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RoverYstävät

Tämä vuosi —96 on sitten jälleen takanapäin, joten on aika ohjelmoi—
da itse kukin ajatukset vuonna —97 varten ja maagiseen vuosituhan-
nen vaihtoon mihin on enään vain 36 kuukautta jäljellä. Eli missä
haluat viettää Rover 2000—vuosiaj0t kolmen vuoden kuluttua? Se jos ,

mikä on P62ien näyttäytymisen aikaa täällä Suomessakin. Ehdotuksia voi
jokainen lähettää kerhon postilokeroon.

Vuoden tapahtumiin osallistui kiitettävästi innokkaita Roveristej a, n. 10—20

autokuntaa/tapahtuma, ja toivottavasti osallistuj amäärät tulevina vuosina saatai-
siin nostettua sinne 30-40zn autokunnan tasolle. Mutta missä ovatkaan kaikki ne
Rover—merkkiset henkilöautot, joita nähtiin 80—luvulla tapahtumissa niin paljon
etteivät tilat meinanneet aina riittää?

Tosiasia nyt kahtena viimevuotena on ollut se, että ahkerimpia ajoihin osallistu-
jia ovat olleet maastoautojen omistajat, yllättävää kyllä, ja olihan se näkemisen
arvoista esim. Ahveniston moottoriradalla kun korkeita Range Rovereita huris—

teli rataa ympäri jarrut punaisina toiset kuljettajat vähän nopeammin kuin toiset.
Ja epävirallisen aj anoton mukaan Rangella tehtiin myös Rover Ystävien pohj a-
aika, jota muut eivät pystyneet alittamaan sillä kerralla.

Britit Kohtaavat tapahtuman tiimoilta on Brittiautokerhojen yhteisissä kokouk-
sissa saatu neuvoteltua vakio paikka ja aj ankohta kyseiselle tapahtumalle,
viikonloppu ennen koulujen alkua, Fiskars'in alueella päivämääränä 10.8.97 ja
tällä kertaa Mini-kerhon toimiessa pääjärjestäjänä.

Verottaja on vihdoinkin huomannut (saanut uuden työntekijän), että on helpom—

paa lähettää auton omistajalle maksulappu, minkä tositteen voi tarvittaessa
esittää poliisisedälle tai katsastusmiehelle/naiselle, jos hänmuistaa sitä kysäistä,
kuin teettää kalliita verotarroja ulkomailla ja laittaa ihmiset jonottamaan
posteissa ja kioskeissa sekä kehittelemään kaiken maailman verotarranpoisto—
nesteitä ja raaputtimia. Autoverotarran kanssa pähkäily on siis näillä näkymin
Ohl.

%
Hyvää vuoden alkua -97,/ 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.



G.T. ROVERIT,
ROVERIN OUTOLINTUJEN AJOTUNTUMIA

Pian puolen vuosisadan ajan maailman
autolehdistö on kirjoitellut Roverin kaa—

suturbiiniautoista, niiden kehittelyssä
Rover oli ja jäi pysyvästi uranuurtaj aksi
historian kirjoihin. Oma lehtemmekin
on kaj onnut näihin G.T. eli Gas Turbine
Rovereihin, "viheltäviin" ihmeisiin tois-
tuvasti, mutta varsinaisista käytännön
käyttöominaisuuksista, ei ole paljoakir-
joiteltu. Jos maailman kirjat olisivat
menneet toisin, esimerkiksi Suez'in kriisi
ei olisi puhjennut sodaksi ja öljyn hinta-
kehitys ei olisi lähtenyt kovaan ja pysy-
vään nousuun maailmanpoliittisten le-
vottomuuksien vuoksi, me saattaisim-
me nyt ajella turbiiniautoilla lamppuöl-
jyä tankissamme ja olla jo tottunut to—

senlaisiin temppuihin auton käytössä -

"suihkarit" eivät ole tarkoin tavanomai-
sia käyttöominaisuuksiltaan.

Toisen maailmansodan aikana oli eri
maissa samanaikaisesti kehitteillä uusi
voimanlähde, suihkuturbiini, jonka oi-
vallettiin olevan ratkaisu tulevaisuuden
lentokoneiden tarpeisiin. Mäntämoot-
tori ja potkuri olivat jo saavuttamassa
äärirajan, mitä tulee sillä ratkaiuslla saa-
vutettavissa olevaan nopeuteen sekä
maksimaaliseen lentokorkeuteen. On—

gelma on siinä, että potkurin lapojen
lähennellessä äänennopeutta tuli pää ve-
tävän käteen - eli "ropelilla" ei enää
saatu enemmän vetoa ja toissalta ylä-
korkeuksissa mäntämoottorille ei mil-
lään konstilla saada tarpeeksi ilmaa (hap-
pea), moottorin tehot putosivat mitä
ylemmäs mentiin. Turbiinilait—

teilla kaikki ongelmat voi—

tiin ratkaista, lento kor—

kealla ja yli äänenno-
peudella kävi
mahdolliseksi.
Englannissa ni—

menomaan Ro-
ver kehitteli
kaasuturbiinia,
josta tuli brittien

T3, Neliveto-ohjaus läpileikkauksena.
Huomaa levyjarrut ja dedion akseli, aivan kuin

P6zssa.

ensimmäinen ilmailussa käyttöönotet-
tu uuden ajan moottori.

