundesta
tytta'resta kaksi näet meni naimisiin sellaisten
miesten kanssa, j0illa oli myöhemmin oleva
merkitta'va' asema Roverin historiassa. Roverin
varhaishistoria 0n kiinnostava ja joskas kuin
TV—sarja ”Kaaniit ja Rohkeat". Pitänee
tehdä lehdessa'mme jaskas tarkempaa
selkoa noista alkaajoista!
Ensimmäinen ROVER—nimeä kantava yh—

tiö aloitti toimintansa sata vuotta sitten.
The Rover Cycle Company Ltd. Roverin
historia on toki vielä vanhempi. Rover
nimi esnntyi jO alemmin eräänä tuoteni-
menä niissä monissa J.K.Starleyzn perus—
tamissa yhtiössä, jotka valmistivat muun
mukana ompelukoneita. Tämä Rover ni—

J.K. Starleyn sähkökäyttöinen
ajoneuvo vuodelta 1888.

minen tuote oli kaikista aikansa kilpailijoista poikkeava
polkupyörä, ”Rover Safety Bike" vuonna 1886. Tässä ajo—

kissa on ensimmäisenä sellaiset rakenneratkaisut, joita käy—
tetään nykyään kaikissa maailman polkupyörissä: runko,
ohj aus, haarukka, kaksi yhtä suurta pyörää, keskiö ja polki-
met sekä voimansiirto ketjulla takapyörään. Tuo yli sadan
vuoden takainen Rover on niin samanlainen nyt kaduilla ja
teillä liikkuvien ajopelien kanssa, että se tuskin herättäisi
mitään huomiota ruuhkaliikenteessämme. Tämän Safety—

mallin eli "turvapyörän" edeltäj ä oli myös nimeltään Rover,
mutta se ei ollut mikään uranuurtaja; kolmipyöräisenä se oli
kömpelö ja kallis.

Roverin polkupyörä tuotanto menestyi ja markkinoiden
kasvulla ei näyttänyt olevan rajoj a, mutta silti kaukokatsei-

nen Starley kokeili jo ”itsestään kulkevia" laitteita. Covent-

ryn, josta tuli koko Englannin autoteollisuuden Mekka,
ensimmäinen moottoriajoneuvo oli kuin olikin herra Star-

leyn kolmipyöräinen vuonna 1888. Se oli varsinainen eko—

peli, siinä oli näet sähkömoottori ja akusto sievästi kätket—

tynä "luomutyyliseen” koripunosarkkuun kuljettajan taak—

se! Kului kuitenkin vuosia, ennenkuin moottorivoimalla
kulkevat Roverit tulivat markkinoille. Moottoripyörän ko—

keilukappaleita tehtiin useita vuosien mittaan, mutta kului
seitsemän vuotta, ennenkuin polttomoottorilla varustettuja
pyöriä tarjottiin yleisölle. Ensimmäinen vuoden 1902—3

”Imperial Rover" oli 2 3/4 (vero)hevosvoimainen möhkäle.
Lehdistö kiitteli tuotetta, Rover itse ei vielä ollut kovin
kiinnostunut maallista. Vain 1250 kappaleen jälkeen tuo—

tanto lopetettiin 1905.

Moottoripyörät palasivat uudelleen tuotantoon vuonna 1908,
aikana, jolloin Rover oli jo ehtinyt aloittaa autojen valmis—

tuksen. Tämä pyörä oli rehellisyyden nimissä kuitenkin

jotain, jota nykyisin kutsuttaisiin mopediksi. Siinä oli polku—
pyörän aihioon ympätty Motosacoche'n 1 1/4 hvzn moottori.
Onneksi Rover suunnitteli uuden johtajansa, J.K. Starley
J uniorin kaudella täysin oman konstruktionsa, joka esiteltiin
lehdistölle Olympian näyttelyssä 1910. Tässä vuoden 1911

pyörässä oli ilmajäähdytetty yksisylinterinen 2 1/2 hvzn
nelitahtimoottori, iskutilavuudeltaan 499 cc. Pyörässä oli
etujousitus, hihnaveto (mutta varalla myös tavallisen polku-
pyörän polkimet ja ketju takapyöräänl), eikä aluksi lainkaan
vaihteita. Myöhemmin tuli takanapaan sijoitettu kolmino—

peuksinen planeettavaihteisto, Sturmey Archer, jollaisia
vielä viisikymmenluvulla käytettiin polkupyörissä. Poltto-
ainetankin kyljessä oli pieni käsikäyttöinen öljypumppu,
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jolla silloin tällöin ruiskaistiin voite-
luainetta sivuventtiilikoneistolle. Malli
osoittautui todella onnistuneeksi, sillä
se säilyi tuotannossa kaksikymmenlu-
vun alkuvuosiin asti.

Tuotanto sujui keskimäärin puolen—

toistatuhannen vuosivauhtia, kunnes
ensimmäinen maailmansota sotki
suunnitelmia. Toki 1915—1918 valmis—

tui kuitenkin yli kolmetuhatta pyörää.
Juuri sodan alla 1914 tehtaalla tehtiin
ylitöitä jopa viikonloput, että saatiin
hoidettua kunnialla Venäjälle tsaarin
armeijalta saatu 350zn pyörän pikati—

laus. Juuri tässä vaiheessa kehitystyö
jatkui ja pyöriin suunniteltiin useita
versioita. Polkupyörän polkimet kato—

sivat 1915 tykkänään ja vaihteistoksi
tuli "tavallinen" vaihtei sto, Ariel'in val-
mistama. Moottoriksi sai valinnaise—

na myös kaksisylinterisen 654 cc
JAP'in.

Alusta alkaen Rover osallistui kilpai—

luihin. Kilpailuversiossa oli lyhyempi
akseliväli ja 1913 TT mallissa sitäkin
lyhyempi. Vaihteistoja oli valittavana
useampaa tyyppiä ja käytännön syistä
mm. öljypumppu siirrettiin jalkakäyt—
töiseksi. J alkavoimiin luotettiin muu—

toinkin, sillä joissakin kilpakoneissa
oli jarrupedaali molemmille jaloille.
Menestystä siunautui Roveristeille
vallan mukavasti, esimerkiksi vuonna
1913 Rovereilla kerättiin yhteensä yli
100 palkintoa. Kilpailut olivat mäki—

kilpailuja sekä rata—ajoja. Komeim-
man menestyksen Rover sai vuoden
1913 Man—saaren ajoista, tehdasjouk-
kueen voiton. J oukkueessa ajoivat ni—

mekkäimmät Rover—kuljettajat, Dug—

gie Brown, Alec Lindsay ja Chris
Newsome, jota menestyksen myötä
alettiin kutsumaan ”Rover" N ewso—

meksi. Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen Rover ei enää ollut ikäänty—

"Imperial Rover", tehtaan logo oljy-
pumpun kyljessä.

