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Tyyli on vakiovaruste!

Kyseinen iskulause jäi mieleeni soimaan, mitä
tuo tarkoittanee automaailmassa? Katselin eri val-
mistajien markkinoille tuomia uusia automalleja,
ja alkoipa lauseen sisältö hahmottua mielessäni. ja-
panilaiset ja keskieurooppalaiset pyrkivät muotoile-
maan autonsa yleisten makutottumusten mukaan,
ja näin syntyy ns. massatuote. Auto on laadullisesti
hyvä ja korkeatasoinen, mutta ulkonäkö ei erotu
kilpailijoista, mikä itse asiassa lienee tavallaan tar-
koituskin. Iskipä silmääni televisiovastaanottimesta
käsin tullut reklaami, jossa eräsjapanilainen auton-
valmistaja mainostaa uutta malliaan. Mielenkiintois-
ta mainoksessa oli kuva-ajo takapilarista alkaen,
puheen keskittyessä turvallisuuteen. Pilarin raken-
ne toi väkisin mieleen erään saksalaismerkin, ja
tämä lienee ollut tarkoituksellista; että pyritään siir-
tämään toisen auton imagoa autoon, johon se ei
alunperin kuulu.

Miten tehdä sama tyylikkäästi? Vastaus kysymyk-
seen löytyy britteinsaarilta. Tyylikkyyteen liittyy
yhtenä osana se, että ei rahvaanomaisesti kopioida
imagoa toisista merkeistä. Sen sijaan voidaan siir-
tää omaa jo olemassa olevaa imagoa uuteen mal-
liin. Näin teki kaksi tehdasta, Rover jajaguar. jäl-
kimmäinen teki sen uudella s-sarjallaan vielä sel—

vemmin kuin edellinen.

Mitä tämä tyyli sitten lienee? Vuosituhannen
vaihteessa haikaillaan menneitä ja katsotaan tule-
vaisuuteen. Tällä ajatuksella näyttää syntyneen
myöskin uusi Rover 75. Tyyliä ja imagoa on siirret-
ty vanhoista laadukkaista 50- ja (SO-luvun tuotteista
uuteen, vuosituhannen vaihteen moderniin tuot-
teeseen, joka täyttää uuden ajan vaatimukset. Us-
kallan väittää tämän tapahtuneen onnistuneesti.
Tyyli näyttää olevan perinteitä, kauneutta ja tajua
siitä, miten nämä toteutetaan.

Tyylipuhdasta kesää kaikille!

Markku
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RoverYstävät

Uusi Rover 75 tulee Suomeen

Kesäkuun puolivälissä Suomessa esiteltävä Rover
75 on ylellinen auto ylempään keskiluokkaan. Rover
75:n valtti on sen yksilöllisyys. Autossa yhdistyvät
moderni teknologia ja klassinen tyylikkyys. Rover
75 :ssä on vaalitty perinteisten Rover-mallien yksityis-
kohtia ja toteutettu ne elegantisti aitoon britti-
henkeen.

Oikea Rover
Rover 75 on ensimmäinen Roverin malli yli kah-

teen vuosikymmeneen, joka on suunniteltu ja toteu—

tettu alusta asti Rover Groupin suunnittelukes-
kuksessa Gaydonissa, Warwickshiressä. Auto valmis-
tetaan Rover Groupin Oxfordin tehtailla.

Isokokoiseen (pituus 4,75 ni) Rover 7özeen mah-
tuu erittäin mukavasti neljä aikuista. Vaikka auto on
kooltaan suuri, se on silti riittävän näppärä ja hel-
posti ohjattava; mukavan turvallinen ja suoritusky—

kyinen niin maantiellä kuin kaupungissakin.

Tyylikkyyttä ja puhdaslinjaisuutta
Rover 75:n persoonallisuus alkaa ulkomuodosta,

joka on tyylikäs ja nykyaikainen paluu Roverin juu-
rille. Monet, tarkasti suunnitellut yksityiskohdat, esi-
merkiksi kromin hienovarainen käyttö, sävähdyt-
tävät.

Tyylikäs muotoilujatkuu sisätiloissa,joissa on yh-
distetty perinteisiä materiaaleja — kromia, nahkaa ja
aitoa puuta - mutta nykyaikaisella tavalla.

Matkustusmukavuutta korostavat vielä lukuisat
lisävarusteet, kuten integroitu puhelinjärjestelrnä,
kaksi vaihtoehtoista navigointijäijestelmää, konsertti-
tasoinen äänentoistojärjestelmä ja ilmastointi-
automatiikka.

Johtavaa suunnittelua
Rover 75:n kehittämisessä on käytetty täysin uut-

ta teknologiaa. Autosta on saatu selvästi entistä jäy-
kempi käyttämällä suurlujuusterästä 40 prosentissa
rakenteista. Pohjalevy on jopa 2,5 kertaa jäykempi
kuin Rover 75:n edeltäjässä. Korin jäykkyys paran-
taa turvallisuuden lisäksi matkustusrnukavuutta:
Rover 75 on luokkansa hiljaisimpia autoja,jossa tuu-
len, tien ja moottorin äänet on onnistuttu vähentä—
mään minimiin.