Pitkälle jo valmistellun projektin "kaap—

pasi" kuitenkin Rolls Royce, jolle sota—

ajan viranomaiset määräsivät kaasu-
turbiinin saattamisen sarjatuotantoon
ja vastavuoroisesti Roverin tuli aloit—

taa Rolls'in kuuluisimman moottorin,
60 asteen VlZ Merlinin massatuotan—

to; siihen eivät näet Rolls'in omat re—

surssit riittäneet. Merlinit olivat sodan
voitolle ensiarvoisen tärkeitä, ne vauh-
dittivat Spitfire'jä, Moszuitoja, ame—

rikkalaisia Mustangeja ja monia muita
liittoutuneiden parhaita lentokoneita.
Moottoreita tarvittiin ahtamattomina
myös uusiin raskaisiin hyökkäysvau—

nuihin ja ne Rover valmisti omalla
nimellään, Rover Meteor. Rolls Ro-

yce sai näin vaihtokaupassa kultamu—

nan, tänäänhän Rolls on alalla maail—

man tunnustetuin turbiinien valmista-
ja. Ensimmäinen brittien suhkuhävit-
täjä oli toki nimeltään Gloster Meteor,
eli Roverin Meteor-nimi näkyi vielä.
Jos Rolls sai paljon vaihdossa, hyötyi
siinä myös Rover, se valmisti aika—

naan maailman hienointa mäntämoot-
toria suuret määrät ja kehitti siitä edel—

leen (katkaisemalla!) V8 sylinterisen
Meteorite'n moottorin, jota Rover val-
misti sotilaskäyttöön suuret määrät
aina vuoteen 1964 asti. Kaipa tuo 21

vuoden yhtäjaksoinen valmistus toi
maineen ohessa hieman rahaakin!
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RoverYstävät

Vaikka ministeriön määräyksellä koko
kaasuturbiinityö siirrettiin Rolls
Roycelle, Rover jatkoi salaa pienten
moottorien kehittämistä omin nokki—

neen. Tulokset alkoivat näkyäjo muu-
tama vuosi sodan jälkeen, jolloin jot—

kut suihkukoneiden kanssa työskente-
levät ilmavaoimien ihmiset kummas-
telivat ohi kiitäviä Roverin näköisiä
autoja, joista kuului vain outo ja silti
tuttu vihellys. Rover piti salaisuuttaan
yllä vielä vuoteen 1948, jolloin se ker—

toi niukassa tiedotteessa puuhailevan-
sa turviiniautoj en kehitystyön parissa.
Vasta 1950 esiteltiin Rover JET l
moottoritoimittajille.Tässä Rover P4
autosta muunnetussa kaksipaikkaises-
sa avoautossa oli silloin istuinten taka-
na noin 100 bhpzn tehoinen kaasutur-
biini. Auton huippunopeus olinoin 160
kilometriä tunnissa (kierrosnopeudel-
la 40.000 rpm), mutta esittelyssä, joka
tapahtui kuninkaallisen autoklubin,
RAC:n valvonnassa, autolla ajettiin
vain 137 kph huippunopeutta ja tar-
koituksena oli nimenomaisesti vain
esitellä turbiiniauton käyttökelpoisuut-
ta arkiliikenteeseen. Käynnistys tapah—

tui suurin piirtein kuin tavallisissa au-
toissa, mutta moottori ei pyrähtänyt
heti tyhjäkäynnilleen kuten mäntä-
moottoriset sisarensa. Tyhjäkäynnin
(30000 rpm!) saavuttamiseen kului
aikaa 13,2 sekuntia ja siitä liikkeelle—
lähtöön vielä 3,4 sekuntia. Tyhj äkäyn-
nistä kiihdytys 0—60 mph (97 kilomet—
riä tunnissa) vei 14,0 sekuntia ja se
taas oli aika, joka oli tuona aikana
erittäin hyvä, harva sarjatuotantoauto
pystyi siihen. Tietysti käynnistymisen
viemä aika on pitk', mutta veihän die—

selienkin hehkutus aikansa ja toisaalta
turbiiniautolla voitiin lähteä heti kyl-
miltään liikkeelle, mitään moottorin
lämpeämiseen liittyvää tehon puutetta
ei ollut.

Autossa ei ollut varsinaisia vaihteita
lainkaan, vain valitsin eteen, vapaa ja
taakse , ja se pytki liikkeelle jo tyhjä-
käyntikierroksilla, eli sitä piti pitää
paikallaan jarruilla. Josj arrun löysäsi,
auto alkoi ”ryömiä” kuten automaatti—
vaihteiset autot ja nopeus nousi hilj al-
leen var sin korkeaksi kaasuun koske-
mattakin, selvästi yli 50 kph. Luon—

teenomaista oli, että auto ei tuntunut
vastaavan kaasuun aluksi ollenkaa,
kierrosten nousu vei aikansa. Silti kun
se alkoi kiihtyä, se tapahtui koko ajan
vain nopeammin ja nopeammin eli

alkun lähtö tapahtui kuin huomaamatta
ja sitten sitä vain alettiin mennä. Toinen
ominaispiirre oli moottorijarrutuksen
puuttuminen, kaasun nosto ei tuntunut
vaikuttavan mitään ja siksi kaikki hi—

dastaminen tuli hoitaa jarruilla. Jarrut
olivat kovilla, ensimmäisissä turbiini-
Rovereissa kun vielä oli rumpujarrut.

Kaikissa Rover turbiiniautoissa oli tuo
edellä mainittu viive kaasussa. Ajan
myötä viive saatiin paljon pienemmäk—
si kuin ensimmäisessä JET ykkösessä,
mutta vielä viimeisissäkin, P6 korises-
sa T4:ssä ja Le Mans'in 24 tunnin ajoi-
hin osallistuneessa Rover Brmzssä ajo—

tapa oli sovitettava kokonaan uudeksi.
Kun tultiin kaarteeseen, hidastus tapah-
tui jarruttaen, kaasun nosto ei auttanut
yhtään, ja vielä jarrutettaessa kaarteen
vasta alkaessa painettiin jo kaasu poh-
jaan. Kun sen oppi ajoittamaan oikein,
auto ampaisi ulos seuraavalle suoralle
juuri oikeasta paikasta kiihtyen. Jos kaa-
sua painoi vasta kaarteen jättövaihees—

sa, auto vain menetti nopeuttaan suoran
alkupuolella ja alkoi kelata lisää nope-
utta seuraavaan kurviin tultaessa! Täl—

löin jarrutus kaarteeseen oli jarruille
tosi kova tasitus, ensimmöisissä rum-
puj arruin varustetuissa autoissa muuta—

Le Mans Rover-BRM ilman
katteita.. Mittaristo on jo

pelkistetty. Alusta sensijaan
on Fl BRM:n perua, ,eli tosi

edistyksellinen.

ma tälläinen peräkkäinen virhe kuu—

mensi jarrut täysin toimimattomiksi,
jarruneste yksinkertaisesti alkoi kie-
hua.