Voittoisa tehdasjoukkue 1913, Isle of Man TT.

vällä konstruktiollaan riittävän nopea
ja tulokset huononivat. Rover oli muka—
na Man-saaren aj oissa viimeisen kerran
1922, sij aluku oli silloin "enää" 13.
Vuotta aiemmin oli kyllä rakennttu ko—

konaan uusi kansiventtiilinen moottori,
mutta se osoittautui vielä sen verran
epäluotettavaksi, ettei sitä otettu kilpai-
luihin, viisisataakuutioisten moottori—

pyörien tuotanto oli muutenkin jo lop-
pusuorallaan.

Rover oli ollut hyvin hiljaa tulevaisuu—
den suunnitelmistaan ja esitteli Olym—

pian pyörämessuilla 1922 täytenä yllä-
tyksenä uuden kevyen pyörän. Se oli
varustettu ilmajäähdytteisellä yksisy—

linterisellä moottorilla, jossa oli kansi—

ventiilit ja jossa moottori ja vaihteisto
olivat modernisti yhtä rakennetta. Pyö—

rässä oli sähkövalaisimet j a sekä edessä
että takana rumpujarrut. Pyörä oli me-
nestys ja heti kohta sillä myös kilpail—

tiin ja voitettiin kultaa ”Six Days
Trialissa”ssa. Mallista tuli pian rinnak—

kaisversio, iskutilavuutta kasvatettiin
porausta suurentaen 350 kuutioiseksi.
Samalla vanhat vuosikymmenen tuo—

tannossa olleet sivuventtiiliset 500 ja

650 kuutioiset katosivat. Uudet pie—

nempimoottoriset mallit olivat toki riit-
täviä korvaajiksi, sillä vakiokuntoise—
nakin taattiin sadan kilometritunnin no-
peus (yli seitsemänkymmentä vuotta
sitten ja silloisilla teillä!). Tarjolla oli
myös korkeapuristeisia mäntiä lisää
tehoa vaativille.

Vuonna 1925 Rover moottoripyörien
tuotanto loppui. Tosin 35000 malli oli
vielä vuotta myöhemmin myyntilis—
toilla, mutta kyse on ollut viimmeisten
varastossa olleiden yksilöiden loppuun—
myynnistä. Tämän koomin ei Rover
ole palannut moottoripyörätuotantoon
ja tuskinpa edes nykyinen yhteistyö
BMW:n kanssa tuo Rover pyöriä kaup-
poihin — eihän sellaisia ollut aiemmin
Hondan liittosuhteen aikanakaan. Mis—

sähän lienevät kaikki ne 10.401 Rover
moottoripyörää, jotka tehdas ehti val—

mistaa? Soisipa edes jonkun löytävän
tiensä meille Suomeen, kaipa niitä
maatuu jollain kolhoosilla itänaapuris-
sakin?

, Kari TT

Vuoden 1923 uuuus ! 250cc Rover
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My first Landy
Kertomus LAND—ROVER

kuumeesta, sen hoidosta ja
mihin se voijohtaa.

Kaikki alkoi noin 15 vuotta sitten kun
silloinen työnantaj ani osti —68 mallisen
Land-Roverin (Såå—diesel) huvi- ja met-
sästyskäyttöön. Minua ei silloin maas—

turit eikä varsinkaan vanhat Brittiautot
kiinnostaneet paljoakaan, siinä iässä

piti olla spoilerit ja stereot ja kromi-
vanteet ja Jouduin kuitenkin silloin
tällöin aj amaan em. Lantikkaa ja huo-
masin vähitellen olevani ihastunut sen
ominaisuuksiin. Olihan se meluisa, lais-

ka, kylmä, ahdas, kömpelö eikä siinä
ollut edes kääntyviä etupyö-
riä. Ohjauspyörä oli var-
maan tarkoitettu aurauskul—

man säätämiseen.... Pääs-
säni alkoi pikku hiljaa rak-
suttaa: Minäkin haluan Lan—

tikan!

Kului useita vuosia ja kiin—

nostukseni vahvistui entis-
tä enemmän. Luin aiheesta
kaiken saatavilla olevan,
koeajoin muutaman yksi-
lön mutta sopivaa ei tuntu—
nut löytyvän. Kun piti saa-
da puoli-ilmaiseksi uutta
vastaava eikä rahaa ollut
nimeksikään. Olin vuonna

—87 lunastanut isäni maatilan itselleni
kalliilla lainarahoilla eikä rahaa tuntu—

nut löytyvän edes kaikkein välttämät-

tömimpiin menoihin.

Vuonna —92 saimme kuitenkin vaimon
kanssa häälahj aksi matkan Lontooseen

ja myös liput suureen kuninkaalliseen
maatalousnäyttelyyn keski-Englantiin,
The Royal Show. Kaiken näyttelyse-
kamelskan keskeltä löytyi yllättäin
Land-Rover osasto täynnä Defende-

reitä, Discovereitä ja Range—Roverei-

ta. Otin kaikista Defender—malleista n—

s- kylmät tyypit, tehtaan edustaja antoi
minulle esitteet kouraan ja suuntasin
silmät ristissä kohti muita osastoja.
Päiväni oli pelastettu. Ja vaimo kau-
huissaan. Nyt se alkaa...

Seuraavat pari vuotta seurasin myynti—

ilmoituksia toisella silmällä ja olin jos-
kus vähällä luopua ajatuksesta kunnes
kesäkuussa -94 näin lehdessä ilmoi—

tuksen —7l mallisesta ZA lO9B urnpi-
pakusta. Malli joka oli kuin tehty mi—

nun tarpeisiini joten luuri käteen ja
tapaaminen seuraavana päivänä.

Auto oli erittäin siisti ja suorakylkinen,
mutta runko ja ovien alaosat pahasti
ruostuneet. Korj aaminen ei kuitenkaan
tulisi olemaan mikään mahdoton tehtä-

vä eikä hinta ollut esteenä joten lyötiin
kaupat lukkoon. Auto oli poistettu re—

kisteristä niinpä lainasin siirtolava—au-

ton ja hain seuraavana päivänä pois.
Harvoin on kuorma-autolla ajo tuntu-
nut niin mukavalta, olihan aurinkoinen
sunnuntai ja lavalla ikioma Land—Ro-

ver. Vihdoin kotona vedin haalarit pääl-
le ja ryömin lokasuoj an alle tutkimaan
ruostetilannetta tarkemmin. Työjärjes—

tys oli selvä: Katto ja korin takaosa irti

ja uutta palkkia rakentamaan. Alkupe-
räinen takapalkki tuntuu olevan varsi-
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nainen ruosteenkerääjä joten ryhdyin
tekemään vahvemman ja vähemmän
ruosteherkän. Töissä leikkasin ruoka-
tunnilla 3mm FE37-levystä palat ja
kun paj alla sattui olemaan sopivat rei—

äntekovälineet tein myös samalla ko-
lon voiman ulosottoakselia varten. Pal-
kista tuli umpinainen, pohjassa vain
reiät ruosteenesto käsittelyä varten.
Palkista tuli umpinainen, pohj assa vain
reiät ruosteenestokäsittelyä vatten. Pal-
kin sisäpuolella on myös jäykjstävät
väliseinät noin
15cm välein. Ul—
konäkö eroaa
vähän alkupe-
räisestä, mutta
kysessähän ei
ollut entisöinti
vaan käyttökun-
nostus. Ja se on
varmasti vah-
vempi kuin al-
kuperäinen.

