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TALVINEN TERVEHDYS !

Niin on taas vanha vuosi kulkemassa loppuaan kohden ja uusi uhkeampi ovella kolkut-
tamassa. Tuleva vuosi pitäisi olla uuden ajanlaskun alku eli Rovervuosi l, onhan Rove-
rien maahantulo vuodelle 1998 varmistumassa ja voimme varmasti todeta yhteen ää—

neen ettei päivääkään liian aikaisin.

Mitä jäi vuodesta 1997 käteen ? Kerhon toiminassa oli uusia tuulia eli hallitus Vähän
vaihtui ja saimme uusia jäseniä kerhoon mukaan. Ikävämpänä seikkana on sanottava
yllättävän suuri määrä maksamattomia jäsenmaksuja, joka on aiheuttanut kerhon budje—

tin uudelleenarviointia. Onneksi hallituksen uusin jäsen Heikki Sirkesalo on onnistunut
hankkimaan kerholle **siivoussopimuksen” Valion kanssa. Tämä talkootyö on ollut elin-
tärkeää kerholle ja sanonkin tässä, että talkooväkeä kaivataan kipeästi!

Kerhon kokoontumisajot ovat tänä kyseisenä vuonna saaneet yllättävän laimean vas-
taanoton, vaikka hallitus on vaivannut päätään kuumeisesti etsien uusia ideoita, joihin
kuului mm. uusien Rover-mallien esittely jäsenille. Esitänkin tässä toiveen jäsenistölle,
että lähettäisi ideoita kokoontumisajoja ja tapahtumia varten, jotta saataisiin mahdolli-
simman paljon porukkaa mukaan. Tai vaan käynnistätte sen Roverinne ja ajatte tällai-
seen tapahtumaan mukaan, sillä jokainen Roveristi on aina tervetullut näihin tilaisuuk-
siin väriin ja ikään katsomatta, nimittäin auton. Tilaisuuksista voi todeta käyttäen tänä
vuonna mukana olleiden lentäväksi lauseeksi tullutta sanontaa: "oishan tänne enem-
mänkin mahtunut”

Olen kuullut huhuja, että Roverin omistaja BMW aikoo nostaa Roverin varaosien hinto-
ja tuollaiset 30%. Onhan päivän selvää, että uuden auton ostaja tänä päivänä tutkii
myös varaosien hintoja ja vertailee vaihtoehtoja, ja näin ollen korkeat varaosahinnat
koituvat äkkiä myynnin pienenemisenä, vaikka auto itse olisikin edullinen. Mitä tämä
sitten saa aikaan vanhojen Rovereiden osalta lienee selvää, kauppa alkaa käydä, nimit—

täin niistä halutaan eroon! Edulliset varaosat ovat luonnollisesti kilpailuvaltti. Onkohan
BMW:llä ajateltu kaikkien Roveristin olevan rikkaita, joille varaosien hinnoilla ei ole
merkitystä vrt. eräs toinen englantilainen RR. Toivottavasti kyseinen huhu osoittautuu
pelkäksi uutisankaksi!

Pidetään Roverit katukuvassa ensi vuonnakin !

Markku Lampuoti

lämmitit"! 121de

INFO-TAULUT

Rover-ystävien INFO-taulut löydät Karaasilta Espoos—

143030-42624 ta Juvan teollisuuskatu 10 ja Off Road Centeristä
Helsingustä Läkkisepäntie 22. Info-tauluilta löytyy tie—

toa tapahtumista, joista ei ehditä muuten ilmoittaa.
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TURVALLINEN
ROVER

Auto, liikenne, kuljettaja ja turvallisuus tänään? Entä sama
jo aivan lähivuosina? Nyt autoissa on ABS-jarrut, ruudin-

käryisenä räjähtävät turvatyynyt ratissa, hansikaslokerossa

ja kahtapuolen istuimia, peruutettaessa on tutkavaroittimet

ja teillä sokeat jumalan silmät valvontakamerapylväjsä.
Huomenna on viranomaisten mukaan jo luvassa sateliitti-
navigointijärjestelmät, jolloin rangaistukset yksilöllisistä
ajonopeuden valinnoista tapahtuvat automaattisesti ja val—

vontapisteet hoitavat hidastukset, ettei autoilijan ajoneuvo
pääse muista poikkeavalle nopeudelle tai liian lähelle
toisia matkaajia. Tulet olemaan pian vain matkustaja omassa
autossasi, et muuta.

Miten ihmeessä ilman nykyajan turvalaitteita ja -ohjeita
voi kukaan selvitä hengissä? Suomen Rover-kannasta vain

muutama auto on tältä vuosikymmeneltä, on siis kysyttävä,
onko enää tässä uhkakuvien pelottelemassa maailmassa

jäljellä mitään toivoa, ja kuinka on käynyt Suomen perin
vanhoille Rovereille ja niiden surkuteltavan turvattomille

kuljettajille? Viranomaisten ja uusien autojen puolesta
kamppailevien mileipidettä kuunnellen meillä Roveristeil-
la ei ole muuta edessä kuin lohduton loppu.

"Virallinen totuus" ja tilastot, poliittiset kannanotot ja
Liikenneturva ovat yhtä kaikki puhki vuosien osoittautu—

neet olevan väärässä, sillä vanhemman ajokaluston kanssa

liikkuvat kansalaiset voivat yhä hyvin eivätkä oikeuta
liikennevahinkojensa määrän puolesta mihinkään erityi-
seen syrjintään.

Otsake mainitsee turvallisen Roverin. Se on totta, että
kunkin Roverin tullessa markkinoille se on ollut kehityk—

sen kärkeä tai paras turvallisena autona omana aikakaute-
naan. On myös totta, että vuodet ovat muuttaneet tilannetta
paljonkin. Vaikka turva-asioissa ehdottomasti paras Rover
aikanan oli P6, sekin on vuosien myötä jäämässä jälkeen
vähäpätöisistäkin nykyautoista. Tämä ei silti merkitse sitä,
että auto olisi vaarallinen, kaikkea muuta. Siitä puuttuu
vain nykyajan lisänään tuomat turvavarusteet JOS onnetto—

muus tapahtuisi. Siinä ei ole turvatyynyjä - muutoin korin
monesti aiemmin kerrottu turvarakenne ei ole huono tä-
näänkään, olihans e ensimmäinen auto, jossa oli kasaanpai—

nuvat keula ja perä, vankka ohjaamo, jonka alle moottori
kolaritilanteessa painui, lyhyt ohjausakseli, joka ei seiväs—

tänyt kuljettajaa, kylkivahvistukset ovissa, jne. turvanäkö-
kohdat, joihin muut ovat hiljalleen päässeet vasta muuta-

massa kymmenessä vuodessa.