Ylellistä ajomukavuutta
Todellinen ajomukavuus muodostuu helppo-

käyttöisistä säätimistä, erinomaisesta näkyvyydestä ja
kuljettajan jatkuvasti saamasta huornaamattomasta
palautteesta. Rover 75 kertoo koko ajan kuljetta—
jalleen missä mennään, auton ajotuntuma on todel-
la hyvä.

Kaikki säätimet ovat kojelaudassa helposti käsil-
lä. Sähkölasit, lämmitettävät peilit ja erittäin teho-
kas lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä lisäävät ajo-
mukavuutta. Tyylikkään ja toimivan mittariston
taustaväri on klassinen sampanja. Pimeässä mittaris-
ton valaistus on pehmeän oranssi.

Kuljettajan on helppo säätää itselleen mieleinen
ajoasento. Ohjauspyörässä on sekä korkeus- että
pituussäätö. Kuljettajan istuimessa on puolestaan
sekä korkeus- että ristiselänsäätö. Rover 75:ssä voi
mukavasti matkustaa viisi henkeä, mutta varsinaisesti
auto on suunniteltu neljälle matkustajalle perintei-
sessä matkailuhengessä.

Mittaristo, mukavuusvaarustelu ja käytännöllisyys
ovat kaikki kohdallaan, mutta vasta toimiva ja mu-
kava alusta sekä dynaaminen ohjaus nostavat Rover
75:n todelliseksi nautiskeluvälineeksi niin kuljetta-
jalle kuin matkustajillekin. Auton ohjaus on tarkka
ja looginen, ajomukavuus pehmeä.
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Rover 75zssä on levujarrut kaikissa pyörissä sekä matkustajien eheydestä, jos jotain tapahtuu. Nämä
nelikanavainen ABS-jarrujärjestelmä. Yhdessä elekt- kaikki kuuluvat vakiovarusteenajokaiseen Rover 75
ronisen jarruvoiman säädön (EBD) kanssa kuljetta- -malliin.
jan on helppo maksimoida jarrujen teho erilaisilla
teillä ja kuormilla.

Moottorivaihtoehdot vaativaan makuun
Rover 75zeen on saatavilla neljä eri moottoria. 24-

venttiiliset KVö-moottorit on saatavana joko 2- tai
2,5-litraisina. Useimmat moottorin osat ovat joko
täysin uusia tai ne on suunniteltu uudelleen. Pienem-
mässä moottorissa on tehoa 1 10 kW (150 hv) ja isom-
massa 130 kW (177 hv). Molemmissa moottoreissa
huipputeho saavutetaan 6500 kierroksella minuutis-
sa. Vääntöarvot ovat, vastaavasti 185 tai 240 Nm 4000
k/min.

Kolmas moottorivaihtoehto on 1,8 litran K-sar-
jan muunnelma, joka on jo osoittanut olevansa yksi
parhaista olemassaolevista 4-sylinterisistä Toisenlaista turvallisuutta tuovat puolestaan voi-
moottoreista. Rover 75:ssä se kehittää tehoa 88 kW makas hälytinlaite ja käynnistyksenesto, jotka niin-
(120 hv) 5 500 k/minja vääntöä 160 Nm 4000 k/min. ikään ovat vakiovarusteina kaikissa malleissa. Ovien

lukitus ja hälytyksen aktivointi tapahtuu helposti
Neljäs moottori on BMW:n 2-litrainen, vallanku- kauko-ohjaimella.

mouksellinen common rail -tekniikkaa hyödyntävä
suorasuihkutusdiesel. Moottorin teho on 85 kW (1 16

hv) 4000 k/min,ja 260 Nm vääntöjo 2000 kierrok- Yhdistämällä moottoreita, V€1"hOilUä ja liSä'
sella minuutissa. varusteita Rover 75 voidaan räätälöidä juuri omista-

jansa elämäntyylin sopivaksi.
Kaikki moottorivaihtoehdot, on saatavilla joko

automaatti- tai käsivalintaisella vaihteistolla, jotka
molemmat ovat kokonaan uusia. Manuaalivaihteisto
tulee Getragilta, BMW:n vaihteistojen toimittajalta. Rover 75-vaihtoehdot:
Se on 5-vaihteinen. * 4 huippumoottoria; 1.8, 2.0 ja 2.5 bensiinimoottorit

ja 2.0 dieselmoottori
Automaattivaihteisto tulee puolestaan jATCOzlta * 5-vaihteinen, joko manuaali- tai automaattivaih-

Gapanese Automatic Transmission Company), ja on [61510 kaikkiin moottoreihin
5-vaihteinen. Tämä tekee ajamisesta entistä muka- * 17 UlkOVäTiä

vampaa ja taloudellisempaa. Vaihteiston voi valita * 5 sisäverhoilua
toimimaan joko normaalisti, urheilullisesti tai talvi- * Yli 20 tehtaalla liSättäVää lisävarustetta ja 100
olosuhteissa. Kuljettaja voi yksinkertaisesti sovittaa jälleenmyyjän tarjoamaa lisävarustetta
automaatin toiminnan suoraan ajo-olosuhteisiin.
Vaihteisto tietää myös, milloin auto on kiipeämässä
mäkeä ylös tai rullaamassa alaspäin. Näin vaihteisto
moottorijarruttaa alamäessä sen sijaan, että se etsisi Suomeen [1101331 ROVGI" 75 mallitja hinnat
isompaa vaihdetta.