Kuten sanottu, reagointiviive lyheni
uusien mallien myötä ja autoista tuli
muutoinkin käyttökelpoisempia. Alus-
sa turbiinin hyötysuhde oli kehno, polt-
toaineesta meni melkoinen määrä ha-
rakoille, kuljettajan selän takana pu—

halsivattulikuumatpakokaasuttaivaal-
le sellaisella menolla, että autossa oli
kaksi tuulilasia, toinen tavanomaisella
paikalla ja toinen ohjaamon takareu-
nassa, etteivät ajavien niskavillat kär-
ventyisi ja korvat saisi liikaa meteliä.
Kun petrolista vain tavanomaista vä—

häisempi osa poltettiin auton kuljetta—
miseen, kulutus oli sen mukainen, noin
35-45 litraa sadalle. JET 1:n ajaessa
nopeusennätyksensä, noin 244 kph,
siinä olijo noin 200 hevosvoimainen
moottori ja sen kulutus on täytynyt olla
vielä paljon suurempi, sanoisiko aivan
mahdoton.

Turbiini oli ehdottomasti saatava talo—

udellisemmaksi, petrolia kului turhaan
moottorin läpi ahdetun, mutta palamis-
prosessiin osallistumattoman ilman



kuumentamiseen. Tämä hukka piti saa—

da talteen ja niinpä alettiin kehittää
lämmönvaihtimia, joilla hukkalämpö
ohjattiin takaisin sisäänotettavan ilman
kuumentamiseen, jolloin samalla saa-
tiin palamisprosessista enemmän te—

hoa. Lämmönvaihtimista tuli lopulta
varsin hyvin toimivia. Ne olivat kuin
myllynkiviä, yksi moottorin kummal-
lakin puolella. Niiden rakenne oli huo-
koista kuumuutta kestävää keraamista
ainetta, josta niin imuilma kuin kuuma
pakoilma kulki läpi. Vaihtimet pyöri-
vät melko hitaasti kammi oissaan, jotka
oli jaettu kahtia. Toisessa puolessakuu-
mat kaasut kuumensivat vaihtimen
huokoisen massan ja puoli kierrosta
myöhemmin toisessa puoliskossakiek-
ko luovutti saamansa lämmön kuumen-
taessaan läpi— imetyn imuilman.

Taloudellisuus parani, 1956 esitellys-
sä T3 malissa kulutus oli pienimmil-
lään noin 100 kilometrin tuntinopeu-
dessa, vajaat 20 litraa petrolia sadalle.
Vuoden 1956 Le Mans kilpurilla kulu—

tus huolimatta suuremmasta tehosta ja
nopeudesta oli edelleen parantunut, esi-
merkiksi l60 kilometrin tuntinopeu-
dessa kulutus oli alle 13,5 litraa sadalle
kilometrille. Kun polttoaine oli valo-
petroolia, kilometrikulu on vielä tä-
män päivän mittapuiden mukaan koh—

tuullinen.

Kilpurit unohtaen, T3 oli kaunis kaksi—

paikkainen umpiauto, pitkä harppaus
siihen suuntaan, että turbiiniauto saat—

taisi olla joskus arkiliikenteessä. Se oli
nelipyörävetoinen, jossa oli vanhoista
P4 autoista tuttu vapaakytkin, mutta
vain etupyöriä varten. Turbiini oli 1 10

hevosvoimainen, tyhjäkäynti "vain"
15000 rpm ja huippu 52.000 rpm.
Auton kiihtyvyys sataan oli noin 10

sekuntia (vuonna 1956 se oli erinomai—

nen aika) ja huippunopeus yli 100 mai-
lia tunnissa. Auton starttaus oli yksin—

kertaista, virta päälle ja painallus start-
tinappulasta, laite huolehti itse lopusta.
T3zssa 12 voltin käynnistysmoottori
oli välitetty 1011 ja se kiihdytti itse
turbiinilaitteen tyhjäkäyntinopeuteen
kytkeytyen sitten automaattisesti pois.
(Le Mans autossa toiminta oli sama,
mutta tämön kilpa—auton tyhjäkäynti,
ts. käyntinopeus, jossa moottori jaksoi
jo toimia itsekseen, oli huima 35.000

Rover-BRM:n mittaristoa,
0-70 000 rpm

kierroslukumittari sekä
7000C ulottuva lämpömittari

&

is.

Huomaa tuulilasit edessä ja takana!
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kierrosta minuutissa ja starttimoottori
sai thkota neljännesminuutin saavut—

taakseen tarvittavat kierrokset).

Roverin turbiiniautoissa oli yleensä
keskenään samanlaiset hallintalaitteet.
Ne olivat kuin automaattivaihteisia au—

toja, sillä niissä oli vain kaksi poljinta,
jarru ja kaasu. Käsijarru toimi kuten
muissakin autoissa ja vaihteenvalitsin
oli yksinkertainen ”eteen tahi taakse"
malli, helpommaksi ei kai asiaa voisi
tehdä, Mittaristo sisälsi tavanomaisten
mittareiden ohella lämpömittarin,joka
näytti pakopään lämpötilan, sen seu—

raaminen olikin tähdellistä, kuumuus
kun oli sitä luokkaa, että jonkun häiri—

ön vuoksi pian olisi oltu lähellä metal—

lin turmelevia kuumuuksia. Toki läm—

pötilaa seurasi myös anturi, joka rajoit—

ti polttoaineen syöttöä lämpötilan nous—

tessa liikaa. Itse hallintalaitteiden osal—

ta autot olivat siis todella yksinkertai-
sia ja kun vaihteita ei tarvinnut liiken—

teen seassa "hämmentää"alinomaa, jäi
keskittymiskykyäjälj elle tuon oudoim—

man asian, viiveen muistamiseen. T3
ja viimeisimmässä T4 autossa testaaji—
en mukaan viive oli jo selvästi vähäi-
sempi kuin alkuaikoina. Kyllä noita

ma natsaa. '
— š '

viiveitä ajava kansa oppi joka tapauk—
sessa hallitsemaan, muistettakoon tur—

boviiveet 70-luvulla, ne olivat pitkiä
nekin.