Miten siis selvitä "vanhanaikaisella" autolla nykyliiken-
teessä? Vastaus on yksinkertainen, ajamalla taiten kuten
tähänkin asti. Onnettomuus johtuu nyt kuten ennenkin
virheistä ajamisessa tahi ajoneuvossa. Omakohtaisesti olen
aivan kotva sitten nähnyt, että neljäkymmentä vuotta van-
halla autolla voi rallissa päästä umpiliukkailla poluilla
lähes nykyajan autojen vauhtiin ja silti päivien pituisessa
kilpailussa selvitä maaliin. On vain muistettava mitä tarvi-

taan moiseen suoritukseen, eikä koettava oikotietä onnensa
ja turvallisuutensa ohi.

Turvallisessa liikennöinnissä on pystyttävä pysymään ajo-
uralla ja tarvittaessa pysähtymään. Vanhemmillakin au—

toilla on testien mukaan topakasti jarrutettaessa riittävästi

Epäkesko Epäkesko

.larrukilpi
JARRUT VAlelN/l JARRUTUS [,' i

Jokalmiktn pyörään on sijoitettu
jarru. ja jalka-poljin tai käsijarru saa
ne toimimaan yleensä kaikki sa-
manaikaisesti. Pyörään on kiin-
nitetly teräsrumpu ja jari-u-
kilpi kaksiin—, jari-ukonki-
nccn, jotka ovat kumpi-
kin vuorostaan kiinni

MITEN ]ARRUT TOIMIVAT

Kaikkien neljiin jarrun

Nämä kengät ovat pääl-
lystetyt eräänlaisena as-
lycstimassahihnalla, jar—
ruhihnallu. Kun jarrur
poljinta painaa, painu-
vat jarrukengät ulos-
päin cpäkeskon avulla ja
puristuvai jarrurumpun
vasten jnrrultacn siten
pyöriä. Jousi työntääjar-
rukengät jälleen takaisin
alkuasentoon, kun jarru-
poljin vapautuu.

on toimittava samanai-
, - isa .
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negatiivista kiihtyvyyttä - oli ainakin aikanaan tehdyissä
testeissä. Kysymys onkin siitä, ovatko Roverisi jarrut siinä
kunnossa, kuin tehdas ne teki? Jarrut ovat tärkein asia pitää
kunnossa. Se edellyttää, siitä huolimatta että vuosikatsas-
tus menisi joten kuten läpi, että harva se vuosi muistetaan
vaihtaa jarruneste, purkaa kaikki jarrusylinterit ja puhdis-
taa ne liasta ja hapettumajätteistä sekä uusia sylinterien
kumit, Onhan se kova työ, eritoten P6:ssa takajarrujen
osalta, mutta kustannukseltaan se ei ole mitään nykyauto—

jen pieneenkään elektroniikkavikaan verraten. On todella
harmi, ettei meillä ole vielä yhtään yritystä, joka pitäisi
kaikkien Roverrnallien jarrusylintereitä, letkuja ja kitka-
pintoja suoraan varaston hyllytavarana. Toivoisin, että
Rovereihin keskittyneet yksityisyrittäj ämme sopisivat kes-
kenään, että yksi ottaa huolekseen tämän asian, se olisi
muillekin myönteistä. Nyt esimerkiksi vanhempien Rove—

reiden joitakin jarruosia saa hakemalla hakea suomalaisista
liikkeistä, nimikkeiden lukumäärä ei ole ylivoimsen suuri,
mutta ajoneuvojen liikenteessä pysymiselle seikka on rat-
kaisevan merkittävä. Jarrut ovat siis asia numero yksi.

Erikoisvaloinen (ylöspäin suuntautuva valo on

katkaistu) ojalamppu, joka heittää valokeilan
oikeanpuoleiseen tienvierustaan.

Ohjauslaitteiden kunnolla on merkityksensä tiellä taitei-
luun. On siis katsottava, että turhat välykset poistetaan.
Jälleen törmätään osien saatavuuteen. Esimerkiksi kaikkia
raidetangon niveliä ei useinkaan saa eri Rovereihin vaivat-
tomasti - niin tavanomaisia kulutusosia kuin niiden pitäisi
ollakin. Tiedän, että yleensä näiden osien valmistaja on
sama alihankkija koko englantilaisessa maailmassa. Olisi
hyvä, jos joku ATK-friikki selvittäisi, löytyykö samoja
niveliä esimerkiksi englantilaisissa traktoreissa, maatalo—

uspuolen kalustolle kun näkyy löytyvän maahantuoja, jolla
on tarjota käytännöllisesti katsoen varaosat kaikkiin merk-
keihin! Varaosien myynti Rovereihin ei voine olla sala—

myhkäistä ja monopoliin vivahtavaa toimintaa.

Ohjauksen jälkeen seuraa kesät talvet kaikkein tärkein
henkivakuutus: millään jarruilla tai hallintalaitteilla ei ole
merkitystä, ellei temppuja saada välitettyä tiehen! Autossa
ei voi liikaa korostaa renkaiden merkitystä. Niiden muuta—

man neliödesimetrin kosketuspinnan varassa on kaikki. En
voi ymmärtää lukuisia mobilisteja, jotka kauppaavat miltei
käyttämättömiä "balloon-renkaita", joilla ikää voi olla jopa
puoli vuosisataa. Sellaiset ovat soveliaat ehkä työntelyyn
näyttelyhallin sisällä, mutta yleisen liikenteen seassa uutta
hieman vanhempi auto tarvitsee parhaat mahdolliset ku-
mit, sillä jo kompensoidaan olennaisesti mahdollista tek—

nistä edellekäyntiä, joka pian lähestyvän 2000-vuoden
autoilla voi olla. En tarkoita tällä erityisesti kaatumatauti-
sia uutuuksia "Mersu Epilepticaa"tms, vaan mitä autoa

KESÄT — TALVET
GOODYEAR-RENKAIN
Kun kunnon renkaan tarvitset
niin Goodyearin sä valitset,
se hienon autos täydentää
on kesä —— taikka talvisöö
se varmasti sua kiidättää
ja jälkeen kaikki toiset jää!
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tahansa. On todella olennainen ero pysähtymisessä huippu-
luokan tuoreilla talvi- tai kesärenkailla jo muutamassa
vuodessa kovaksi koppuroituneisiin ja kuluneisiin renkai-
siin nähden. Hyvillä ja tuoreilla renkailla on lasten leikkiä
oikaista ja ottaa auto hallintaan satunnaisista luistoista, jos
sellaisiin niillä edes joutuu. Ikälopuilla renkailla auto taas
vie kuljettajaa.