1.8 Classic 195.900 mk
, . . 2.0 VG Classic 219.900 mk

T0|m|vaa turvallisuutta 2.5 V6 Classic 259.900 mk
2.0 CDT Classic 225.900 mkRover 75:n ajo-ominaisuudet takaavat auton

ennustettavan käyttäytymisen ja sitä kautta erinomai-
sen ajoturvallisuuden. Kuljettajan ja etumatkustajan
turvatyynyt, rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt,
takamatkustajien niskatuet sekä esikiristimet ja
voimanrajoittimet kaikissa turvavöissä huolehtivat

Varustelupakettien hinnat

Classic : > Club 18.000 mk
Club => Connoisseur 24.000 mk
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Classic varustelu: 4 x airbag, ABS, sähkölasit edessä,
lämmitettävät sähköpeilit, radiokasettisoitin, kuusi
kaiutinta, kuljettajan istuimen korkeuden ja ristiselän
tuen sä' ö, kauko-ohjattu keskuslukitus, varashälytin
(periferia), ohjauspyörä, vaihdekepin nuppi ja
käsijarrun kahva, nahkapäällysteisiä, raitisilma-
suodatin, takakyynärnoja, matkustajan mukiteline
edessä, ohjauspyörän korkeuden ja etäsiyyden säätö,
taittuva takaistuimen selkänoja, ajovalopesurit,
istuimenlämmittimet ja ETC elektroninen luiston-
valvonta (VG nioottoriset mallit)

Club varustelu: edellisten lisäksi ATC—ihnastointi—
automatiikka, 15” alumiinivanteet, sähkölasit myös
takana, mukitelineet myös takana, istuimissa Speckle-
veluuriverhoilu, valaistut peilit häikäisynsuojissa

Rover Ystävien kerhoilta-
jjdivasta. Uusi Rover 75 .

juha Liukkonen (vas. )
Lohjan Laatu/liitot
Oy:sta esitteli uutuuksia
la 19.6. Tammisaaressa
järjestaiiiassaän Rover
Ystävien

. kerhoiltapaivassai.

Yllä ja oikealla kuvasatoa

Connoisseur vaustelu: edellisten lisäksi nahka-
verhoilu, sähkösäätöiset etuistuimet, ristiselän tuen

"”säätö molemmissa etuistuimissa, sumuvalot, lo
erikoismalliset alumiinivanteet, kromipeilit

Kiihtyvyys 0-l00 km/h (man/aut)

1.8 2.0 V6 2.5 V6 2.0 CDT
11.6/132 10.2/11.6 8.8/9.5 lii/13.2

EU-kulutus l/lOO km (nian/aut)

1.8 2.0 V6 2.5 V6 2.0 CDT
7.8/10.1 9.4/1 1.1 9.7/1 1.6 5.7/markki-

noilla 12/99
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Yksityiskohdat muodostavat kokonaisuuden.
Se on suunniteltu hyvällä maulla ja rohkeudella.

Sen uusin teknologia on verhoiltu aitoon nah-
kaan, puuhun ja kromiin. Se on lämmintunnel—

mainen ja viihtyisä auto. Ennen kaikkea se on
auto, joka ei jätä ketään kylmäksi.
Se on uusi Rover 75.

Rover 75 hinnat alkaen 195.900 mk.
+ toimituskulut 2.5 00 mk = 198.400 mk.

Lohjan LaatuAutot Oy
Mustitikkatie 2 Lohja as- Puh. 019-383 003 fax 383 347 AV ark. 9—18 la 10— 14- Juha Liukkonen 0400— 443 962 Tyyli on

vakiovaruste.
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Uudistettu Land Rover Discovery
Suomeen

Harvalla maasturilla on yhtä pitkät ja kunniak-
kaat perinteet kuin Land Roverilla. Merkkiin on aina
yhdistetty englantilainen herrasmiesmäisyys, mutta
myös todellisen työjuhdan rooli.

Discoveryn ensiesittelystä on kulunut 10 vuotta.
Tänä aikana se on vakiiimuttanut asemansa vaativi-
en asiakkaiden suosikkina. Nyt Oy BMW Suomi Ab
tuo Suomen markkinoille toisen sukupolven Land
Rover Discoveryn, joka tarjoaa käyttäjälleen aivan
uuden tason hienostuneisuutta ja huipputeknologiaa.

Uusiutunut malli jatkaa Land Roverin perinteik-
käitä linjoja, eikä erottaudu ulkoisesti paljoa
edeltäjästään. Muutoksia on silti paljon. Uudessa
Discoveryssä on aitoon Land Rover -henkeen lukui-
sia uusia teknisiä jalostuksia.

Mestari maastossa
Uutta Discoveryä suunniteltaessa oli tavoitteena

luoda täysveriselle maastoautolle esimerkilliset ajo-
ominaisuudet myös maantieajoon. Uudistetulla
alustarakenteella tässä onkin onnistuttu erinomaises-
ti. Valitsemalla lisävarustelistalta Land Roverin aktii-
visen kaarrevakaimen (Active Cornering Enhance-
ment, ACE) päästään maastureissa ennennäkemättö-
mään henkilöautomaiseen maantiekäytökseen.