Rovereiden tieominaisuudet eivät si—

nänsä riippuneet paljoa siitä, oliko au—

tossa mäntämoottori vaiko kaasutur—
biini. Sekä T3 ja T4 olivat alustaltaan
aikanaan huippuhyviä, eivätkä vuodet
ole niiden erinomaisuutta miksikään
vieneet. Kuten aiemmin kerrottiin, kol-
monen oli peräti nelivetoinen, sellai—

nen ratkaisu tuli vasta vuosikymmeni—
en päästä henkilö— tai urheiluautoihin.
Sekä T3 ja T4 olivat alustaltaan pitkäl-
le kehitettyjä, molemmissa oli mm.
erillinen takajousitus, tyypiltään De
Dion. Vuonna 1962 esitellyn T4:n osal—

ta voidaan sanoa, että tämä auto oli
parin vuoden p"st' markkinoille tuleva
Rover P6, eli siinä oli sama kori ja
alusta kuin tulevissa 2000, 2200 ja
3500 malleissa. P6 valittiinkin aika—

naan maailmassa vuoden autoksi, pa—

rempaa todistusta ei tarvitalNämä ro—

veristeille tutut mallit mahdollistavat
meille ottaa tuntumaa turbiiniauton aj o—
ominaisuuksista vielä tänäänkin, moot—

torin käytöstä vain emme saa kokea.

Ensimmäisen G.T. Roverin kojelauta. Tarkemmin katsoen vain muutama mittari poikkeaa
"tavallisen" auton mittareista.

Roverin kaasuturbiinit olivat kevyitä
ja siinä suhteessa ne mahdollistivat
(mahdollistavat) saarnaan hyvän pai—

nojakauman ja samalla myös tehopai-
nosuhteen, molemmilla on merkitystä
auton ajettavuuteen. Jos kehitystyö olisi
jatkunut, ei ole mitään syytä epäillä,
etteikö joku Rover T numero XX vuosi—

mallia 1997 olisi vähintäin kilpailuky—
kyinen ajettavuudessa, suorityskyvys—
säj a kulutuksessaan nykyautoj en kans—

sa. Hinta silti saattaisi olla yhäti korke—

ampi kuin tavanomaisissa autoissa, kaa—

suturbiinin vaatimat ensiluokkaiset ra—
kennemateriaalit kun ovat aina olleet
kalliita. Toisaalta maailman sivu ovat
myös miljoonien hintaiset autot löytä—

neet asiakkaita, kunhan ne vain ovat
tarpeeksi omaperäisiä, teknisesti eri—

koisia ja eksoottisia, sanalla sanoen
outolintuja. Tiedä vaikka jossain yhä
askarrellaan salassa G.T. Rovereiden
kanssa. Aika näyttää.

Kari T T
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NORSKE LAND ROVER CLUB

Olin keväällä tullut luvanneeksi, että
matkustaisimme kesällä Norjaan. Tar—

koitukseni oli käydä Etnessä, missä oli
Norske Land Rover Clubin vuosiko-
koontuminen. Efi: stä etu—spoileri irti ja
eiku mettään. Mutta olin ikävä kyllä
liian optimistinen matkan suhteen, eh-
din perille vasta kun tilaisuus oli ohi,
vaikka rangella olinkin liikkeellä.
Yleensä tällaista tapahtuu kun olen liik—

keellä pitkällä lantikalla, mutta kait
maisemat olivat niin kauniita, ettei tul—

lut luukutettua täysillä. Lisäksi huolto-
joukkoni piti vauhdin kurissa, ajo—oh-

jeita tuli piru vie joka mutkassa ja kur—

vissa. Yleensä tiukka komento ”Jarruta

ja hiljennä!" Toisaalta olin ihan tyyty—

väinen kolmen naisihmisen mukana
oloon. Tuli lihottua matkan aikana pari
kolme kiloa kun oli hyvät kokit muka-

na, ja leirintäalueilla pääsi heti aurin-
koon löhöilemään olutpurkki toisessa
kädessä kun naisväki hoiti teltan pys-
tytyksen ja muut raskaat työt.

Matkan alku oli näyttänyt huonolta pa-
säilipn alkaessa vuotaa. Onneksi Ka—

raasissa vaihdettiin säiliö nopeasti,
koska ei oikein huvittanut alkaa pellei-
lemään mäntysuovan ja varakanisterin
kanssa. Tästä pääsenkin pääasiaan eli
bensan kulutukseen. Se oli hämmäs-
tyttävän pieni eli 13-14 litraa satasella
n. 90km/h nopeudella, koska vanhalla
rangella kulkiessani se on 20 litraa

satasella vähintään ja rapiat päälle.
Lantikkakin (bensa) hörppäisee kevy-
esti 15—20 litraa satasella, joten Efi

range taitaa ollakin itse asiassa talous—

ihme. Yleensä Venäjällä pitkillä safa—

reilla on bensa aina loppunut vaikka
auto on ollut täynnä varakanistereita.

Pitää taas muutenkin kehua rangea
matka—autona. Siinä on tilaa, perse ei

puudu, siitä näkee hyvin ulos. Lisäksi
Norjassaraskaissanousuissamuutkop-
perot jäävät jalkoihin, vaikka raskas
lasti olikin päällä. Tähän saakka olen
ollut vannoutunut manuaalivaihteiston
kannattaja, mutta nyt myönnän, että
automaatti on hyvä. Se toimii hyvin ja
ajaminen on lähinnä lököilyä.
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Matkan kohokohdan koin Lilleham—
merissa. Menin Norjan ainoaan auto—

museoon , ja siellä se oli, pyhiinvael-
luskohde jokaiselle kunnon roveristil—
le. Eli Rover vuosimallia 1908, todella
upea. Ainoastaan yksi asia jäiv vaivaa—

maan, sillä idiootit näytteilleasettajat
olivat lavastaneet korjaustilanteen.
Roverissa konepelti ylhäällä ja kuski
auton alla kädet rasvassa. Todella tör—

keää, kaikkihan me tiedämme, että
Rover ei koskaan jätä tienpäälle.