Muiden töiden
salliessa korja—

sin runkoa koko
loppukesän ja
syksyn kunnes
talven tulo kes-
keytti työn. Tal-
lissani on nimit-
täin pelkkä hiki-

ja savukaasu-
lämmitys.

Keväällä korj a-
sin ovet, vaihdoin takajouset ja puslat,
murskasin peukaloni isolla vasaralla,
tein täydellisen jarruremontin ja korj a—

sin noin miljoona muuta pikkuvikaa.

Kesäkuun 13 suuntasin keulan kohti
katsastusasemaa pelonsekaisin tuntein.
Olikohan unohtunut jotain, oliko kaik-
ki varmasti kunnossa? Katsastusmies
oli kuitenkin hyväntuulinen kaveri ja
ilmeisen kiinnostunut proj ektistani, olin
käynyt muutaman kerran kysymässä
neuvoa rungonkorj auksesta. Hän tote-
si jarrujen toimivan juuri niin kuin pi—

tää ja teki sen jälkeen hyvin perusteel—
lisen alustatarkastuksen ja sanoi: Hy-
vinhän sinä olet tämän laittanut. Rekis-

terikilvet kiinni, käyttömaksutarra tuu-
lilasin alakulmaan ja kahville. Elämä
hymyili!

Seuraavana työlistalla oli venttiilire—

montti. Sylinterikannen irroittamisen

jälkeen se vietiin moottorikoneista-
moon missä vaihdettiin pakoventtiili—

en ohjurit, koneistettiin istukkapinnat
ja hiottiin tiivistepinta. Mukaan tietysti
uudet venttiilit ja jouset. Keinuvipuak-
seli jouduttiin myös vaihtamaan, joku

oli joskus ystävällisestijättänyt akselin
lukituspultit pois minkä johdosta voi-
telu ei toiminut. Kaiken tämän jälkeen
moottori kävi taas hyvin. Jäljellä yksi
ongelma: ölj ynpainemittari näytti huo—
lestuttavan alhaisia lukemia.

Soitin OFF-ROAD CENTERiin jossa
neuvottiin vaihtamaan mittaria. Ostin
amerikkalaisen mittarin jonka anturi ei
sitten sopinutkaan Lantikan suodatin-

jalkaan (BSRkierra). Sain tehtyä uu—

den sovitusosan, käynnistin moottorin

ja kas kummaa; viisari nousi heti näyt-
tämään 3 ,0 kg/cm2 tyhj äkäynnillä, kier-
roksilla melkein 4. Edullinen ja nopea
koneremontti.

Sen jälkeen olen käyttänyt autoa lähin-
nä maatalouden eri töissä, liikkuvana
työkalukaappinajalyhyillä kauppareis—

suilla, ja kokemukseni ovat olleet pel-
kästään positiivisia. Raskas aj ettava-
han se on, mutta työkoneena en'nomai-
nen. Tosin talvipakkasilla se ei ehkä
ole paras mahdollinen kulkuväline, lu-
mikelissä kylläkin.

Parhaillaan on rakenteilla tehokkaam—

pi lämmityslaite kahdella kennolla ja

isolla keskipakoispuhaltimella. Autos-
sa kiinni ollut lämmitin oli lähinnä
naurettava. Myös kaksiosainen taka—

luukku on hankala käyttää, ovi olisi
parempi. (Löytyykö kellään)? Kans-
saihmiset suhtautuvat Land-Roveriin
uteliaasti oudoksuen, tämä kun on sel-
laista Toyota-seutua. "Eikös se Vie hir—

veesti bensaa?" (Kyllä), "saakos siihen
enää varaosia (Saa). ," Se on varmasti
kamalan kylmä talvella?" (On). Lop—

pukevennykseksi voin sanoa; Tätä au-
toa en vaihda. Ellen sitten toiseen Land-
Roveriin .....

Terveisin jäsen 1096
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ELÄMÄÄ SD1:n KANSSA
Oireiden synty

Kaikki alkoi talvella —95.

Ensimmäiset oireet olivat
sunnuntaihesarin myytävänä
palstojen selailu. Pohjimmaisena
ajatuksena oli moottoripyörän
hankinta, ultimaalisen vapauden
vertauskuva, nimittäin Virpillä oli
ollut vuosia Triumph Bonneville ja
hän oli saanut ajaa sillä aina
kyllästymiseen asti ( Virpi oli
tietenkin myydyn sen ennen meidän
kohtaarnista).
Moottoripyöränäyttelyssä käynti vain

pahensi asiaa, kun silmiin osui
todellinen kaunotar, Moto Guzzi
California. Tämän ihanuuden hinta
oli vaatimattomasti vain 100 000
markkaa, joten unelmaksi se kyllä oli

jääväkin. Keskusteltuamme asiasta
kävi minulle yhä selvemmäksi, ettei

pyörän osto ole ehkä kaikkein paras
valintajuuri nyt. Virpi oli ainakin
enemmän auton kannalla.

Taudin puhkeaminen
Aikaa kului ja autokuume paheni.
Tarkoittaen, että sunnuntaihesarit
luettiin yhä tarkemmin. Eräs ilmoi—

tus herätti huomiomme useasti: Ro-
ver-pälstallä ollut ilmoitus Myydään
Rover 3500 vm -8O Hinta oli jotain
28 000 markkaa. Silloisessa talou-
dellisessa'tilanteessa moinen han-
kinta olisi ollut yhtä järkevää kuin
ottaa soutuveneestä tulppa pois ve—

sillä saadakseen veden poistumaan
veneestä. Myöntää täytyy, että jokin
asiassa kiinnosti - vähän niin kuin
naapurin nuori rouva ukkomiestä.

Kevään mittaan meille alkoi tulla
vastaan niin sanottuja matkustuson-
gelmia. Kulkuneuvottomana piti aina
turvautua valtion tarjoamiin kyytei-
hin. Eikä aikataulut j & päämäärät aina
sopineet yhteen. Tunnettuahan on ,

että VRzllä sopii asiakkaalle vain
toinen mahdollisuuksista, siis joko
aikataulu tai päämäärä. Ongelmana
oli mm. kesämökki, joka sijaitsee'
lähes mahdottomien kulkuyhteyksi—
en päässä. Tai no, kulkeehan siellä
postiauto kerran päivässä, kylläkin
väärään suuntaan.

Kevään mittaan alkoi meille selkiin-
tyä, ettei kesälomailu tai muutkaan
pääteiltä poikkeavat matkat ole mah-
dollista ilman ajoneuvoa, vaikka
kuinka haluaisi kannattaajulkista lii-
kennettä. Ajoneuvojen lainailu toi-
silta ihmisiltä on ikävää ja hankalaa.
Niinpä eräänä päivänä Virpi, hieman
yllätyksekseni, halusi ostaa auton.
Tästä alkoi pitkällinen prosessi. Mil-
lainen auto sitten pitäisi ostaa. En-
simmäisestä asiasta pääsimme nope—

asti yhteisymmärrykseen. Nimittäin
Siitä, ettei pikkuauto tule kysymyk-
seen eikä ainakaän jäappaniläinen.
Eurooppalainen sen olla pitää tai sit-
ten jenkki. J enkit nyt ovat täydellisiä
autoja, jos haluaa tehdä henkilökoh—
taisen konkurssin. Niissä kun on se
V8.