Yhdistettynä itsesäätyvän jousituksen (Self-
Levelling Suspension, SLS) kanssa, ACE-järjestelmä
tarjoaa Discoveryn kuljettajalle henkilöautomaisen
ajotunteen maantiellä, tinkimättä kuitenkaan todel-
lisista maastoajo-ominaisuuksista. Discovery kulkee

tasaisesti ja sitä on helppo ohjata. Lisävarusteena
saatava SLS käyttää ilmajousia.

llmajousituksen ansiosta Discoveryä on erittäin
miellyttävä ajaa. Mainion ajettavuuden lisäksi ilma-
jousitus tuo mukavuutta vetoauton rooliin esim. perä-
vaunua hinattaessa. Takapäätä voi nimittäin laskea
60 mm, jolloin vetokoukku voidaan helposti säätää
vedettävän vaunun tasalle. Koukun kiinnityksen jäl—
keen peräpää voidaan nostaa takaisin normaali—
korkeuteen. Tämä on osoitus Land Roverin tavasta
käyttää teknologiaa monipuolisesti hyväksi.

Uudessa Discoveryn ajonhallintajärjestelmä sisäl—

tää myös lukkiutumattomat ABS-jarrut, ETC-luiston-
valvontajäijestelmän sekä HDC-alamäkihidastimen,
kaikki tuttuja jo Freelanderista. Näiden lisäksi
Discovery on varustettu elektronisella jarruvoiman
jakajalla (EBD). Kaikkien näiden järjestelmien tar-
koituksena on parantaa auton toimivuutta sekä
maanteillä että maastossa.

Uudet moottori
Uuteen Discovery-mallistoon kuuluu neljä eri

vaihtoehtoa. Peruskorina on aina sama 5-ovinen
malli, johon on saatavilla kaksi eri voimalähdettä.
Bensiinimoottori on uusi versio tutusta 4-litraisesta
V8:sta. Moottoria on paranneltu niin, että se on en-
tistä vähäpäästöisempi, hiljaisempi ja värinättö-
mämpi. Toinen moottorivaihtoehto on väkivahva
Tdö-suorasuihkutusdiesel. Se kehittää tehoa 101 kW
(136 hv) ja vääntöä vaikuttavat 315 Nm jo hyvin
alhaisella kierrosluvulla 1950 k/rnin. Molempiin



moottori-vailitoel'itoil'iin on saatavilla älykäs, elekt-
ronisesti ohjattu, melinopeuksinen automaattivaih—
teisto.

Tal)"

Discoveryn molemmat moottorit ovat luokkansa
taloudellisimpia. Kuluttajaystävällisyyttä on myös
Discoveryn 20 000 kilometrin huoltoväli, mikä mah-
dollistaa edulliset käyttökustannukset.

Tyyli ennenkaikkea
Discoveryn tunnistettava ulkomuoto on tuttu jo

yli 120zssa maassa ympäri maailmaa. Tyylikäsja aja-
ton muotoilu onkin arvioitu yhdeksi auton
houkuttelevimmista piirteistä. Vanhaan verrattuna
uusi Discovery on entistä pidempija leveämpi, mikä
tarkoittaa entistä mukavampia tiloja. Muutoin muu-
tokset ovat ulkoisesti melko pieniä, minkä ansiosta
auton tunnistaa heti Land Roveriksi. Tutusta
ulkomuodostaan huolimatta Discoveryn kaikki ko—

rin osat ovat uudistettuja. Leveämpi kori ja raideväli
varmistavat entistä vahvemman olemuksen. Auton
kehittelyssä on hyödynnetty Roverin tekemiä mer-
kittäviä investointeja Englannissa sijaitsevaan
Solihullin tuotantolaitokseen.

.
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Lisää mukavuutta seitsemälle
matkustajelle

Discoveryn matkustamon täysin uudistetut. istui—

met tarjoavat enemmän tukea ja mukavuutta. Tar-
vittaessa esiin käännettävät lisäpaikat (lisävaruste)
kuudennelle ja seitsemmännelle matkustajalle ovat
uudessa Discoveryssä myös menosuunnan mukaiset.
jokaisella paikalla on oma kolmipistetuwavyö ja eril—

linen niskatuki. Säädettävät. kyynärnojat ja
takapenkkiläisten kädensijat etupenkin pääntuissa
ovat, niitä pieniä yksityiskohtia, jotka lisäävät.
Discoveryn matkustusmukavuutta. Lisäksi keskim—

mäisessä takaistuimessa on nerokas pääntuki, joka
laskee. kun takapenkin keskipaikan käsinoja laske-
taan. Tämä parantaa kuljettajan näkyvyyttä taakse.
Näkyvyyttä parantaa myös entistä korkeampi tuuli-
lasi.

Uuden Discoveryn vakiovarustelu onjo korkeata-
soista. Lisävarusteista mainittakoon SLS-ilmajousitus
takana, ACE-aktiivinen kaarrevakain, sekä automaat-
tinen ilmastointi,joka sekin on vakiona huippumalli
Estsä. Muita lisävarusteita ovat mm. 320 watin
Harman/Kardon konserttisalitasoa oleva äänentoisto-
järjestelmä. Huipputason äänentoistojärjestelmään
on saatavissa erikseen vielä kuulokej ärjestelmä
yksilöllisillä säätölaitteilla kolmannella rivillä
matkustaville. Näin takarivin matkustajat voivat esi-
merkiksi kuunnella radiota samaan aikaan, kun kul-
jettaja ja muut matkustajat kuuntelevat CD-soitinta.