Lopuksi miinuspisteitä norjalaisille Ro—

ver—kuskeille, he eivät vastaa terveh-
dykseen. Ja sama j uttu myös täällä meil-
lä, hyvin harva vastaa käden heilutuk—

seen. Liekö ratissa jotain epäuskoisia
vai missä lienee syy?

Terveisin jäsen 891

Hallo.

LAND ROVER CLUB POLAND invite all Land Rover Clubs and Land Rover Owners to take part in our
meetings in 1997:

]. From 1 February to June and from 15 September to 30 November - off road meetings and tours arranged
in different scales of difficulty for groups and individual persons. The arrival should be booked earlier. Nights
lodging in hotel conditions.
2. From 1 May to 30 September — Land Rover Camping — meetings and off road trips in few forms: green line,
adventure and night adventure, extrem.

Moreover:
3. 27 April to 3 May Tourist Off Road Pomerania 3 / about 500 km long /
4. 6—9 June Off Road meeting
5. 14-20 July Off Road meeting
6. 5-7 September Off Road meeting
7. 9-12 October Off Road meeting
8. 14—16 November Tourist Off Road Rally Pomerania 4

LAND ROVER CLUB PL
Many Greetings POLAND. 78-500 DRAWSKO POMOSKIE. ZBROJEWO 2.

KloannaZbrög TEL/FAX +48 961 345 92



lO
RoverYstävät

BRITIT KOHTAAVAT
Fiskars 11.8.1996

Yhdeksäs vuotuinen brittuautojen
tapaaminen olijälleen Fiskarsin
kauniissa maisemissa. Tällä kertaa
järjestäjänä oli Triumph Cars Club of
Finland ry. Mukana oli kaikki
Suomen brittiautokerhot ja useimmat
automerkit, mm. Austin, Austin-
Healey, Bentley, Daimler, Ford,
Hillman, Jaguar, MG, Morris, Mini,
Land Rover, Range Rover, Rolls-
Royce, Rover, Sunbeam, Triumph ja
Vauxhall.

Tapahtumaan oli järjestetty yhteisläh—
döt Helsingistä ja Turusta. Helsingissä
koko Kasarmintori ja sitä ympäröivät
kadut oli täynnä brittiautoj a. Tasan kel-
lo kymmenenlähdimme liikkeelle po-
liisiauton johtaessa uljasta letkaamme.
Harvoinpa saa ajella keskustassa niin,
että joka risteyksessä on poliisit pysäyt—
tämässä muuta liikennettä. Länsiväy-
län alkaessa poliisit ajoivat sivuun ja
letkaamme j ohti kuninkaallisesti Rolls—

Roycet.

Saavuttuamme perille emme oikein tien-
neet miten päin olla, niin paljon oli
toinen toistaan kauniimpia autoja ym-
pärillämme. Tuntui siltä, että kaikista
autoista piti saada valokuva., ja par-
haimmista kaksi. Ilmakin oli niin kau—

nis ja lämmin, suorastaan hiostava,
mutta eipä tarvinnut järjestäjien harmi—

tella osanottajien vähyyttä. Koko park-
kialue oli käytetty tarkkaan hyväksi ja
autot ohjattiin parkkiin merkeittäin. Ja
kuten kuvista näkyy, mukana oli jopa
autoharvinaisuuksia, kuten Daimler
Limousine.

Fiskarsin kauniissa kylässä riitti katsot-
tavaa. Pajat ja puodit tarjosivat nähtä-
väksi ja ostettavaksi antiikkia, seppien
ja muiden käsityöläisten töitä. Ja näyt—

telyitä oli ueista eri aiheista, esim. Ku-
paripajassa näyttely "Puun aika. " Jäi
aivan harmittamaan, kun en itsekään
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ehtinyt kaikkea nähdä. No, jospa sit—

ten ensi kesänä uudestaan paremmalla
menestyksellä.

Päivä täyttyi ohjelmasta aivan itses-
tään, yht'äkkiäkello rupesi lähenemään
kolmea ja autot harvenemaan. Syömi-
seenkin oli vain kummasti kulunut ai—

kaa, tuntui siltä, että paikalliset ravin—

toloitsij at eivät oikein olleet uskoneet
tapahtuman tuovan paikalle niin suur—

ta määrää nälkäistä väkeä. Samoin
kauppa olisi voinut varautua täyttä—
mällä pakastimensa jäätelöllä, sillä
kuulemani mukaan se loppui aivan
kesken. Ja parkkialueen kioskinpitäjä
ei ollut edes vaivautunut paikalle. Har-
mi, olisi voinut tienata hyvän päivä-
kassan ja saada monta brittiautoilij aa
onnelliseksi.

Kuvat kertokoot puolestaan, miltä se
sunnuntaipäivä näytti kameran linssin
takaa katsottuna.

Virpi Piispanen
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Rover Ystävien

PIKKUJOULUT
23.11.1996

Pikkujoulua vietimme Espoossa
Hotelli Tapiola Gardenissa
yhdessäolon, hyvän ruoan ja
urheilun merkeissaa'.
Paikalla oli yli 30 Rover Ystävää.
Perinteiset arvat menivät hyvin
kaupaksi, ja joillakin arpaonnea
tuntui riittävän.

Urheiluhenkistä kisailua varten oli jo—
kaisella nimilapussaan numero, jonka
mukaan jakauduttiin ryhmiin. Ensim-
mäisen ryhmän lajina oli syrjähyppy
(tasaj alkaponnistus sivulle), jonka voitti
Ralph Bergström. Toisen ryhmän voit-
tajaksi selviytyi Kurt Hilden lajissa
taka-astunta (takaperin kävely). Kol—

mannen ryhmän harha—askelilta (sok—

kokävely viivalla) välttyi pisimpään
Pekka Husgafvel. Neljännen ryh-
män lajina oli yöjuoksu (juoksu
ovelle), jonka nopeimmin kiiti
Harri Keinänen. Kaikki siis osal-
listuivat ja voitto irtosi kussakin
lajissamelkotiukasti.Taso olikova, >< —

ilmeisesti vanhoja tekijöitä kaikki.