Hoitokuuri
Kierreltyämme autokaupoissa meil-
le selvisi eräs tärkeä ero autojen vä-
lillä, ainakin autokauppiaiden mie-
lestä. Autot jakautuvat yli ja alle 40
000 markan luokkaan siten, että ylem-
pi osa kuuluu merkkiliikkeisiin ja
alempi osa jobbareille. Tämä tarkoitti
meille yhtäkuin jobbareita kiertele-
mään. Sitten vasta päästiin itse asi—

aan eli kiistelyyn siitä minkä merk-
kinen tulisi ostäa. Minulla itselläni

oli ollut Volvo 244 ja olin ollut peri—

aatteessa tyytyväinen merkkiin, jo-
ten siksi se oli yksi vaihtoehdoista.
BMW oli toinen minun ehdottamani
vaihtoehto. Virpi oli sillä hetkellä
kiinnostunut Dodgesta, lähinnä pa-
rin edullisen vaihtoehdon takia. Tä-
män lisäksi Virpi oli kiinnittänyt
huomionsa vieläkin myynnissä ol-
leeseen Roveriin. Kiistelyn lopputu—

loksena päätimme tutustua muuta-
maan BMW2hen ja yhteen Dodge
Aspeniin, kun hinta oli niin halpa.
Niinpä menimme katsomaan sitä
Dodgea. Saavuttuamme paikalle
saimme kuulla, että auto oli myyty jo
aamulla. Pettyneinä jäimme tutkai—

lemaan olisiko muita tarjolla. Jenk—

kejä oli joka lähtöön ja yksi usko-
mattoman kallis ja hyväkuntoinen
Bemari. Mutta sitten alkoi kirkastua.
Bemarin viereen oli parkkeerattu jo-
kin kaunotar, jonka meikit olivat ra-
pisseet. Siinä se seisoi nurkassa odot-
tamassa ostajaa. Tutkailimme kiin-
nostuneena Roveria ja myyjä huo—

masi kiinnostuksemme. Sillä kertaa
tyydyimme vain pikaiseen katseluun
ja läksimme jätkamaan matkaa.

Ensimmäinen koeajamamme BMW
osoittautui täydeksi sudeksi: 518 ei

kiihtynyt mihinkään ja joka paikka
huusi remonttia (mm. ei mennyt yk-
könen päälle). Toinen BMW osoit—

Virpi juhannusyönä auton kanssa kahden.
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tautui taas todelliseksi löydöksi,
mutta maksuehdot eivät. Muutenkin
noin 20 000 markan hintaluokassa ei

' ollut kovinkaan sankoin mitoin hel-
miä tarjolla. Niinpä päätimme koe-
ajaa vanhan Roverin, jonka hintaa
oli laskettu. Koeajo ei ollut kovin
pitkä, kun ei ollut paljon bensaa (van-
ha autokauppiaan kikka?). Lyhykäi-
sessä koeajossa innostus kasvoi, ajo—
ominaisuudet olivat meistä molem-
mista hyvät. Auto tuntui sopivan
painavalta, ei raskaalta ja kyyti tun-
tui tasaiselta. Tosin puhki ollut pa-
koputki piti melkoista pörinää. Toi—

sella koeajokerralla pörryyttelimme
pidempään ja tutkimme autoa tar-
kemmin. Auto oli koriltaan ruostu-
nut paikka paikoin aika runsaasti,
ajajanovi oli alareunasta revennyt
ruostumisesta jne. Kaikkia ruoste-
vaurioita emme tuolloin vielä ha-
vainneet, mutta myöhemmin kyllä.

Tauti taltutettu,
ongelmat ohi?

Auton ostopäätöstä nopeutti saapu-
va juhannus jakova halu päästä omal-
la autolla mökille. Vaikka auto ei
ollut mikään loistoyksilö oli se mei-
dän molempien nuoruuden aikainen
ihanneajopeli. Muistan kuinka pu—

perteetti-ikäisenä finninaamana se-
lailin TMzn numeroa, jossa oli uuden
Rover Vanden Plasin koeajo tai oi—

keammin tyyppi eli pari valokuvaa
ja lyhyt juttu, siitä millainen auto
oli: muuten kiitettävä paitsi jalkati-
laa takana oli vähänlaisesti edustus—

Aamutoimet ja takana yöllinen sääskien pakopaikka (2-hengen huone).

käyttöön ja ohj aus oli tehostettu niin,
että ajo tuntui kulmikkaalta. Virpi
taas oli Englannissa au—pairina ol-
lessaan ihastunut letkeästi hyrrää-
vään Roveriin. Sitten Vihdoin unel—

mistamme tuli totta ja matkasimme
siis juhannuksen viettoon omalla
Autolla. Olihan se hienoa ajella sel-
laisella autolla, jota oli nuorena po-
jankloppina halunnut päästä aj amaan.
Aj otuntuma oli muutaman ensimmäi—

sen sadan kilometrin ajan kurvien
kohdalla kulmikas, mutta tuntumaan
oppi nopeasti ja lopulta se rupesi
tuntumaan ainoalta oikealta ajotun-
tumalta. Muutenkin auton pitkän
matkan ominaisuudet olivat hyvät,
persus ei puutunut 500 kilometrin

Viimeinen kuva ennen myyntiä.
Lyhytaikaisen ystävyyden Viimeinen kuva.

matkalla ollenkaan ja ajaminen tun-
tui sellaiselta, ettei sitä olisi välttä-
mättä halunnut lopettaa vielä 500
kilometriin. Auto vastasi ajo-omi-
naisuuksiensa puolesta odotuksia, ei
niinkään moottorin osalta. Pellin alla
oli VS varustettuna 3,5 litralla, mut-
ta tehoja oli vaisunlaisesti. Auto oli
nimittäin ns. ruotsinmalli eli vastasi
paremminkin 2600 suorituskyvyl—
tään. Lisäksi 170000 kilometrin jäl-
keen tuntui siltä, että kaasuttimet olisi
kaivanneet perusteellista huoltoa.
Autoa ei meinannut saada millään
käyntiin aamuisin, tämä oli ainainen
ongelma. Asia ratkesi parin akun tyh-
jennyksen jälkeen vähän kuin sattu-
malta. Päätin eräänä aamuna pitää
starttimoottoria päällä niin kauan
kunnes se lähtee käyntiin, akusta lop-
puu virta tai muuten vaan hajoaa
joku paikka. Niinpä noin 40 sekun—

nin käynnistyksen jälkeen moottori
hörähti käymään. Tällä tavalla se sit-
ten käynnistettiin joka aamu. Vent-
tiilien kuntokaan ei ollut aivan paras
mahdollinen, sillä ne pitivät selvää
naputusta. Eipä meille koskaan sel-
vinnyt huonon käynnistyvyyden syy
sen paremmin. Autossa oli Vanden
Plas malleista poiketen vähän erilai-
nen automaattiryyppy, joka saattoi
jäädä päälle jos sille päälle ryhtyi.
Toisaalta auto oli toimintavarma. Se
nimittäin kyllä lähti käyntiin var-
masti, vaikka hitaasti.
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Englishman in Finland