Suomeen tuotavat Land Rover Discovery Series II-
mallit ja hinnat

Tdö Base 275.000 mk
VSi Base 295.000 mk
V8i ES Auto 380.000 mk
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Legendaarinen Land Rover Defender
Suomeen

Yli 50 vuoden
ajan Land Rover
on toiminut muun
muassa ambulans-
sina, pelastusau-
tona ja tutkimus-
autona äärimmäi-
sissä olosuhteissa.
Land Rover on va-
littu myös puolus-
tusvoimien käyt-

- -- - > töön monessa
maassa. Land Rover on yhtä kotonaan niin kaupun—
gin vilskeessä kuin tiettömillä taipaleillakin. Syy suo-
sioon on yksinkertainen. Se vie omistajansa turvalli—
sesti perille vaikka läpi harmaan kiven, ja jaksaa ve-
tää raskaimmatkin kuormat.

Nyt BMW Suomi tuo Suomeen uudet Land Rover
Defender Station Wagon -mallit. Myyntiin tulevat 3-
ovinen, 7—paikkainen 90-malli ja pidempi ö-ovinen,
9-paikkainen llO-malli. Vastaavasti akselivälit ovat
2360 mm ja 2794 mm.

Koodinimi Myrsky
Land Roverin keulalla on yksi maailman

vaikuttavimmista moottoreista - viisisylinterinen Tdö
suoraruiskutusdiesel, jossa käytetään uusinta pump-
pu-suutintekniikkaa. Tämä 2,5-litrainen voimanpesä
kehittää tehoa 90 kW (122 hv) 4200 kierroksella mi-
nuutissaäja vääntöä löytyy vaikuttavat 300 Nm jo niin—

kin alhaalta kuin 1950 k/min. Moottorin kehitystyö
kesti viisi vuotta ja Land Roverin uskoa moottoriin
kuvastaa projektin koodinimi - Myrsky.

Uusi voimakas
moottori ja koeteltu
Land Rover -nelive-
to-tekniikka tekevät
Defenderistä joka
kelin luotettavan
kulkijan. Keski-
tasauspyörästön
mekaaninen lukko
sekä lisävarusteena
saatavat ABS-jarrut
ja ETC-elektroni—

nen luistonvalvonta varmistavat renkaiden pitävän
otteen kaikissa olosuhteissa, niin tavallisella tiellä kuin
maastossakin.

Maastossa ei aina voi välttyä pikkukolhuilta ja -
naarmuilta. Defenderin kori on alumiinia, mikä on-
kin ainoa oikea ratkaisu maasturiin, jolla on tarkoi-
tus liikkua äärimmäisissäkin olosuhteissa. jotakin
Land Rovereiden kestävyydestä kertoo myös se, että
kolme neljästä kaikista valmistetuista Land Rovereista
on edelleen toiminnassa - ja nyt puhutaan autosta,
jota on valmistettu yli 50 vuotta.

Vahva veturi, kova kuljettaja

Yksi Land Roverin johtavista piirteistä on sen voi—

ma. Defender onkin mitä parhain vetoauto.
jarruttoman perävaunun enimmäispaino on rajattu
750 kiloon, mutta jarrullisen perävaunun paino saa
olla 90-mallissa 2.550 kgja llO-mallissa 2.950 kg.

Liikenteessä muiden autojen seassa Defenderin
korkea istuma-asento takaa hyvän näkyvyyden,
turvallisuusnäkökohta tämäkin. Maastossa
Defenderin alusta ja voimansiirtojäijestelmä toimii
pettämättömästi. Auton kaikissa kulmissa on
kaksitoimiset iskunvaimentimet ja kierrejouset.
Etuakselilla on taaksepäin suunnatut pitkät
reaktiotangot. Taka-akseli on yhdistetty A-tuella eril-
liseen kotelopalkkirunkoon. Liikeradasta huolehtii
kaksi pitkittäistankoaja nyt uudessa mallissa lisäksi
myös kallistuksenvakaaja. Näillä eväillä alusta toimii
moitteettomasti niin täyteen lastattuna kuin ilman
kuormaakin.

Defenderin synkronoitu vaihteensiirtojärjestelmä
kestää vaikeiden olosuhteiden vaatimukset. Myös
peruustusvaihde on synkronoitu, mikä auttaa kuljet—
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tajaa heijaamaan auton irti hankalistakin paikoista.
Maastossajakovaihteiston maastoalue pudottaa 1.42-
välityksen 3.32-välitykseksi.

Mainio muunneltavuus
Land Rover Defender muuttuu omistajansa tar-

peiden mukana. Runsaasta lisävarusteluettelosta (esi-
merkiksi karjapuskuri, tavaratilan muovikourut,
kattoikkuna) on helppo valita itselleen parhaiten
sopiva varustus ja muokata auto oman maun mukai-
seksi.