Kaikki ryhmiensä voittajat kisailivat
vielä keskenään lajina tulitikkuaskin
siirto kolmen metrin matkalla. Tyyli—

näyteitä j a tekniikoita oli monia, toisel—

la auttoi taktikointi, toisella raaka voi—

ma. No jaa, polvissa ja jaloissa kuu-
lemma rupesi joillakin moinen kisailu
jo tuntumaan. Mutta loppukilpailun
voittajaksi kannustusten kera selviytyi
Harri Keinänen.
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ja vielä lisää...
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. . . pöytäkuvia !
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Ilta sujui rattoisasti, oli mukavaa pitää
hauskaa kanssanne. Onnistuneesta il-
lasta kiitos mukana olleille. Tässä ku-
via illanvietostamme ja kilpalajien tyy-
linäytteistä, antaa kuvien puhua puo-
lestaan.

Kiitoksemme arpaj aisvoittoj en lahj oit—
tajille: Alfamer, Brittiosa, DHL, GL-
Rakentajat, Kynämies, Off Road Cen-
ter.

Virpi Piispanen

TALVIMARKKINAT
Range Vogue 3.9 Aut. -90, ilmast, kattot, 142 tkm
Range Vogue 3.9 Aut. -90, ilmast, 179 tkm, 1 omistaja
Range Vogue 3.5 Aut. -89, 162 tkm hieno
Range Vogue 3.5 Aut. -87, hyväkuntoinen, 198 tkm
Range Vogue 3.5 Man. -83, 189 tkm
6 kpl vanhempia V8 Rangeja
Land Rover Discovery V8 Efi -90, 3 ovi, 123 tkm
Land Rover Defender 110 V8 -88, 9 hengen, 127 tkm
Useita lyhyitä ja pitkiä B/D Lantikoita,
esim. 88 DSL -70, 7 hengen pakettiauto
Kunnostettavaksi; Rover 3500 P6 -73 ja 2200 TC -75
MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto

RANEHBsuspmsmu ,,ISKUNVAIMENTIMET
'RS 5000
-Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin
maastoonkin
'RS 9000
-Viisiportaise||a mekaanisella jäykkyyden säädöllä
varustettu kaasu / nestevaimennin
-Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton
kaukosäätö ohjaamosta
'AIR RANCHO
-"llmaiskari" kun kuormaat tai vedät

Moottoreita esim: 4 x 4 VARUSTEET

Kysy uusia Range ja Land Rovereita
200 Tdi / 300 Tdi täydelliset uudehkot
moottorit kaikkine asennustarpeineen,
myös täydelliset vaihdelaatikot

V8 uusi ja peruskorjattu, täydellinen käytet-
ty Efi-kone, LR 2.5 DSL-kone

Vaihteistoja:
Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä uusia
ja käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot
kaikkia malleja varastosta

-tunkit, vinssit
-renkaat, vanteet
-lokasuojan levikkeet
-tasauspyörästön lukot
—maastovalot

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI ' Puh. (09) 777 2277
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MILJOONA KILOMETRIÄ
RANGEN RATISSA

Ostin ensimmäisen Rangeni lähes nel—

jännesvuosisata sieen hieman kolhittu-
na esittelyautona. Vuosittainen 80—tu—

hantinen aj ourakka maalaiseläinlääkä—
rinä helpottui oleellisesti. Olin tosin
päässyt eroon jo parinkymmenen vuo-
den öisistä lapiohommista metsäteillä
edellisen UAZ—aj okkini ansiosta, mut-
ta nyt pitäjien välitkin taittuivat joskus
jopa nautinnollisesti. Kummasti Ran-
ge kestikin kun olin oppinut jo ajoissa
tinailemaan irtoavia sähköjohtojen päi—

tä, ja jarrupalojen peltisuojat lisäsivät
niiden elinikää muutamasta päivästä
aina 60 tuhanteen km saakka. Käyn-
tiinlähtö tarvittaessa kammesta oli hel-
pompaa kuin edellisten idän autojen
houkuttelu. Aloin myös oppia huolta—

maan ennen hajoamista.

Aloitin kahdella Pobedalla, kahdella
Vol ga—ambulanssilla, kahdella Mersul—
la ja nykyiselläkin 19 vuotiaalla Opel
Recordilla 2000 D, sekä UAZ—450:llä.
GAZ'ien moottoritvaativattäysremon—
tin jo 70000 km välein, mutta sivuteillä
olivat ylivoimaisia Mersuihin ja Ope—

liinkin verrattuina Vol gia ei saanut rik—

ki ajamalla - täytyi odottaa (hidasta)
ruostumista. UAZ oli ylivoimainen
maastossa, mutta laiska.

Range II:n ostin jo uutena ja ajoin sillä
640 000 km. Ovat nähneet sen vieläkin

24 vuotiaana liikenteessä. Yllätin itse-
nijoskus aj attelemasta, että mitenkä—
hän pistämätön auto tämä Range olisi-
kaan, jos sen korin ja sähkölaitteet olisi
valmistettu vaikkapa Volgan tai Mer-
sun tehtailla! Opin kuitenkin aj oissa
huoltamaan Ran gen ruostuv aa takapää—
tä ja mutaisia sähköjohtonippuja.

Nykyiset Rangethan ovat jo hyvin teh-
tyjä autoja luokkataistelukaadereiden
tekemiin verrattuina (vuoteen 1982).
Sähkölaitteet olivat kaikissa lujempaa
tekoa kuin kaikissa kolmessa Ranges—
sani ja vain Pobedat ruostuivat Rangen
takapään nopeudella.