' Kesä meni mukavasti eikä autossa il-

mentynyt mitään suurempia vikoja,
mitä nyt sateella oli vedet sisällä. Tämä
johtui lasin ympäryksen ruostumisesta
läpi paikka paikoin. Erikoisuutena oli
kosteusmittari sisätiloissa irronnut kat-
toverhoilu laski alas kostealla säällä ja
pin gottui takaisin kuivalla kelillä. Syk-
syn tullen piti asentaa autoon lohko-
lämmitin. Lämmittimestä oli suuri apu,
sen avulla Rover rupesi käynnistymään
paremmin kuin kesällä. Outoa eikö tot—

ta. Ja Virpikin sai oppitunnin siitä, että
se lämmittäjän johto kannattaa ottaa
irti ennen kuin lähtee ajamaan, tällöin
lähtöä kohti kustannukset ovat noin
150 markkaa pienemmät. Syksyllä
meille tuli harvinaisen selväksi se, ett—

eivät englantilaiset ole rakentaneet au—

toja Suomen pakkasiin. Tuntui siltä
kuin autossa olisi ollut reikiä siellä
täällä, kun kylmää virtasi sisään vähän
sieltä sun täältä. Niinpä minä astelin
rautakauppaan ja ostin vuorivillaa ja

aloitin tiivistystoimet. Rakentelin etu—

jalkatiloihin mattojen taakse ja jalkati-
lan yläpuolelle tiivistykset. Nämä aut-
toivat melko hyvin, kun pakkanen jäi
alle —15 0C. Kovemmilla pakkasilla ei
sitten auttanut enää mikään. Jouluksi
lähdimme Pohj anmaalle ja sattuipa
sopivasti oikea Rover-autoilijan unel-
makeli eli - 30 0C pakkanen. Kaikkihan
muistavat, että ne pakkaset jatkuivat
läpi koko joulunpyhät, joten oli mo—

lempiin suuntiin kiva körötellä. Tun—

nelma oli kuin olisi aj anut pakastimes—

sa. Lämpöpuhallin ei kyennyt lämmit-
tämään ilmaa riittävän paljon, jotta se
olisi lämmittänyt jääkylmää tuulilasia.
Niinpä ilmavirta kaareutui tuulilasista
suoraan kasvoihin ja jäädytti naaman.
Sillä seurauksella, että piti vaihtaa kus-
kia. Virpi kun sattuu olemaan minua
selvästi lyhyempi ja häntä tämä virta ei
haitannut, koska se meni niin sanotusti
yli hilseen. Tämä matka oli ainoa, joka
on ollut pelkkää piinaa Roverin kans-
sa. Sisälämpötilaa ei saanut nousemaan
millään. Kylmän keskellä emme huo—

manneet, että matkan aikana jäähdy—

tinvettä oli kadonnut järjestelmästä ja
lämmin hiipui ja lopulta auto meinasi
ruveta keittämään. Tämä tapahtui muu-
tama kilometri ennen kotia. Olisi tie-
tenkin ollut syytä tarkastaa veden mää—

rä kesken matkan tekoa, kun tuntui
ettei lämmintä tule millään. Vaan niin—

pä sitä värjöteltiin vilttien alla onnelli—

sina Siitä, että allamme oli kuitenkin
Rover.

Vuoden vaihduttua alkoivat suojasäät
ja teiden raju suolaus. Tämä nopeutti
vanhassa kulkijassa korin ruosteiden
järjestelmällistä esiin marssia. Tilanne
paheni aivan silmissä, joten meidän oli
aika lyödä päät yhteen ja miettiä rat-
kaisu asialle. Korj ataanko kesällä auto
melko perusteellisesti vai vaihdetaan-
ko se koriltaan parempaan ? Tästä lisää
tarinaa myöhemmin sarj assaz" Myytä-
vänä lS—vuotias englantilainen erikoi—

suus."

T Markku Lampuoti

Autohuolto T. Pispala Oy
(90) 208 508, (90) 208 277
Shell Nurmijärvi Pekontie 1
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ROVERIN TULEVAISUUDEN
SUUNNITELMISTA

Tällä kertaa olen korvannut
nykyisten myyntimallien esittelyn
vapaasti kääntämällä oheen pari
mielenkiintoista artikkelia
Englantilaisista autolehdistä
Roverin tulevaisuuden
suunnitelmista. Jos on
tapahtumassa myllerrystä
kotimaisissa
maahantuontikuvioissa, niin
tuntuu olevan iso vaihde
Britanniassakin päällä. Mutta
muodostakaa ama käsityksenne
seuraavien artikkelien
perusteella.

CAR, Lokakuu 1995

BMW:N PITKÄNTÄHTÄIMEN
SUUNNI TELMA R OVERILLE
ALKAA MUOTOUTUA

UUSI NELOSMOOTTORI, PIKKU
LAND ROVER JA, EHKÄ HEALEY
V6 - BMW:LLÄ ON SUURET
SUUNNI TELMA T ROVERILLE

Rover on alkanut työskennellä uuden
K-sarjan korvaavan moottoriperheen
parissa. Ensimmäiset näistä voimalait-
teista valmistuvat vuosikymmenen lop-
puun mennessä. Niiden luvataan ole-
van vähintäänkin yhtä edistyksellisiä
kuin K-sarjan moottorit kun ne esitel-
tiin 1989.

Merkit Roverin ja sen omistavan
BMW:n yhteisest'a moottori strategi-
asta voimistuvat. Rover tulee olemaan
vastuullinen pienistä neli-sylinterisis—
tä moottoreista — 1,0 litraisesta 1,6 lit-

/ raiseen —, ja saattaa myös kehittää suu-
rempia nelisylinterisiä bensiinimoot-
toreita, samalla kun BMW tuottaa kaik-
ki kuusi ja kahdeksan sylinteriset moot-
torit. Saksalais yhtiö kehittää dieselit,
huolimattaRoverin edistyksellisyydes—
tä suorasuihkutus—teknologiassa. Ro-
ver tulee siirtämään kokemuksensa
BMW:11e.

Seuraava vaihe K-sarjan kehityksessä
valmistuu tammikuussa, jolloin fase-
liftattu 800—sarja saa KV6 moottorin
vanhan honda-moottorin paikalle. Se
tuottaa saman tehon (169bhp) 2,5 lit-
rasta. Vaihtoehtoisena tulee olemaan
myös 200bhp versio. Molempien när—

den moottorien on tarkoitus myös esiin—

tyä 600 V6-mallissa, joka esitellään
ensi vuoden lopulla. Lisäksi on kehi-
tetty 3,0 litrainen 250bhp V6 jota tul—

laan käyttämään Austin Healey urhei-
luautossa, jos se saa vihreää valoa. (kat-
so kuva ohessa).