On tietysti muistettava myös iskunvaimentajat. Jollei ole
varaa parhaisiin, ehken kilpailuihinkin kelpaaviin, halvoil—

lakin selviää, kun vaihtaa ne sitä useammin. Tieotteeseen
vaimentimilla on todella merkityksensä. Vaimentimien
salakavala puoli on se, että ne yleensä eivät hajoa hetkessä,



RoverYstävät

Tukalyhty

Akku

/%
SÄHKÖLAITTEISIIN KUULUVAT OSAT

P» siikbim i. 513 htlvt1 34.3
Kulku: xija

vaan hiipuvat hiljalleen ja silloin ajokäytöksen muutosta ei

tahdo oivaltaa kovinkaan helposti. Kun ajetaan auton suo-
rituskyvyn rajoilla, ralli esimerkkinä, ensimmäisenä ra—

kennetaan alusta, jarrut ja rengastus kuntoon, sillä jo selvi-
tään pitkälle. Tämä pätee myös arkiliikenteessä. Moottorin
kunto on vähemmän tärkeä turvalliselle ajosuoritukselle -

toki muistaen, että ohituksiin ei toinna lähteä yskivällä
autolla, se on typerää riskin ottoa.

Tärkeitä, tosin edellämainittuihin verraten selvästi vähem—

män merkittäviä asioita Roverin ajoturvallisuusasioissa
ovat näkyvyys, kunnossa olevat turvavyöt jne. Näkyvyy-
teen vaikuttaa tietysti pimeällä puhtaat ja kirkkaat valaisi—

met, mieluiten lisävalojen höystämät. Vanhat hapettuneet
johtojen liittimet ja releet ovat ensiarvoisessa asemassa
etsittäessä kirkkaampaa valoa pimeälle tielle. Ikkunat on
muistettava pestä myös sisäpuolelta, pelkkä pyyhkijöiden
puoli ei riitä. Lämmityslaitteen (vai onko se vanhemmissa
englantilaisissa autoissa huurteenpoistolaite?) tehoon voi
vaikuttaa huuhtomalla kenno joskus kuumalla painevedel—
lä ja huolehtimalla talveksi moottorin riittävästä käynti-
lämmöstä. Tässä ihmetyttää se, että vaikka termostaatit
ovat tänään yhä samoja kuin 60—luvulla, autoilijat eivät
enää vaihda talveksi ja kesäksi eriasteisia termostaatteja.

AUSTIN . MORR|%

Ei ihme jos auto kesäruuhkassa keittää ja talvella vilu

puistaa kabiinissa. T urvavöiden osalta voi vain sanoa, että
ne olisi syytä joskus vaihtaa; nykyiset nauhamateriaalit ja
uudet rullat tekevät vöiden käytön hyvin miellyttäväksi.
Silloin niitä tulee hyvillä mielin aina käytetyksikin.

Tuossa yllä on jo melkoinen joukko tarkastuskohtieta,
mutta silti lista ei työmäärältään ja hinnaltaan ole kummoi-

sempi, kuin useiden uusien autojen vuosihuolto. Näillä
keinoin ainakin Rover pysyy liikenteen tahdissa turvalli-
sesti; ei uusissakaan autoissa sentään mitään todella mullis-
tavaa ole, fysiikan lakeja nekin tiukan paikan tullen totte—

levat. Kun monesti on todettu, että Roverismissa auto on
valinnut kuljettajansa, eikä päinvastoin, meillä roveristeil-
la on onni kuulua tietynlaiseen onnenpekka—joukkoon:
tilastollisesti me emme Roverilla ole niin usein onnetto-
muudessa kuin autoilijat keskimäärin. Näin jatkukoon tai-

paleemme!

Hyviä joulumatkoja toivottaen

KariTT

[%VLAND . TRIUMPHr
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POSTILAATIKKO

Land Rover 50th Anniversary International Rally
21.-31.5.1998 Eastnor Castle, Ledbury, Herefordshire
Yhdeksän päivää täyttä menoa Englannissa, safaria ja
monenmoista kisailua. Ilmoittautua täytyy maaliskuun lop—

puun mennessä.Kysy lisätietoa ja ilmoittautumislomak-
keita puh. 09-750 714.

Australiaan! Jos haluat— suunnitella Lantikkaretkeä halki
Australian, niin olemme saaneet esitteitä, joissa löytyy
Lantikan vuokrahinnat ja tietoa mihin päin mihinkin vuo-
denaikaan kannattaa mennä. Pyydä esite puh. 09-750 714.

Cape to Cape Challenge 1998 28.6.-6.7.98
Nordkapp, Norway — Cape Tarifa, Spain
Useita eri luokkia, osallistumismaksu 900 puntaa.

Kerhollemme tulee myös muiden kerhojen jäsenlehtiä,
esimerkiksi Mini- ja PV-kerhojen lehdet, ruotsalaisia, tans-
kalaisia ja sveitsiläisiä Lantikka- ja Rover-kerhojen lehtiä,
V8 Magazine, Land Rover Owner International, yms. Olisi
kiva tarjota niitä luettavaksi mahdollisimman monelle.
Olisiko ideaa taas kokeilla jotain tiettyä avoimien ovien

TULEVIA TAPAHTUMIA
VUONNA 1998

MERKATKAA KALENTEREIHINNE:

ROVER YSTÄVIEN VUOSIKOKOUS SU 22.2.1998
KLO 13.00 J ÄRVENPERÄN ESSOLLA
ELI SAMA PAIKKA KUIN ENNENKIN, KEHÄ III:N
VARRELLA. HPY KARTTALEHTI 32, RUUTU 39/82.
TERVETULOA!

HELSINKI HURINOISSA AJELLAAN TOUKOKUUN
ALKUPUOLELLA. TARKEMPI AJANKOHTA SBU--

RAAVASSA LEHDESSÄ. (USEIN ÄITIENPÄIVÄNÄ)

ROVER YSTÄVIEN KEVÄTAJOT JOSKUS JA JOS—

SAIN. OTAMME EHDOTUKSIA VASTAAN!

ROVER YSTÄVIEN SYYSAJOT 8.8.98 JA SIIHEN
YHDISTETTYNÄ 9.8.98 BRITIT KOHTAAVAT.
PAIKKANA ON MAHDOLLISESTI JO TUTUKSI TUL-
LUT FISKARS, TÄLLÄ KERTAA OLEMME ME JÄR-
JESTÄVÄNÄ KERHONA. JOTEN JOUKOLLA KAIK-
KI MUKAAN!

päivää kerran kuussa? Soitelkaa tai yhteytelkää kenelle
tahansa hallituksen jäsenelle ideoita, tai jos haluatte päästä
lehtien äärelle.