Jos Rangen kori olisi vaikkapa Volgan
korin luokkaa ja takaluukku kunnolla
tehty, olisi Range ylivoimainen — 20—30

vuoden käyttöauto ja matka-autonakin
huippuluokkaa (minun mielestä-
ni).Vaikka Rangeni ei pärjää raaka-
aineen laadussa ja työn viimeistelyssä
19 vuotiaalle Opel Recordillenikaan,
olisi se kuitenkin ihanneauto esim. maa—
laiseläinlääkärille, varsinkin kun sii-
hen rakentaa lääke— ja varastokaapit.

Kokemukseni Rangesta Fiat'in ikikes—

tävällä 2.5 l dieselillä (10 1/ 100 km)
viittasi sellaiseen miljoonan ajokilo-
metrin mahdollisuuteen hyvällä työvä—

lineellä. Ystäväni Landcruisereineen,

Pajeroineen ja Patrolleineen näyttävät
hekin joutuvan remontoimaan autojaan
minua enemmän ajomäärään nähden.

Range III:n sain tuskin sisäänajettuna,
kun auto ei maahantuojan takuuhuol—
toleimoista huolimatta suostunut kul—

kemaan aina yhtäkyytiä kesämökille-
kään saakka. Kuulin, että valmistajalla
ja maahantuojalla oli suuria vaikeuksia
ammattiyhdistysten kanssa - ja jälki
näkyi. Minä kuitenkin pääsin uutena
omistajana ihan kotiin saakka, jollei
huomioida "takuuhuolletun" etupyö-
rän karkaamista omille teilleen Rus-
keasuolla iltamuhkassa. Jo 12 vuotta
Rangea huoltaneena sain kuin sainkin
irronneet takaluukut, imusarjan kadon—

neet kiinnityspultit, pyörien 14 asteen
väärinpäin olevan aurauksen, 7 asteen
sytytysvirheen ja runkoon oikosulussa
olleet sähköjohdot kuntoon ja niin sit-
ten Range III on palvellut jo yli 12

vuotta. Se kulkee kesällä alle 13 l/
100km , ja ennätys on alle lZl/lOOkm
600 km matkalla mitattuna.

Valitettavasti bensiini-Rangen aika on
meillä ohi jo hinnankin vuoksi. Mutta
jos tämä yksilö on läheskään edeltäj än—
sä veroinen, en näin jo eläkeläisenä
tarvitsekaan tässä aj assa enää uutta au-
toa.

Seppo Haaranen

;

Kesän Britit kohtaavat tapahtumas
Range Rover.

&
sa ollut uusi
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POSITIIVISTA AJATTELUA
Tänä vuonna tulen ajattelemaan pel—

kästään positiivisesti. Tulen jokaisesta
asiasta löytämään j onkun kultaisen reu—

nan ja jotain ihanan positiivista mikä
vie minut ja yhteiskunnan eteenpäin.
Luovun kaikesta narinasta, olen pel-
kästään positiivinen j a katson, että kaik-
ki mitä tapahtuu on pelkästään parhai—

ten päin.

Tänä vuonna alkaa Rover henkilöauto-
jen tuonti ja suomalaiset saavat jälleen
nauttia englantilaisista autoista ilman,
että ne on naamioitu jaappanilaisiksi.
Olen vakaasti sitä mieltä, että Roverin
maahantuonti on uuden kiltin maahan-
tuoj an ansiosta taas todella kannattava
homma. Roverin henkilöautoketju alus—

ta loppuun on varma vaihtoehto Suo-
men teille.

Tänä vuonna alkaa maastureiden kaup-
pa taas elpyä. Valtion iskuista huoli-
matta kiinnostavat taas turvalliset maas-
toautot. Kansallaon kiinnostusta ja ehkä
taas varoja sijoittaa maastureihin. Int—

tikään ei panisi hanttiin jos vaikka taas
tulisi lisää uutta nelivetokalustoa teil—

lemme.

Tänä vuonna liikennekuolemat tulevat
vähenemään. Uskon, että valistus on
viimeinkin mennyt perille ja että kansa
ajaa järkevästi ja ei tapata itseänsä
maanteillämme.

Tänä vuonna tulee työllisyys parane—
maan. Matkustava presidenttimme saa
vihdoin viimein muutkin uskomaan,
että liike kannattaa. Joko oma tai mui—
den.

Tänä vuonna opin rakastamaan Viran-
omaisia ja tiedän, että ne tekevät kai-
ken hyvinvointini puolesta. Uskon, että
ne vaatimattomat verot jotka maksan,
tulevat myös minulle hyödyksi, ja että
viisaat edustajamme eduskunnassa te-
kevät ainoastaan pyyteettömästi työtä
minun hyväkseni ja yhteiskunnan par—

haaksi.

Tänä vuonna ymmärrän, että verottaja
pelkästään katsoo minun parastani kun
ikkunaläpyskävero muuttuukin omis-
tus- tai omaisuusveroksi. Nyt kun käte—

västi saan verolapun kotiini, eikä mi—

nun tarvitse jonottaa kipsassa tai pos-
tissa, voin olla aivan varma siitä, että
minua varmasti verotetaan sellaisesta

turhasta ylellisyydestä kuin autosta,
vaikka se seisookin tallissaan seisonta-
vakuutuksessa. Voin vilpittömästi iloita
osallistumisestani valtakunnan ylläpi-
toon.

Hyvää uutta verovuotta toivottaa

Romulus

...MWP
BOMDLDS

' huollot ja korjaukset
' varaosat ja varusteet
' autot
' UNIPART —huolto—osat

KaraasiKy
KATU- JA POSTIOSOITE:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10

02920 ESPOO

PUHELIN:
(09) 845 617

FAX:(09) 853 1331

MYYMÄLÄ AVOINNA:
ARKISIN KLO 9-17
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OSTETAAN
Pienoismalli eli pikkuauto eli leikkiauto Rover SDl.
Rover—julisteita malleista SDl, P6, P5 ja muistakin.
Markku Lampuoti puh. 09-750 714

KERHOSOPPI

VAUNUMERKIT
: Vaunumerkkejä lunastettavissa varauksen tehneille.