Sarja 8001an tulee uusi tupla—air-bag—

kojelauta, jäykistetty korirakenne, pa-
rannettujousitus (jälleen kerran) mutta
ei muutoksia ulkonäössään.

Uusi Rover 200 julkistetaan marras-
kussa, (katso edellinen Rover Yst'avät -
klubilehti). On vahvistunut, että Rover
on hylännyt Hondan suunnitteleman
vanhan 200:sen takajousituksen (uusi
auto perustuu lyhennettyyn 200:sen
pohj alevyyn) suosiakseen muunnettua
Maestron toteutusta. Alemmat kustan—

nukset ovat yksi syy, mutta suurin on
että maestron pokittaispalkki toteutus
on tehokkaampi kun yhdensuuntaistu-
kivarsilla toteutettu Hondan j ärjestely.

Pikaisesti uuden 200: sen esiintulonjäl—
keen, 200 cabriolet, Coupe ja 400
Tourer (farmari) - jotka kaikki säilyvät
tuotanossa - saavat uuden kojelaudan.
Ne esitellään ensi keväänä.

Yhtiön seuraava suuri malliesittely tu-
lee olemaan pikku-Land Rover, koodi—

nimeltään CB 40. Vaihtoehto Suzuki
Vitaralle ja Toyota RAV4zlle. Auto
julkistetaan kolmi- ja viisi ovisina ver-
sioina.

Kolmiovisessa on irroitettava Hard-
top katto, suzuki tyyliin, ja se tulee
olemaan muotoiltu nuoria ostajia ko-
siskelevasti, samalla kun viisiovinen
on perinteisempi.

Niiden hinta Englannissa tullee asettu-
maan 15 000—16 000 punnan haaruk-
kaan.

CB 40:ssä on itsekantava korirakenne
kustannusten ja painon säästämjseksi.
Rungon ja jäykkien akseleiden sijaan
siinä tulee olemaan apurungot ja eril—

lisjousitetut pyörät edessä ja takana.
Land Rover tulee asettamaan pääpai—
non varmistaakseen että se on vähin-
tään yhtä hyvä ajettava kuin Toyota
RAV4 maantiellä, ja säilyttää perintei—
sen Land Roverin ketteryyden maas-
tossa.
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CB 401tä tarjotaan neljällä
moottorivaihtoehdolla kun se tulee
myyntiin syksyllä 1997: 125bhp 1,8 K-
sarj an moottorilla, 136bhp 2,0 T-sarj a-
laisella, 105bhp L-sarjan turbo-diese-
lillä ja 169bhp KV6 moottorilla. Siinä
tulee olemaan jatkuva neliveto, ja ne-
rokas hitaan alueen valinta-järjestel-
ma.

CB 401nen perään tulee RD 1
, korvaava

auto 600 sarj alle (ja itseasiassa
myöhmmmin myös 800—sarjalle hie-
man isonpana). RD 1 käyttää radikaa-
lia etuveto—teknologiaa jota BMW on
kehittänyt omaan käyttöönsä, ja tulee
olemaan ensimmäinen perheestä joka
korvaa 200 ja 400 sarj an vuosikymme—
nen lopussa.

Samaan aikaa saatamme nähdä uuden
Austin Healeyzn, mutta sen tulevai-
suus riippuu Roverin pohjois—ameri-
kan suunnitelmista. Jos yhtiö palaa ta-
kaisin näille markkinoille henkilöau-
toillaan, se tulee tapahtumaan aluksi
Austin Healeyllä, RD 1:11ä myöhem-
min, j a seuraavan sukupolven MGlelä,
joka tulee edustamaan täysin uutta muo-
toilua. Jos USA:n suunnitelmat pudo—

tetaan pois, Healey tulee kuolemaan, ja
MGF tulee kokemaan fase-liftin en-
nemminkin kuin totaalisen uusimisen.

Autocar 3/1996

BRITTILÄISEN
AUTONMUOTOILUN UUSl
ROHKEA [LME

Rover suunnittelee
lanseeraavansa
perheautovalikoiman joka tulee
yhdessä yössä tuhoamaan sen
keskitien imagon ja uudelleen
sijoittamaan yhtiön Fiat.'in,
Renault:in ja Chryslerin
joukkoon maailman
suunnittelujohtajaksi.

Uudet autot, alkaen seuraavasta 600: sta,
aikataulun mukaisesti 198 8 j a kuvattu-
na ensikertaa näillä sivuilla - tulevat
välittömästi uudelleenmäärittelemään
mitä Brittiläinen auto on 1990 luvulla.
Rover, ensimmäisenä, on selkeästi il-
maissut ettei se ole ainoastaan kromat-
tuj & kynnyslevyj ä j amuutamia puu- tai
nahka sisusteita.

Sarja 600zsen korvaaja - joka tulee
myös korvaamaan suuremman 800:sen
- on suunniteltu taistelemaan Jaguaa—
rin uusien pikkumallien, keskikokoi-
sen X200:sen ja mondeo-kokoisen
X400:sen kanssa. Taistelukenttä tulee
olemaan Amerikka, kuten pääjohtaja
John Towers selvittää seuraavassa.

Mutta vaaditaan enemmän kuin yksi
auto kurkoteltaessa halukkaita englan-
tilaismielisiä. Ei vaaraa, Roverilla on
useita.

Massiivisen sisäisen keskustelun syn—

nyttäjä, Roverin uusi ulkonäkö, on yh—

tiön kummisetien, BMW:n johtajan
Bernd Pischetsriederin ja r&d:n johta-
jan ja Roverin puheenjohtajan Wolf—

gang Reizlen suosikki. Molemmat piin-
tyneitä englantilaismielisiä. He ovat
päättäneet että Roveris sa tulisi olla ereh—
tymätöntä Brittiläisyyttä, j onka he tun-
tevat menetetyn Roverin lainatessa tek—

nologiaa Hondalta. Se on mielipide
johon BMW:n Amerikan suunnitte-
lujohtaja Chris Bangle yhtyy.
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"Kun BMW hankki Roverin, olimme
todella vaikuttuneita joistain uhkaroh—

keista, mutta syntymättömistä töistä,
joita suunnittelij at olivat tuottaneet,
mutta eivät pystyneet toteuttamaan j oh-
tuen riippuvuudesta Honda—pohjaiseen
arkkitehtuuriin", he selittävät. Nyt heil-
lä on vapaus tehdä näistä ideoista totta.

Bangle on ollut ensisijainen liikkeelle
laittaja rohkaistaessa Roverin suunnit—

telijoita, aluksi Gordon Skedzin alai-
suudessa jamyöhemmin Geoff Upexzin
alaisuudessa, löytää identiteetti joka
pystyisi erottamaan Roverit BMW:stä.
Kuitenkin, Rover on verrannut itseään
BMW1hen vuosia. ldentiteetin löytä-
misen ei tulisi olla vaikeaa.

"Britanniallaonyhtenäharvoistamais-
ta maailmassa selvästi omat perinteet”
sanoo Reizle. "Ihmiset ovat erilaisia,
huumori on ainutkertaista, siellä on
hienoja tuotteita kuten Burberry, Dun-

/ hill ja Church”s:in kengät.