Suomessa myytävä Land Rover Defender -mallisto
ja hinnat:

Defender 90 Td5 County SW
Defender 110 Td5 County SW

236.000 mk
259.500 mk

TEKNlSET TIEDOT
90 1 10

MOOTTORI
Iskutilavuus (cm*) 2495 2495
Sylinterit 5 5

Teho kW(hv)/ k/min 90(122)/4200 90(122)/4200
Vääntömomentti Nm/ k/min 300/ 1950 300/ 1950
EU-kulutus 1/ 100 km
-maantie/kaupunki/yhdistetty 9,0/12,1/10,1 9,7/12,7/10,8

MITAT JA PAINOT
Pituus (mm) 3883 4599
Leveys (mm) 1790 1790
Korkeus (mm) 199?) 1993
Akseliväli (mm) 2360 2794
Raideväli (mm) 1486 1486
Pyöräkoteloiden väli (mm) 925 925
Omapaino (kg) 1797 2055
Kokonaispaino (kg) 2550 2950
Perävaunupaino jarruin (kg) 2550 2950
Polttoainesäiliö (l) 60 75

Lähestymiskulma 480 500

jättökulma 490 340

Nousukyky 450 450
Maavara (mm) 191 215
Ylityskulma 1450 1520

Kahlaussywyys (mm) 500 500
Kääntösäde (m) 11,85 11,85

RENKAAT 7,50 R 16 7,50 R 16

]ARRUT Levyjarrut edessä Levyjarrut edessä
ja takana ja takana



RoverYstävät

Kolmiovinen Land Rover Freelander
Hardback Suomeen

Viime elokuussa Suomessa esitelty viisi-ovinen
Land Rover Freelander on nopeasti vallannut mark-
kinaosuuksia kasvavassa kaupunki-maastureiden luo-
kassa. Sopivasti kesän kynnyksellä Freelander-perhe
lisääntyy: Suomeen tuodaan seikkailuhenkinen ja ur-
heilullinen kolmiovinen Hardback.

— Kolmiovinen Hardback kiinnostaa nuorekkaita
ja aktiivisia autoilijoita, jotka haluavat. monikäyttöisen
nelivetoisen vapaa-ajan auton, johtaja Kalevi Kaila
BMWja Rover Suomesta sanoo.

Tehokkaat moottorivaihtoehdot
Moottorivaihtoehtoja Freelander Hardback-mal-

lissa on viisiovisen tapaan kaksi: nelisylinterinen poi-
kittainen 1,8 litran bensiinimoottori, jonka teho on
88 kW (120 hv) ja maksimivääntö 165 Nin/2750 k/
min sekä 2,0 litran turbodiesel, jonka teho on 71,6
kW (97 hv) ja maksimivääntö 210 Nni/QOOO k/niin.

Varustevaihtoehdot bensiinimallissa ovat i, i+ ja
XEi sekä dieselmallissa dija di+.

Tasaista menoa maantiellä ja
maastossa

Itsekantavan korin ansiosta Freelander on kevyt
ja vakaa. Erittäin vääntö- ja kiertojäykkä kori sekä
pyörien erillisjousitus lisäävät ajomukavuutta ja
vaimentavat tien epätasaisuuksia. Viskokytkimellä
toteutettu neliveto sekä etu- ja takapyörille voimaa
jakava välitysvaihteisto takaavat tasaisen menon vai-
keakulkuisessa ja jyrkässäkin maastossa.

I+ ja XEi- sekä di+—malleissa on vakiona
lukkiutumattomat jarrut ja etenemiskykyä liukkaal-
la pinnalla parantava, ABS-j arrujärjestelmää hyödyn-
tävä ETC-luistonvalvontajärjestelmä.

HDC-alamäkihidastin puolestaan parantaa auton
hallittavuutta jyrkässä alamäessä estämällä pyörien
lukkiutumisen ja pitämällä nopeuden alle 9 kin/h.
HDC hyödyntää ABS-jarrujärjestelmää ja aktivoi-
daan ja kytketään pois päältä yksinkertaisesti napin
painalluksella. Alamäkihidastin on vakiona I+ ja XEi
sekä di+-malleissa.

Nuorekkuutta, turvallisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta

Kolmiovisen Freelanderin sisätilat on suunnitel-
tu ylellistä ja urheilullista kaupunki-maasturia
arvostavalle: sisätiloissa on oma paikkansa kartoille,
aurinkolaseille jajuomapulloille. Penkkien kaksiväri-
sws lisää sisustuksen nuorekasta ja nykyaikaista il-
mettä.

Kaikille matkustajille on turvalliset kolmipiste-
turvaxyöt ja niskatuet. Autovarkauksilta ja murroilta
suojaa hälytys— ja ovienlukitusjärjestelmä sekä käyn-
nistyksenesto, joka aktivoituu, kun avaimet eivät ole



virtalukossa. Kauko—ohjaimella avattava takaikkuna
lisää auton käyttömukavuutta; ikkunasta voi esimer—
kiksi sujauttaa ostokset sisään ovia avaamatta.

Moni-ilmeinen Hardback
Kesäpäivinä Freelander Hardback muuntautuu

muutamassa minuutissa vauhdikkaaksi avo-
maasturiksi: hardbackin, etuosan kattopaneelitja
sivuikkunat voi irrottaa ja nauttia kesätuulesta.

Runsaan sadan tuotteen lisävarustie—valikoiman
avulla Hardbackista voi jokainen muokata juuri niin
yksilöllisen kuin haluaa.