RANGE ROVER

Range Vogue 3.9 Aut. -90, vihreä, ajettu 185 tkm

koneella ajettu 80 tkm, vaihteisto kunnostettu keväällä
3.5 V8 -78, rakennettu, valkoinen
Range 3.5 V8 -76, alkuperäinen, harmaa, aj. 215 tkm
Range 3.5 V8 -76, sininen, isot pyörät, korotus ym.
ja 5 kpl vanhempia V8 Rangeja, vm 72-79

LAND ROVER
Discovery Efi -90, 3-ov., hopea, aj. 125 tkm

109 STW dsl -78, rekisteröity pakettiautoksi, 6h
MUUT

Mitsubishi Pajero -92, lyhyt, bensa 2.6, 69 tkm,
irrotettava katto, HUIPPUHlENO

Ford Lariat F250 -88, 7.3 D, 135 tkm, K-auto
MB 240 GD -82, 245 tkm
MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto
ja maastureita: Jeep CJ7 V8, CJ5 -58, MB GW

TALVIMARKKINAT
Vogue 3.9 Efi Aut.-90, punainen, kattoluukku, aj. 148 tkm

Range Vogue -86 5-V, Volvon G-syl., turbo D, intercooler

88 V8 3.5, erik., korotettu, Toyotan akselit, Rangen kone + VL
88 STW B -75, kunnostettu, LR-110:n kone ajettu alle 100 tkm

Moottoreita esim:
V8 uusi ja peruskorjattu, täydellinen käy-
tetty Eti-kone, LR 2.5 DSL-kone

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

ANL'HU
suspmsmu ,,ISKUNVAIMENTIMET

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

4 x 4 VARUSTEET
-tunkit, vinssit
-renkaat, vanteet
-lol<asuojan levikkeet
-tasauspyörästön lukot
-m aastovalot

Renkaat ja vanteet—kysy!

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI ' Puh. (09) 777 2277
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SYYSAJOT 13.-14.9.1997

Syysajot ajeltiin pääasiassa Helsingin alueella tällä kertaa.
Lähdimme matkaan Itäkeskuksen Essolta, jonka jälkeen
ensimmäinen rasti oli West Car Team Oy:n pihassa. Teh-
tävänä oli siirrättää toimitsijalla muovitolppia niin, että
mahtuu ajamaan oman autonsa tolppien väliin mahdolli-
simman tiukasti. Toinen rasti Off Road Centerissä piti
sisällään peruutustehtävän. Eli takarenkaaseen merkattiin

teipillä kohta, ja piti peruuttaa niin, että rengas kierähtää
tasan kierroksen. Ei muuten ole ihan helppoa, ja ikkunasta
ei saanut roikkua pihalla. Seuraava rasti oli Rover Ystävien
kerhohuoneella Haagassa. Siellä oli järjestetty juustomais-
tiaiset ja kysymykset liittyivät tietenkin juustoihin. J uusto—
alkupalojen jälkeen siirryimme lounaalle seisovan pöydän
ääreen Ravintola Tapiola Gardeniin. Lounaspöytä oli to—

della runsas ja maukas. Täysin vatsoin maksettuamme ja
kiitettyämme poistuimme ja jatkoimme matkaa Autotalo
Laakkoselle. BMW:n Rover Groupin johtaja Kalevi Kaila
kertoi maahantuojan terveiset ja esitteli uusista Roverin
henkilöautomalleista 200— ja 400—sarjan autot. Autotalo
Laakkosen puolelta tilaisuuden oli järjestänyt Willy Lund-
qvist. Me saimme ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua näi-
hin uusiin autoihin ja keräsimme myöskin kommentteja
kerholaisilta, miltä tuntui istua uuden Roverin ratissa.
Näistä yhteenvetoa ja autoista tietoa seuraavassa lehdessä.
Lauantaipäivämme päättyi sitten Karaasin uusissa tiloissa
olleelle viimeiselle rastille. Tunnistamistehtävä oli mie-
lenkiintoinen, mutta ei ylivoimainen. Koko päivästä selvisi

parhailla pisteillä voittajaksi tuore aviopari Kinnaslampi
Aila ja Raimo. Pitkämatkaisimmat tai muuten vaan ajele—

vaiset lähdimme sitten kohti Rastilan leirintäaluetta. Siellä
meille esiteltiin autonhoitotuotteita, joilla auton maalipin-
nan saa kiiltäväksi ja likaa hyvlkiväksi. Saunassa kävimme
ja nautiskelimme iltapalaksi tietenkin juustoa. Pupujussi—

kin viiletti ohitse moneen kertaan ja ihmetteli ilmeisesti
naapurimökin nuorisojoukon elämänmenoa. Mukava oli

saunan päälle ottaa olut ja istua mökin terassille katsomaan
pimenevää syysiltaa ja muhkeasti jyrisevää ukonilmaa.
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Ylinnä odottelutunnelmaa
kokoontumispaikalla.
Keskellä ensimmäisen rastin
arviointitestissä Raimo Kinnaslampi.
Alinna viimeisen rastin osien tunnis—

tamistehtävä .

PIKKU-
JOULUT
29. 1 1 .1997
Tänä vuonna vietimme pikkujoulua
Ravintola Mamma Rosan
kellarikabinetissa. Nautimme
erinomaisen hyvästä ruoasta ja
maistuvista juomista. Mutta mistä
maasta olikaan talon viinit kotoisin?
Koska viimeksi oli Rover Ystävien
pikkujouluja vietetty samassa

'

paikassa?
Ilta sujui varsin mukavasti ruokailun
ja seurustelun lomassa. Vatsamme täy-
tettyämme oli vuorossa arpojen myyn-
ti. Tällä kertaa käytimme hyväksi
myydyt arvat saadaksemme joukku—
eet tietokilpailukisaan. Aiemmin oli
jo jokaiselle jaettu laput, joihin piti
kirjoittaa toiselle puolelle kysymys ja
toiselle oikea vastaus. Joukkue A Vai-
nikainen/Rahunen ja joukkue B Pou-
tanen/Bergström joutuivat molemmat
ratkomaan näitä välillä varsin visaisia
kysymyksiä, ja joukkue B vei voiton
pistein 7,5 — 2,5. Ja arpajaisissa onni
suosi joitakin useampaankin kertaan
ja eräitä ei lainkaan suuresta panos-
tuksesta huolimatta. Iltaamme kävi-
vät elävöittämässä myös Tiernatytöt
joukkoineen. Kun koko ravintolassa
lopetettiin tarjoilu ja tarjoilijakaan ei
innostunut tanssimisesta, lähdimme
osa koteihimme, osa kohti Helsingin
yötä. Tosin kylmä viima ja pitkät jo-
not jatkopaikkaan saivat osan poruk—

kaa hukkaamaan toisensa. Mutta mu-
kavaa oli jälleen kerran. Kiitoksia kai-
kille mukana olleille!