Britanniassa on ihailtava tyylitaju. Luu-
len että nämä asiat voidaan saada mu—

kaan Brittiläiseen auto—muotoiluun.

"Kun kaikki automerkit tänään ovat
laadukkaita, ainoa tapa eroittua merk-
kien välillä on tuottaa omaperäinen
tyyli. Uskomme että on mahdollista
nuorentaa Brittiläisyyttä. Ei riitä että
rakennamme vain uuden euro-auton."

Upexzille, kuitenkin, perinne ei mer—

kitse toisintoa. "Progressiivisesti läpi
perinteiden on se mitä etsimme” hän
sanoo: "Uusinta on sitä mitä voisimme
väittää välttävämme. Tarkoituksena
on ainoastaan ottaa osia menneisyy-
destä ja liittää niitä johonkin. Se on
paljon hienovaraisempaa kuin tämä.”

Yhtäpitävästi Pischetsriederzin kans—

sa, tämä tulkinta Brittiläisyydestä voi
aj aa autot ulos Roverin menneisyydes—
tä. "Rover voi käyttää muotoilu osia
kaikista Brittiläisistä autoista” hän sa-
noo. Katso takapään kolmiulotteista
kuvaa saloonista ohessa ja voit nähdä
Pischetsriederin aj atuksen. Aito Jaguar
MKII, takalasi ja tolppien muodot ovat
erehtymättömästi Brittiläiset. Kuiten-
kin etukuvat omaavat voimakkaasti su-
kulaisnäköisyyttä 1950 luvun P4zään
ja 60-luvun 100:s perheeseen putoa-
valla simpukankuori konepellillä joka
istuu pullolaanolevien lokasuojien
päällä. Tällä hetkellä uusi ilme on tuo-
tettu vain uuteen 600/800:n Pienem—

mät autot valikoimassa — korvaajat
200:selle ja 400:selle - saavat oman
tyylinsä yhtymäkohdilla menneisyy-
teen hienosäädettynä mukaan.

"600/800 voidaan esittää Brittiläisyy—
tenä” sanoo Reitzle. Nuoremmille kul-
jettajille tulee olemaan jotain enem-
män tämänpäivän 200:sen kaltaista.

Kilpailussa kustannusten kurissapitä-
miseksi, BMW ja Rover yrittävät pyö-
rittää kolmea mallia - 600/800, 400
(koodi—nimi RCl) ja 200 (RBl) - sa—

maan etuveto-pohjalevyyn. 2000 lu—

vun autoteollisuuden kielessä pohj ale-
vy ei tarkoita ainoastaan metallipuris—
teita pyörien välissä ja etupään kola-
risuojausta, vaan myös moottori/vaih-
teistoa ja ratkaisevasti lisääntyvää
monimutkaisempaa ja kalliimpaa säh—

köj ärjestelmää ja elektroniikkaa. J aka-
malla tämän taikuuden mallien välillä
tulevat työkalukustannukset muuta—
malle ainutkertaiselle pohj apellille mer-
kityksettömiksi. Suunnittelemalla ku-
kin erillinen pyöräntuenta **kulma” eril—

lisenä apu—asennelmana, saattaa jopa
olla mahdollista venyttää tai lyhentää
erillisiä raideleveyksiä paremmin so—

pimaan erilaisten akseliväli- variaati-
oiden suhteisiin.

Kuitenkin, poikkeuksena Rover: in kus—

tannus—säästöiselle, komponentti-ja—
koiselle etuveto-strategialle on Lippu
(Flag) — malliston huipentava "super—

Rover”. Mahdollisesti yhtä suuri kuin
BMW 7—sarja. Se saattaisi murtaa muo-
don ja käyttää joko ainutlaatuista taka-
pyörä—veto-pohj alevyä tai lainata Bai-
jerilaista teknologiaa sukulaisyhtiöstä.

"Jos teemme yhtä suuren Roverzin kuin
7-sarja, se tulee olemaan takavetoi—
nen” sanoo Pischetsrieder.

Mutta yhteisesti niin BMW:lle kuin
Roverzille, tälläisen ajoneuvon tule-
vaisuus on kaukana päätöksistä. "Tie—

tenkin, komponenttien jakaminen
merkkien välillä ja yli malli-sarjojen
vaikuttaa taloudellisesti, mutta meidän
tulee löytää tasapaino” sanoo Reitzle.
"Tämänpäivän asiakas tietää paljon
enemmän auto-teknologiasta ja ei tule
vakuuttuneeksi jos me yksinkertaisesti
vaihdamme korimuotoilua ja tunnuk—
sia ja alennamme kustannuksiamme.
Mini, koodinimeltään R5 9, voisi saada
oman ainutkertaisen pohjalevyn, täy—

dentäen kolmen pohjalevyn ryhmän
kokonaisuuden.

Kuitenkin, jos suunnitelma laittaa RD:t
yksi, kaksi ja kolme samalle pohjale-
vylle putoaa pois, Mini ja RB l saattai-
sivat jakaa teknologiaa täyttämään
Roverin kolmen pohj alevyn tavoitetta.
"Kolme on mielestäni paljon parempi
kuin nykyinen lähes 12” sanoo Reitzle.
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Roverin riippumaton moottorilinja li-
sää merkkien erottumista. Tulevat pik—

kuautot R59, RBI ja RCI saavat voi-
manlähteekseen yksinomaan evoluu-
tiot nykyisestä nelisylinterisestä K—sar—

jastaja RDI ja RDZ saavat 2,5 litraisen
KV6 voimanlähteen. Samalla BMW
kehittää suoran kuutosen, V8:n ja V12
5an an. Ainoa poikkeus tähän sääntöön
saattaisi olla nykyinen kaksi-litrainen
BMW nelonen, joka asennettuna poi—

kittain, voisi korvata Roverin vanhen—
tuneen T—sarj an.

"Yksi asia, kuitenkin, on varmaa. Rovereissa tulee olemaan hyvin
erillainen ajokäyttäytyminen BMW:hen nähden. BMW:n tulisi olla
kuin jatke hermo—järjestelmään ”, jatkaa Reitzle," samalla kun Roverin
tulisi kohdistua rentouttavaan ajamiseen. Rentouttava; mahdollisesti.
Ikävystyttävä; ehdottomasti ei. "

Kymmenen vuotta sitten Roverin Viesti oli tuottaa Brittiläinen BMW, kohde joka
nyt on laajasti tarpeeton. Sensijaan, nyt keskustellaan Roverista valmistamassa
"pikku—B entley :itä”. "Mikä voisikaan innoittaa enemmän” sanoo Towers. "Miksi
tehdä mitään joka ei tuota muutosta. Mikä on juuri se asia perinteis-
ten autojen maailmassa. Tehdä jotain epätavanomaista?”
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JETl
Kuvissa esiintyvä auto on JET 1, se Suo—

messakin vieraillut ja Eltsussa kiertänyt.
Jet 1 oli ensimmäisä toimivia kaasuturbii—

niratkaisuja henkilöautoon.