.
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ROVER 200 - ROVER 400 - ROVER 600 - ROVER 800 -
ROVER 2000 - ROVER 3500 - ROVER 2200 - ROVER 75 -

ROVER 100 - ROVER VITESSE - ROVER 3L - ROVER 2600

Karaasi
ESPOON JUVANMALMILLA
Juvan teollisuusk 21 B

02920 ESPOO

Huollot
Korjaukset
Varaosat
Autot

Puh 09-855 5617
Fax 059 —853 1331

Email: karaasiccäkolumbusii
LAND ROVER DEFENDER - LAND ROVER FREELANDER -
LAND ROVER DISCOVERY - RANGE ROVER - ROVER 80 -
ROVER 90 - ROVER VANDEN PLAS - ROVER STERLING

Land Rover ylsi maailmanlaajuiseen
myyntiennätykseen

Land Rover Defenderin, Freelanderin, Discoveryn
ja Range Roverin myynti on kuluvan vuoden ensim-
mäisten neljän kuukauden aikan yltänyt ennätyslu-
kemiin. Freelanderin ja uuden Discoveryn menestyk-
sen ansiosta Land Rover -myynti kasvoi maailman-
laajuisesti 30 % ollen 56 633 ajoneuvoa.

Freelander julkistettiin vuoden 1998 alussa. Alle
16 kuukaudessa se on noussut myydyimmäksi
nelivetomaasturiksi kautta Euroopan. Uusi Discoveiy
ja uudistettu Defender tulivat markkinoille kuluvan
vuoden alussa ja kysyntä on jo nyt ylittänyt odotuk-
set kaikilla markkina-alueilla.

Land Roverin maailmanlaajuinen myynti vuonna
1998 oli 151 500 ajoneuvoa, mikä on kaikkien aiko—

jen ennätys. Vuoden 1999 ensimmäisten neljän kuu-
kauden aikana myynti on kasvanut lähes kolmannek-

sella viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattu-
na, mikä on hämmästyttävä saavutus kilpailuilla
nelivetomaasturimarkkinoilla.

+ %

Espanja Eurooppa USASaksa Ranska Italia
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JuhlahetKla
Tällä kertaa olisi ollut halu viimein kertoa vähem-

män tunnetusta urheilutoiminnasta, joka liittyy
Rovereihin. Englannissa on näet British Army
Motoring Association niminen yhdistys, ja sen toi-
mintaan kuuluu osallistua Englannissa ja myös ulko—

mailla rallikilpailuihin - kalustona armeijan omat
Land Roverit ja Ranget! Lt. Col. Birrell on yhdistyk-
sen sihteeri ja toivottavasti jo ensi numeroomme
mennessä saamme häneltä aineistoa tämän ”sotilas-
urheilun” taustojen kertomiseksi.

Odottaessa jokunen rivi muusta, eritoten kesällä
ajankohtaisesta aiheesta.

joka vuosi muutamakymmentä tuhatta suomalais—
ta tekee elämänsä tärkeimpiä päätöksiä, astuu avioon.
Siinä on muutakin kuin vain morsiusparin päät poik—
keustilassa. Koko suku touhuaa järjestelyissä, pitää
valita kirkko, pitopaikka, kutsuvieraslistat, koristelut
ja vaikka mitä. Kuukausien hyörintä ja silti tuntuu,
että jotain vielä on tekemättä. Häistä jaa sitten vuo-
sikymmeniksi vihittäville ja muulle juhlakansalle
muistoja, joista muutama hetki on usein näkyväm-
min esillä, jopa valokuvina ja videoina, kuin muut.
On hetki, jolloin sanotaan tahdon ja pussaillaan, on
se virallinen hääpotretti ateljeessa ja kolmas ja ei
mitenkään muistojen kannalta vähäinen tuokio, se
jolloin astutaan ulos häähuoneesta, kansa hurraa,
heittää riisiä ja nuoripari astuu AUTOON!

Tässäpä se juoni onkin. Tätä hetkeä voidaan har-
kita etukäteen tarkoin, tai sitten se unohtuu ja
kyyditykseen on tilattu taxitolpalta auto, mikä nyt
sattui olemaan vuorossa. Ajatelkaa, mikä ero tehdä
ensimmäinen ajelu tuoreena avioparina —

ajoneuvossa, joka sopii tyyliin, elämänkatsomukseen,
tilanteen ainutkertaisuuteen, tai sitten täysin päin-
vastoin, kyytivälineen valinta ei viesti mitään arvos—
tusta elämän tärkeimmän hetken juhlistamiseksi.

Niillä, jotka paneutuvat asiaan, onkin miettimis-
tä. Valitako T—mallin Ford, savuava Trabant, Texasin
suureelliseen tyyliin 6 metriä pitkä Cadillac vaiko
hyvää makua, peerinteiden ymmärtämistä ja pysy-
vien arvojen arvostusta täyteen ladattu britti-klassik-
ko? Kaikilla eri valinnoilla on kannattajansa ja viime-
mainittujen osalta lienevät useat vanhempien
Rovereiden omistajat saaneet tiedusteluja jopa täy-
sin ventovierailta tulla kyytimieheksi. Ainakaan
tuttavapiirissä tapahtuvien häiden osalta kieltäyty-
minen ei tule kuuloonkaan. Pyyntö häihin on kunni-
anosoitus rakkaalle Roverille. Silloin alkaa järjestel-

mällinen valmistautuminen tapahtumaan. Paljon
onkin muistettavaa, seuraavassa joitakin tärkeimpiä
muistettavia asioita.