Valokuvamateriaalia ei tällä kertaa
ole tarjottavana näistä pikkujouluista
- "... oi jospa oisit ollut mukana!"
- Niin ja se viini oli espanjalaista ja
Mamma Rosassa oli edellisen kerran
tonttuiltu vuonna 1989.

Vielä suuri KIITOS
palkintojen lahjoittajille:MKaraasi

Autotalo Laakkonen

Mate—r
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Näin joku aika takaperin tilastoja Suomessa myydyistä
maastureista. lyhyttä 90 Defenderiä oli myyty vaivaiset
kaksi kappaletta. Pidemmästä versiosta en nyt muista luku-

ja, muttei se liene suuri luku sekään. Monelle tavalliselle

ratinkääntäjälle lienee yllätys, että näitä monikäyttöisim-
piä maastureita tehdään edelleen ja niillä on jopa kulttiau—

ton maine. Ansiot merkin legendaarisuudesta menevät
kyllä 109-mallille. Kenia, jossa työskentelin kymmenisen
vuotta, lienee tyypillisin Land Roverin esiintymisalue.
Maan päätiestöllä selviää kyllä millaisella nissanilla hy-
vänsä ainakin muutaman vuoden, mutta syrjemmille po-
luille mentäessä tarvitaan jo usein 4—vetokalustoa. Sellai-
silta kaiken hajottavilta, hirvittävästi pölyäviltä, tai jään-
liukkailta mutaurilta tulikin yli kolmensadan tuhannen
kilometrin kokemus. Monenlaiset kokemukset, omat ja
kuullut, muokkasivat sitten oman työkaluni valinnan.

Koska työalueeni oli parin tunnin ajomatkan päässä Nairo-
bista, oli hyvä, että autosta löytyy hämmästyttävän hyvin
matkavauhtia ”päällysteteille". Toinen puoli ajallisesti teistä
olikin sitten kerran vuodessa höylätyn tai täysin tiettömän
savannin välimuotoja. Näillä seuduilla tuntui uskomatto—

malle, että päivästä selvisi ilman remonttia tai renkaan—

vaihtoa, viisisenttisiä akaasianpiikkejä kun oli kaikkialla.
Sadeaika aiheutti joko muuten vaan mahdottomia tulvia,
tai vesi vei tieurista niin paljon mutaa, että se kuivuttuaan
oli puolimetristä töyssyä tai louhikkoa. Monenlainen ra-
kentaminen ja kuljettaminen vaativat kuitenkin, että läpi
piti jollain päästä ja yleensä suurehkon peräkärrin kanssa.
Kokemuksia oli eräästäkin kuuden tunnin rupeamasta, kun
virtaavaa jokea täydellä kuormalla ja peräkärrillä ylittäessä
vanha Land Cruiseri ei noussutkaan penkkaa ylös vaan
luisui takaisin upottavaan jokeen. Nyt tiedän, kuinka veto-
koukku ripustuksineen puretaan virtaavassa vedessä hie—

kan seassa. Kärri nimittäin jäi niin linkkuun, ettei se

LAND ROVERILLA KENIASSA

irronnut normaalisti. Myös keulalla ollut vinssi osoittautui

juuri silloin täysin kuolleeksi. Oli siis saatava jotain var-

mempaa ja se tehtiin seuraavasti: Perusautoksi koottiin
Land Rover Defender HT300TDi koneella ja uusimmalla
askilla. Muutama tuuvi silikonia sai sen varsin pölytiiviik-
si. Kenialainen Rob's Magic rakensi tuplaiskaiit joka kul-

maan ja löysimpään asentoon säädettyinä jousituksesta tuli
varsin topakka. Etujousina oli myös hiukan pidemmän
joustovaran omaavat, joten ristiriipuntaan ei jäätäisi kovin

helpolla. Renkaiksi halusin vahvat tubeless-tyyppiset, jois-
sa puhkeamiset esti paikkausnestettä muutama puteli. Fi-

restone ATX 265/75 oli sopiva Discoveryn 16—tuumaisille

peltivanteille. Hiukan piti kääntösädettä pienentää, ettei

ottanut tukivarsiin pyörät linkussa. Alkuperäiset varapyö-
rän kiinnikkeet ovat todella surkeat ja taakse rakennettiin

erillinen saranoitu pidike. TJM tekee Australiassa tosi

vahvoja kengururautoja, jolloin raudat, puskuri ja vinssin

kiinnitys hoituu samalla. Etuylitys kasvaa, mutta kertaa-
kaan siitä ei ollut ainakaan mulla haittaa. Vinssiksi riittää
kohtuullisen kokoinen Warn 8000, joka tiukan paikan
tullen tuplaa tehonsa taljalla. Tähteeksi jääneen etupusku-
rin laitoin astinlauta-kylkisuojaksi ja toiselle puolelle löy-
tyi korjaamolta pari. Tdi Defendereissä alkuperäinen imu-
ilman sisäänotto on aika huonossa paikassa etulokasuojan
takana. Safari Snorkelilla sensijaan ilma otetaan puhtaam-

pana metriä korkeammalta. Asia tuli todistettua, kun Nai-

robin halki kulkeva joki tulvi huhtikuun lopulla ja eräällä
kadulla oli toista metriä vettä Kengät kyllä kastuivat kus-

kilta ja eniten huolestutti, ettei jäähdyttäjän propeli ala

toimia veden alla liian paljon eteenpäin vetävänä kappalee-
na! Olen nähnyt syylärin, jossa on propelin jättämät jäljet
vastaavasta tilanteesta. RAidetanko oli syytä suojata kun-

non panssarilla. Liian usein matkat menivät yömyöhään ja
koska puskurissa oli tilaa suurillekin valoille, tein Keniassa
lailliset vititykset. Hankin Cibien 9-tuumaiset lisävalot,
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joista myin alkuperäiset rallilasit tutulle. Lähes heittämällä
aukkoon sopivat Bos—hin9”H4 ajovalot, joihin sitten tuli
pantua 140/ 100 Wattiset polttimot. Oikein suunnatttuna ne
eivät muuten olleet mitenkään pahat, vaikka valoa olikin
riittäväsäti. Turbo Timeri on ilmeisesti paras vakuutus
ahdetulle moottorille kuumissa oloissa, samoin kuin enin-
tään viiden tuhannen kilometrin välein vaihdettavat öljyt.
Viimeinen varmistus kulkupuolelle oli ARB -ilmalukot mo-
lemmille akseleille. Kyllä niilläkin voi jäädä kiinni, mutta
ojien ja syvien urien ylityksissä lukkojen erinomaisuus tuli
yleensä todistettua. Ei tarvinnut vauhtia : rikkoontumis-
riskiä selviämisiin.