. Myynnissä myös muille hintaan 100 mk.

: Todella laadukas ja kaunis väreiltään!

LEHDET
Hinta 20 mk/kpl, useimpia numeroita vielä löytyy.

PINSSIT 35 mk
Rover-pinssi pyöreä, Roverin laivalogolla

JULISTEITA
: Rover -julisteita 50-luvun henkeen,

. kaksi erilaista, koko 500m X 700m.

: Hinta 80 mk/kpl. Kysy tarjousta kehystettynä.

: Kysy myös tarroja, kangasmerkkejä jakerhoviirejä.
: Tarkemmat tiedot puheenjohtajalta.

........OOOOOOOOOOOOOOOOMO..

Huomio! Kaikki jotka kirj oitatte juttuja tai haluatte ilmoit-
taa Rover Ystävissä, voitte lähettää materiaalin suoraan
osoitteeseen

Virpi Piispanen
Somerontie 6 H 87
00550 Helsinki
p. 09-750 714(k) , 09-777 991(t), 0400—011 700
fax töihin 09—777 9929
e-mail —osoite vpiispan(Qhel-cofidhlcom

Lähetelkää kuvia tapahtumista, kirj oitelkaa kokemuksista,
kertokaa juttutoiveita, kommentoikaa.

MYYDÄÄN
MYYDÄÄN/ VAIHDETAAN
PSB
Kari Tossavainen p. 019-575 4153

Rover 2000 P6 vm -67, punainen
musta vinyylikatto, ollut Otto Donnerilla
Armas Vänttinen
Ampiaisentie 1

28200 Pori
Puh. 02—641 4735

STERLING 827 SL, '89
USA:n vientimalli, rekisteröity Georgiassa elokuussa
1990, Suomeen 1991. Ajettu 34000 mailia kesäkäytös-
sä, talvet lämpimässä tallissa. Tuff-Kote Dinol -ru0s-
teenestokäsittely, Tetlon-suoj aus maalipinnoissa ja si-
sustuksessa. V-6, ABS-jarrut, automaatti, vakionopeu-
den säädin, kattoluukku, stereoj ärjestelmä tehdasasen-
nuksena, ajotietokone, automaattiturvavyöt, merkki—

peite. Punainen / harmaa alaosa, vaaleanruskea nahka—

sisustus. Kuin uusi sisältä ja ulkoa, täysin ruosteeton.
Käsikirja, huoltokuitit ja auton historiaan liittyvät pa-
perit. Alkuperäisomistaj alta luonnetta ja laatua auotol—

taan vaativalle ostajalle. Puoleen hintaan: 175.000 mk.
Yrjö Sepänmaa
Puh. 013-251 4348 (työ), 013—225 349 (koti)

Rover 3500 SDI Vanden Plas aut. -83
Musta / sis. beige
8 x Roverin alupyörät, joilla hyvät kesärenkaat ja
huonot talvirenkaat. Katsastettu lokakuussa.
Hinta jää alle 30 tmkzn. Auto Porvoossa.
Kaj Grönlund puh. 020 407 3846

fax 020 407 3847
gsm 0400-760 101

Rover 3500 P6 MKI automatic —70

Siisti sisältä ja päältä. Auto Tampereella.
Ollimatti Havanka, puh. 049—864 622

Rover SDI vm -78
- V8/ 3500
- automaatti
- mustat nahkapenkit
- kahdet renkaat, alu-/ peltivanteet
Range Roverin 3500 EFI moottori
- vm —89

- ajettu 103 000 km
— sisältää polttoainetankista ja pumpusta alkaen
kaikki tarvittavat osat, myös johtosarjat, releet ja

älyn (puuttu starttimoottori ja tuulettimen visko)
Myös muita käytettyjä RR osia
Juha Oksanen, puh. 0500—731 159
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ROVER SDl CLUB - UK EVENT - 24.-25.5.1997

Englannin Rover SDl klubi kutsuu viettämään 21—vuo—

tisjuhlaansa kaikki Rover-kerhot Euroopasta. Luvassa
on maisema—ajelua Surreyn kylissä, ruokailua, kilpara—
taa, museota, hitaampaa kieroajelua, jne. Hotellimajoi-
tus järjestyy tarvittaessa.

Lisätietoja voi kysellä suoraan seuraavasta osoitteesta:

Conference Shop/ Mrs Penny Sykes
94 Felpham Road
Felpham
West Sussex P022 7PG

Tässä Rangen erikoisvarusteena saatavissa oleva
hälytyslaite/murtosuojaus.
Sloganit: Break in make my day!

Saa ruokkia!
Terveisin Stefan Kraatz

KAASUJALKA, HUOMIO!
Kiinnostaako mikroautoilu? Lähdettäisiinkö maalis-
kuussa porukalla epävirallisesti ja omakustanteisesti
kisailemaan? Ilmoittakaa halukkuutenne 21. helmi-
kuuta mennessä. Hinta-, paketti—, rata— yms. tietoja
otetaan kiitoksella vastaan.

Yhteydenotot Markku Lampuoti 09—750 714
Tero Uosukainen 09-859 6641

England
Tel: +44 1243 841999
Fax: +44 1243 842929 and quote 'Rover SDl'

SDl Club Event Organisers
Paul Bridger
49 Fenwick Close
Goldsworth Park
Woking
Surrey GU21 3BZ
Tel & Fax: +44 1483 721392

Ray Attwood
175 Goldsworth Road
Woking
Surrey GU21 1LY
Tel & Fax: +44 1483 728125

Seuraavassa numerossa HUOMIO!!!kerromme maasturien jokamlestyyhn koeajosta. ,
Tarkoituksemme on tehdä tarinaa myös uusista VUOSlkOkouS
henkiläautomalleista, kunhan maahantuojalla 2-3—97 klo 14-00
hommat ensin rupeavat rullaamaan. Röylän Esso
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Akseli Gallen—Kallelan mainosjuliste S. Nikolqiejjcjmrin autofirmalle, 1907.