JET 1 on varsin hyvin tunnistettavissa P4
korimalliseksi. Myös umpikorisia P4 kori—

mallisia käytettiin. P4 mallien j älkeen käy—

tettiin kaasuturbiinia mm T3 nelipyöräve-
toisessa urheiluautomallissa sekä P6 mal—

lissa, joka oli lähes sarjatuotantokelpoi-
nen. Vain hinta oli aivan liian kallis. Tä—

män jälkeen käytettiin vielä ROVER BRM
kilpa—autoissa kaasuturbiinia.

Roverzlla lienee vieläkin nopeusennätys
kaasuturbiiniautolla.

JET 1 on nähtävillä Lontoon Science
Museumzssa, joka on tekniikan harrasta-
jalle näkemisen arvoinen paikka. Esillä on
myös ensimmäinen ROVER—pyörämalli.

Rover Ystävät -lehdessä on ollut mm. No
45:ssa aineistoa Rover kaasuturbiini au-
toista.

Stefan Kraatz
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Autoj a saatavana ainakin mallit RR,LR
SI/II/III LWB & SWB, LR 110 & 90,
101FC, Dakar 4*4.

Autoissa on lukuisisa yksityiskohtia,
neliveto ratkaisut, iskunvaimentimet,
toimivat akselistot ja odd-road radalla
aj amisen mahdollistavat j ousikuormit-
teiset erikois laahaajat.

OFF ROAD -

Sähköautorata

The 4*4 Trading Company on tuonut
markkinoille off-road sähköautoradan.
Tietojemme mukaan tämä on ainoa
laatuaan. Autot ovat 1/32 mittakaa-
vassa (Scalectirc-koko), käsintehtyjä
ja tietysti nelivetoisia.

Hintoja
Rata 98 * 176 cm 13750.—

Autot, muovikorilla £165.-

Autot metallikorilla £275.-

Paljon muita vaihtoehtoja.

Julisteet

Lisäksi samainen yritys tarjoaa
71 *51cm kokoisia nelivärisiä julistei-
ta käsitellen Lantikoita I, II & III sarj a-
laiset, Range Roverit ja Discoveryt.
Viisi erilaista. Hinnaltaan £12.50 kap-
pale lähetys- ja pakkauskuluineen Eu—

rooppaan.

Yhteystiedot
THE 4*4 TRADING COMPANY

8 WOODLEA DRIVE, BROMLEY,
KENT BRZ OUQ

Puhelin 990+44-181-460 8318
5 Fax 990+44-181—313 3339
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OSTETAAN
SDI 2600 tai 3500

Ei tarvi olla ajokuntoinen (saa olla)

HALPA !

Puh 9400-730612 Arto Aaltonen

MYYDÄAN
ROVER 3L, -65

Katsastettu 1/96, väri : Burgungin punainen, sisustus:
Beige nahka

Puh k. 90/639075 t 90/1835253

Mäntynen Heikki

TAKAOVI
Land—Rover 2A 109 —71 täydellinen takaovi sis. saranat,
lukko, ja kaikki pikkuosat sekä kattoverhoilun etuosat ja
vaihteistotunnelin matto. Myös muut osat kiinnostavat esim.
hyväkuntoinen kaasutin, ovipeilit jne.

Puh 915-610089, 940—5450071

Bj arne Norrmark

Moottori

2,2,5 litran Diesel Land-Rover sekä 2A-vaihdelaatikko.
Koeajomahdollisuus.

puh 90- 346 1017, 9400- 709 891

Esa Nikkola (841)

PENKIT
Land-Roveriin 4 kpl takapenkkejä sekä alkuperinen läpö—
mittari.

Puh 931— 261 3592

Pekka Palomäki

OSIA RANGEEN
Ostan Rangen pohja-, akselistopanssareita, lampunsuojat
ja karjapuskurit yms, off road vamsteet. Tarjoa käytetyt,
lommoiset, itsetehdyt ja hyviksi havaitut eli edulliset.

Ilt. tai vkl Puh 9400 - 611428

Kari Vartio

Kerhosoppi
Tarrat

Rover ystavät tarroja on saatavilla edelleen kolmea erimal-
lia: ulko- ja sisäpuolinen tarra ja Rover Friends lasin
sisäpuolelle
Tarrat maksavat 5 .- lkpl. ISOT TARRAT 20,-/kpl

KERHOVIIRIT
Kerholla on edelleen rajallinen määrä pöytästandaareja,
joissa lippumaisessa viirissä Rover Friends Finland merkki
on vaaleanharmaalla pohj alla. Viiri on kiinnitetty kromat—
tuun tankoon, joka seisoo marmorijalustalla. Viirin voit
tilata hintaan 100.— /kpl

Rangen Purkuosia

Vm 1989 ja vanhempia. Myös täydellisiä. Moottoreita,
vaihdelaatikoita, akselistoja jne... iltaisin ja viikonloppui-
sin

Puh 9500 - 731159 ja 932 - 5112571

Oksanen

Muista !

Ilmoitus Rover Ystävien
ostetaan/myydään palstalla

ei maksa mitään Rover Ystäville

KAN GASMERKIT
Noin 30 kpl jäljellä 35,—/kpl

PINSSIT
Rover-pinssi 35 ,—Pinssi pyöreä Roverin laivalogolla.

Land-Rover —pinssi SS,-Vihreä soikean Land Rover logo.

Land-Rover pinssit 35 ,—Lantikan etuprofiilin muotoinen
valittavanasi useita värejä series 1-3 lantikoista.

LEHDET
Hinnat 20,- mk/kpl. Aivan kaikkia numeroita ei ole
kuitenkaan saatavilla.
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Tapahtumakalenteri
8.-14.7.Finderup

Tanskan Land Rover -kerho viettää 20 -vuotisjuhliaan 8-14.l996 Finderupin sotilasharjoitusalueella Jyllannin saarella
lähellä Viborgin kaupunkia. Juhla-alueella on mahdollisuus telttailuun wc-, kylmävesi ja suihkumukavuuksin.

Viikon mittaisessa tapahtumassa on joka päivä erilaisia offroad —ki1pailuja ja lapsille omaa ohjelmaa. Iltaisin on luvassa
telttabaari ja musiikkia. Lauantain ” grande finalen" huipentuu bankettiin ja elävän musiikin tahdittamaan tansiin.

Omatoimisesti voi viikon aikana tutustua esimerkiksi Legolandiin (100km), sen lähellä sij aitsevaan Teknilliseen museoon
(historiallisia lentokoneita) tai parinkymmenen kilometrin päässä Legolandista olevaan Leij onapuistoon, jossa ainakin hard
topit voivat ajella eläimien keskellä.

Lisätietoja:

Jan Christensen, Krogryggevej 4 Kejlstrup, 8410 Rönde, Danmark puh +45 863 65149.

Tai Pekka Husgafvel puh 90-255373

31.8.-1.9 SYYSAJOT
Alustavasti Rover Ystävien syysajot suuntautuvat Hämeenlinna elo—syyskuun vaihteessa. Majoitus Aulangon leirintäalu-
eella.