Viereisellä sivulla: Vapaa-aikana tuli
autettua kaveria mm. Safari Rallissa.
Vanhempi lantikkakin oli mukana.

Yllä: Tässä poseerataan Kilimanzaro
taustalla.

No toimiko? Ennätin ajella vähän yli 27 tuhatta ja jos peli
ei ollut korjaamolla, yleensä kehuin sitä. Mitättömät ja
helposti jo suunnitteluvaiheessa korjattavat pikkuviat aihe-
uttivat monet ylimääräiset seisokit. Menee valokatkaisin,
etuakselint iiviste, kiilahihnan kiristäjäpyörä, ohjausakse-
lin kannattimet aukeilee, vähän vuotoja ja tihkumisia siellä

ym. Koko ajan siis oli oltava valppaana ja kuulostella
syntyneitä uusia ääniä, joita jo oli ohjaamon täydeltä
runsaasti muutenkin. Roverin tuotekehittelyllä on varmasti
Bemarin hoteissa kovasti paineita. Legendaarisessa 109: ssä
oli vähemmän tekniikkaa ja huomattavasti vähemmän
vikoja. Siksi se kestää ja kestää, mutta eipä kyllä ole niin
tehokas ja kiva ajaa kuin uusi Defender. Toyota ja Mersu
tekevät varmasti laadukkaampia ja kestävämpiä maastu-
reita myös kovaan käyttöön ja onhan noita varmaan muita—

kin, jos hinta ei ratkaise. Mutta yhtä persoonallista ja
rakenneltavaa kunkin tarpeisiin, kuin Land Rover kaikki-
nensa on, ei ole muita. Jos tässä vielä joskus tulee mahdol-
lisuus mennä samoille savanneille, niin hetkeäkään en
epäile valintaa, jso nyt ei sitten satu olemaan todella
runsaasti rahaa ja

Terveisin Piisolan Seppo

/

Yllä: Porakaivo-rakennustyömaalle
piti kuljettaa muutama tonni kiviä.

Vieressä: Uuden karheana kotipihalla.
Etuiskari näkyy hiukan.
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ROVER-ESCORT

Tarina alkaa keväällä -68. Fordin mainos "Hämmästyttävä
pikkuauto", kansan suussa hämmästyttävän pieni auto.
Työskentelin siihen aikaan Fordin piirimyyjän korjaamol-
la ja kävimme Escortin ensiesittelyssä Tampereella Auto R
Lammisella.
Vaihdoin keväällä -83 Range Roverini uudempaan ja
vaihdettuani siihen MB:n dieselmoottorin, vähän ajettu V-
8 jäi odottamaan parempia aikoja.
Mieleeni tuli aina välillä ajatus, että moottori pitäaisi
sovittaa johonkin pieneen autoon. Vasta vuonna -92 onnis-
tuin ostamaan hyväkorisen Ford Escort 1100 DL:n vuosi—

mallia -74. Talvella -95 suunnitelma alkoi olla valmis.
Moottori mahtuisi Escortin konepellin alle, lisäksi mukaan
Lada Nivan osia ja siinä se olis, Escort MkI 4WD/ 16 valve,
hämmästyttävä pikkuauto. Soitin Ajoneu—

vohallintoon ja selviteltyäni suunnitelmaa puhelimessa,
sain vastauksen, että periaatteessa muutoslupa voitaisiin

myöntää, jos autossa olisi neliveto. Paljon aikaa, paperia ja
Lapin Kultaa (III) kului, ennenkuin vapaamuotoinen muu-
toslupahakemus postitettiin keväällä -95. Kesällä luvan
käsittelijältä tuli lisäselvityspyyntö etuapurungon raken-

teesta ja kiinnityksestä koriin, sekä alustan vastaavuudesta
RS 2000 malliin. Kyselyyn vastasin lähettämällä piikkrok-
sia ja sanallisen selvityksen luvan käsittelijälle.

Joulukuun alussa hermot pettivät ja soitin luvan
käsittelijälle, vastaus oli, että paperit ovat tallessa ja katso—

taan mitä voidaan tehdä.
Viikkoakaan ei kulunut, kun postista tuli postien-

nakkolappu. Lunastettuani ohuen A4-k0koisen kirjekuoren,
ajatukseni oli, että lupaa ei myönnetty (lupa ja bumerangi
ovat saman hintaiset). Yllätys oli suuri, kun lupa oli myön-
netty miltei hakemuksen mukaisena. Muutosluvan esitin
seuraavaksi Vammalan Katsastusasemalla. Katsastajan
kommentti oli, että suunnitelma on aika omituinen, mutta
voihan sen toteuttaa, koska muutoslupa on annettu.
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Seuraava toimenpide oli kanta-auton tarkastutus. Talvi ja
kevät kuluivat osia hankkiessa ja autoa, sekä osia ja apurun-
koa yhteensovitellessa ja suunnitellessa. Kesäkuussa -96
Escortin kori oli korjattu ja pohjamaalattu. Autossa oli
Rangen moottori, Nivan jakovaihteisto ja etuperä, Taunuk-
sen hammastanko, Sierra 4WD:n etutolpat ja takana levy-
jarrut. Koria oli pidennetty keulasta 68 mm (pientä tilan—

puutetta). Autoa oli nostettu noin 100 mm ja siinä oli
apurunko edestä taakse. Vein auton katsastukseen lähinnä
selvittääkseni onko se rekisteröintikelpoinen. Jarrutesti,
koeajo, punnitukset ja rakenteen tarkastus tehtiin normaa-
listi. Painolaskelmat aiheuttivat neuvottelun katsastajat/
allekirjoittanut, siitä selvittiin ja autoon kirjoitettiin rekis-
teriote ja annettiin rekisterikilvet. Itseensä (ja muihinkin)
tyytyväinen suunnittelija/rakentelija ajoi tekeleensä Ran-
gen perässä olevalle trailerille. Katsastuksen jälkeen auto
purettiin täysin. Kori ja apurunko maalattiin ja apurun-

koon/koriin kiinnittyvä vetokoukku rakenneltiin.
Kesäkuun 15. päivänä auto oli koottuna ja koeajoa vailla.
Ensimmäinen tuntuma ajamisesta oli "TÄÄ ON KIVAA".
Ajoin autolla Levorannan Autoliikkeen pihaan, siellä ol—

leet P-7 kerhon näyttelyvieraat ja osanottajat antoivat
autosta mielenkiintoista palautetta. Rover-Escort onnistui
paremmin, mitä uskalsin odottaakaan, ajo—ominaisuudet
kesällä ja talvella ovat ihan mukavat. Liikkeellelähtö sujuu
miltei millä tahansa vaihteella, loivat kadunkulmat voi
ajaa vaikka viitosvaihteella. Huonot puolet auotssa ovat
voimansiirron ääni ja nopeasti tyhjenevä polttoainesäiliö.
Loppujen lopuksi tuntuu siltä, että kun on hyvät (?) perus-
telut, taitoa, kokemusta ja koulutusta, niin rakentaa voi
aika erikoisen auton. Kiitokseni Ajoneuvohallinnolle, Vam-
malan Katsastusasemalle, perheelleni ja muille rakenta—
mista auttaneille.

Ainoan(?) Escort MkI 4WD/16 valven omistaja
Veikko Peltola

02920 ESPOO

.,Myymälä avoinna.,earkisindklo/Qn- 117.
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KERHOSOPPI

VAUNUMERKIT
Vielä muutama jäljellä hintaan 100 mk/kpl.

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

PINSSIT 35 mk
Rover—pinssi pyöreä, Roverin laivalogolla

Kysy myös tarroja, kangasmerkkejä jakerhoviirejä.
Tarkemmat tiedot Lampuoti tai Uosukainen.

T-PAIDAT
Uudet vihreät t-paidat Rover Ystävien logolla
hintaan 45 mk. Koot XS - XXL.

KENKAPUSSIT
Monikäyttöiset, vihreät, logolla. Hinta 20 mk.

Muistathan vihreät Rover Ystävien logolla varuste-
tut takit. Teemme lisätilauksen kun varauksia on
riittävästi. Tiedustelut Lampuoti tai Uosukainen.

Tilannetiedotus laukun tai lippalakin tilanneille!
Teitä ja tilaustanne ei ole unohdettu. Ulkolaisella
tavarantoimittajalla on vaikeuksia, mutta otamme
teihin yhteyttä heti kun tavarat ovat saapuneet.

LINKKIVINKKI

Jos harrastat surffailua internetissä ja haluat kertoa
jonkun hyvän löytämäsi osoitteen muillekin, niin
laitapa kortti tai e-mail tulemaan tai soittele. Nume-
roita ja osoitteita löydät sivulta kaksi, lisäksi fax 09-
7779929/Virpi Piispanen
ja eamail vpiispaan?hel-co.fi.dhl.com

http://www.bmwcca.org/roundel7/1197oth.htm

Haluatko LISÄTULOJA?
Autonhoitomenetelmä, jota et usko ellet näe, tarvitsee
esittelijöitä. Tilaa ILMAINEN NÄYTE ja lisätietoja
Kaj Nyqvist puh. 09- 876 1381 tai fax 09- 875 1329

MYYDÄÄN
Range Rover -76. Alkuperäiskuntoinen, ehjä hyväryh-
tinen auto. Ei mätä. Hinta
16 000,-/ mahd. vaihto pakettidiesel 109 LR. Puh.
02-865 44 1 8

Rover 2200 TC, vm -75, ajettu n. 120 000 km.
Väri Tobacco Leaf.
Sisustus nahkaa, hyvässä kunnossa, Buckskin, niskatu—

et. Varapyöräteline ja varapyörän suojus. Hinta
25 000 mk tai sopimuksen mukaan. P u h .

09-135 6077 Sakari Poutanen

Myydään siisti Range Rover pitovaikeuksien vuoksi.
Kahdet renkaat ja lisävalot yms. Ajettu n. 280 000 km.
Hinta 26 000 mk,verot on maksettu.
Puh. 010381 2143 (paikallispuh. hinnalla koko maa)
T: Heikki, jäsen 1044

Rover SDI VDP 2600 -85 täyd. moottori, GM 180
vaihteisto, kardaani. Ajettu 140 000 km. Lisäksi Series
1 V8:n osia, mm. taka-akselisto, mittaristo, konepelti,
keskuslukot, ikkunahissit, valoja, ym. ym.
Ystävälliset tiedustelut iltaisin ja viikonloppuisin
puh. 02-86 50 299

Range Rover Efi Vogue -88
Lokarit, ruosteenestokäs., bensalämmitin, kahdet
renkaat, kattoluukku. Ajettu 235 000 km,
Puh. 09-464 163 Aapo Aittola

OSTETAAN
Lantikan Discoon sivuastinlaudat.
P. 010381 2143 Heikki
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VAPAAMAINEN

Kyllä tässä maailmassa on nähty paljon uutta. Tun-
tuu siltä, että varsinkin tähän aikaan vuodesta kun avaa
lehden, ei voi välttyä jonkun uuden auton koeajoselostuk—
selta tai kuvilta. Saksanseisojan A-malli on kiertänyt muu-
ailmaa monellakin tavalla ja lehdistö on riemuissaan ollut
kuin kasa englantilaisia kettukoiria niksmannien kimpus-
sa. Siinä sen näemme, että kun hätääntyneesti heittää
tuotteen maailmalle, voi siinä käydä vähän niin ja näin.

Freelander on uusin Rover—tuote, joka näyttää siltä,
että siitä tulee jotain aivan uutta ja ajännää. Se täydentää
kunnolla perheen ja nyt voidaan puhua Roverin reetistä. Ja
jos vielä otetaan henkilöautot mukaan olemme täydessä
kädessä.

On tässä hieman sivistytty matkailemalla. Jos asut
Manhattanin saarella tuolla suuressa lännessä, on status
numero uuno definitely Range Rover! Niitä näkyy, ja
yleensä kuski on enemmän kuin koppavan näköinen. Ja
kadut ovat sen verran kuoppaisia, että joskus todella tarvit-
see maasturia. Sikäläiset taksikuskit ovat taas tarina erik-
seen. Viimeksi kun kävin kuulin komeata afganistanilaista
iskelmämusiikkia letukkalullassa ja kuski ei oikein puhu-
nut paljon muuta kuin kotimaansa villiä murretta. Että sillä
lailla suuressa maailmassa. Tulipa mieleen taas että sumu-
jen saaren pääkaupungin virkaveljet ovat koko maailmassa
aivan omaa luokkaansa.

Odotan mielenkiinnolla, mitä tulee Roverin henki-
löautotuutista. SAS:n lehdessä Scanoramassa oli Roverin
nykyisen Tj:n haastattelu ja se ainakin lupaa hyvää. Uusi
brittihenkinen auto on tuutissa ja ilmeisesti ensi vuoden
automessuilla tulemme näkemään mitä tulossa on. Veik-
kaan, että jänniä ratkaisuja on tuutissa.

We have a slight problem...
Mainittu BMW:n kasvatti Walter Hasselkuusd va-

litti sitä, että brittiläisen kulttuurin ymmärtämisen opettelu
vie jonkun verran aikaa. Meillä on pieni ongelma tarkoittaa
saksalaisen ajattelun mukaan, että ongelma todella on
pieni. Tuolla Rover Groupin suunnalla se voi olla mitä
tahansa taivaan alla. Tehdas kaatuu tai paperikori on täyn-
nä. Kuitenkin BMW:n tirehtööri sanoo oppineensa britti-
läisen ajattelutavan ja arvostavansa sitä. Hänen mielestään
avainsana on huumori. Kun asiat ottaa iisisti, kaikki sujuu.

Haastattelussa väläytetään myös sellaista ratkaisua,
että Rover voisi kurkistaa historian kirjaan ja katsoa mitä
sieltä löytyy. Voimmeko tulevaisuudessa nähdä Rovereita
joissa mallinimi vaikka on Triumph, Wolseley, Riley,
Austin, Morris, tai joku muu. Miksipä ei P4 muistoksi
Rover Cyclops. Ennustaminen on vaikeata, varsinkin tule-
vaisuuden, uskon kuitenkin että Roverilla on aika monta
mukavaa asiaa tuutissa. Ei pelkästään Freelanderi vaan
myös tulevaisuuden uusittu Mini ja monta muuta mallia
joista jaaaappanilaisuus on kaukana. Eläköön yksilöllisyys
ja kunnon brittitradiitiot. Meille on tulossa mielenkiintoi-
nen Rover vuosi.

Sanoo
Romulus
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MAAHANTUOJA TIEDOTTAA

Vuoden alkupuoliskolla Rover Group myi maailmanlaa-
juisilla markkinoilla 250 382 ajoneuvoa, eli 5% kasvu
edellisvuoteen verrattuna. Vienti kasvoi 10%.
Rover Groupin liikevaihdosta yli 55% tulee Englannin
ulkopuolisilta markkinoilta.
Saksassa myynti kasvoi 9000 ajoneuvosta 130002een.
Land Rover -tuotteita myytiin 60000 ajoneuvoa. Rover
autot, MGF ja Mini kasvattivat yhtiön myyntiä 6%:lla.

Mini - ensi vuosituhannen auto

Tuotanto aloitetaan Birminghamin tehtaalla vuonna 2000.
Auton moottori on nelisylinterinen ja sen valmistuksesta
vastaa BMW:n ja Chryslerin yhteisyritys. Uusi edellistä
mallia suurempi Mini on sofistikoitu ja tilava ja on suunnat-
tu hyvin toimeentuleville kaupunkilaisille. Autossa on
korkeat turvallisuusstandardit, erinomainen ajotuntuma ja
loistavat ajo—ominaisuudet.

MGF-urheiluautolla 217 mailin tuntinopeus

Erikoisvalrnisteisella MGF-urheiluautolla on ajettu huip-
punopeutta 217mphUSA:ssa Speedweek-autokilpailuissa.
Tavoitteena oli rikkoa 200 mailin tuntinopeus. Saavutettu
217.4 mailin raja on 100 mailia nopeampi tulos kuin
tuotannossa olevan auton 120 mailin nopeus
Autoon lisättiin 400 mm perän jatke, poistettiin tuulilasi ja
ovipeilit, lisättiin ohjaamokate, pisaranmuotoinen kuomu
sekä turvakaari kuljettajan päänsuojaksi. Toimenpiteet ei-
vät vaikuttaneet oleellisesti ulkonäköön, mutta ilmanvas-
tus saatiin pienennettyä alle 0.25. Autoon valittiin
1.4 litrainen moottori MGF:n 1.8 litraisten K-sarjasta,
koska sen alempi puristussuhde sopii paremmin turboah-
taamiseen. Polttoaineena käytettiin lyijytöntä Mobil super
—bensiiniä. K-sarja, joka on tunnettu hyvästä teho/litra -
suhteesta, kehitti 329Hv 07000 rpm (230 Hv-per—litra)
sekä vääntöä 336 Nm. Auton kuva kannessa.

HUOMIO!

Taas kaivataan talkooväkeä vuodelle -98.
Urakkana Valion Pitäjänmäen korkeavaraston siivous.
Aikaa kuluu n. 2 tuntia kerralla. Siivous suoritetaan kerran
kuussa sunnuntaisin 3—4 hengen joukkueella. Ilmoittautu—
miset Heikille puh. 010381 2143 Ps. Jos
vapaaehtoisia ei löydy, kerho menettää noin kolmannek-
sen tuloistaan ja siten joutuu myös harkittavaksi montako
numeroa lehteä voimme tehdä vuodessa.

Huomio! Juttu- ja ilmoitusmateriaali osoitteeseen
Virpi Piispanen
Somerontie 6 H 87
00550 Helsinki
p. 09—750 7l4(k) , 0400-011 700
fax töihin 09-777 9929
e—mail -osoite vpiispathel-coiidhlcom



JATKUVA NELIVETU
- VUODESTA 1948 -

Erikoistuminen yksinomaan nelivetoisiin lähes 50 vuoden kokemuksella tekee Land
Roverista halutun ja jäljitellyn merkin kaikkialla maailmassa.

Jatkuva neliveto, näkyvyys yli muun liikenteen ja riittävä varustelu tekevät pitkästäkin
matkasta mukavan ja turvallisen. Land Rover myös kestää; 50 vuoden aikana valmis-

tetuista autoista jopa 70% on edelleen aktiivikäytössä.
Aidot nelivetoiset ovat nyt Suomessa: ylellinen uusi Range Rover, reipashenkinen

perheauto Discovery ja työkäyttöön väkivahva Defender pickup.

lAND!
fROVER

DEFENDER alkaen 149.000 mk DISGUVERY alkaen 259.000 mk RANGE RUVER alkaen 520.000 mk
Toimituskulut lisätään paikkakuntakohtaisesti.

ESPOO: Land RoverCenter, Autotalo Laakkonen, Tietäjäntie 8, Puh. (09)5407 4500 . JYVÄSKYLÄz Autotalo Laakkonen, Palokankaantie 20, Puh.(014) 696 611

LAPPEENRANTA: Saimaan Auto Oy, Toikansuontie 8, Puh. (05) 4117 608 . OULU: Autotalo Jurvakainen Oy, Tyrnäväntie 6, Puh. (08) 374 033

PORI: Auto Kalliomaa Oy, Korjuuntle17-19, Puh. (02) 6461 777 . TAMPERE: Metro-Auto Tampere Oy, Taninkatu 3, Puh. (03) 3457 700
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