Aika ja paikka, nehän on sovittava kohtaamista
varten heti alkuun, mutta ajoreittikin on selvitettävä
ja siihen liittyvä aikataulu. jos juhlapaikkakunta ei
ole aivan tuttu, on syytä käydä "nuotittamassa” reitti
etukäteen. Ajoneuvon koristelu on oma kohtansa.
järjestelyissä mkana olevat sukulaiset, kaaso tai mar-
salkka ovat usein jo suunnitelleet hääauton
somistamisen. Etukäteen on tarkoituksenmukaista
käydä Roverin kanssa tapaamassa somistuksen teki-
jöitä, että silkkinauhojen tarvittavat pituudet ja
kaikenmoisten solmittujen sydämenmuotoisten
kranssien koko on sellainen, että se sopii tyyliin ja
ennenkaikkea mahtuu käytettävissä oleville pinnoille.
jopa pahojen henkien pelotukseksi taakse sidottavat
purkit, kengät ja kattilat on sovittava kiinnitettäväksi
sen verran lujasti, että ne eivät tipahda ensimmäisil-
lä metreillä - sellaistakin näet tapahtuu. jos
morsiuspari, nyt jo naimisissa oleva, halajaa nauttia
lasin shampanjaa matkallaan, Roveriin on
improvisoitava jonkinmoiset tilat pullolle ja laseille.
Pö malleissa asia on toki hoidettu jo Roverin tehtail-
la, niissähän on ihana varustus takamatkustajien ilok-
si, on lasitelineet ja pöytätaso sekä säilytyslokero.
Uusimmassa 2000-luvun Rover 75:ssä on nyt jälleen
tilattavissa samainen varustus. Upeata!

Ennen juhlaa auto on puhdistettava perin poh-
jin. Pinta on vahattava, sillä vaikka sataisi, vahattu
auto on aina näyttävämpi. Sisätiloissa tulee pitää
perinpohjainen siivous, on imuroitava joka nurkka
ja pyyhittävä istuimet huolella. Tällainen suursiivous
tuo sitäpaitsi joskus myötään yllättäviä löytöjä. Olen
löytänyt istuinten sopukoista rahaa, kyniä, avaimia,
täysin käsittämättömästi minun autooni joutuneet
tuntemattoman omistajan käsiraudat (I) samoin kuin
sveitsiläisen linkkuveitsen, omia kadonneita
työkaluj ani, hääriisiä parinkymmenen vuoden takai-
sista häistä, jolla annoksella kehitysmaissa varmaan
kuittaantuisi yksi päivän ateria, ja myöskin vuosien
vanhoja kuivanneita ruusunnuppuja. On sitä autos-
sa piilossa vaikka mitä, kokeilkaapa. Ikkunoiden kirk-
kaus on Aja O, pesuja voi tarvita useitakin, ainakin
meidän perheessämme, jossa molemmat ovat tottu-
neet polttamaan sikareitaan aina vanhalla "Roopella”
ajellessa. Laseista tulee tosi hyvät, kun ne lopuksi
vahaa autovahalla. Ainoastaan yksi asia tulee muis-
taa: tuulilasin ulkopintaan ei vahaa, eikä missään



nimessä silikonipintaista vahaa. Sellaisesta seuraa
pitkäaikainen riesa, sillä aina kun sataa ja pitäisi näh-
dä ulos, näkyvyys on suttuinen.

Eräs tavanomaiseen pikapuhdistukseen liittymä-
tön seikka on nyt hoidettava: kaikkien ovien ja ovi-
tolppien pinnat on pestävä puhtaaksi, todella puh-
taaksi. Tämä merkitsee, että eritoten oven lukot
vastakappaleineen on otettava liuottimella täysin
rasvattomiksi. Kyllä oven saranat ja lukot päivän kes-
tävät ilman rasvaakin. Että näin on tehtävä, sillä on
omakohtaista kokemusta. Lukioaikaan vietettiin ”van-
hojen” päivää—ja sain kyydin luokkatoverini perheen
Rover 75:ssä. Kas, isävainaan lainaaman frakin lieve
oli jäänyt siinä touhussa Roverin oven väliin, lieve
liputti kurakelisen matkan ajan auton ulkopuolella.
Oli siinä sitten putsaamista ajon jälkeen! Kuvitelkaapa
nyt morsiamen pienen auton hintaista vitivalkeaa
tylli-, silkki-, pitsi- (mitä ne nyt ovatkaan) unelmaa.
Sen levyinen kangasmäärä mahtuu vain tunkemalla
morsiamen mukana auton ovesta ja vaikka yhtään
kangasmetriä eijäisikään pursuamaan ulkopuolelle,
kallis puku toimii sananmukaisesti lukkojen ja sara-
noiden, samoin kuin likaisten kumitiivisteiden,
puhdistusrättinä. Sellaisesta ei kiitosta seuraa!
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Auton rutiininomainen tekninen tarkastus on tiet—

ty paikallaan, ainakin se, että akku on ladattuja en-
nenkaikkea pidetään tankki täynnä. Loppu on luo—

jan kädessä, Rover toimii yleensä aina jajos jotain
tekniikan murheita matkalla sattuisi, se on otettava
huumorin kannalta. Morsian vain työntämäänja sul-
haselle kamera kouraan kehotuksella, ota kuva, hän
näin jo ensi reissulla todistaa t.yöntävänsä niin myö-
tä- kuin vastamäessä!

Iloisia juhliaja
paljon onnea kaikille
hääpareille,
MINNALLE jA ANTILLE
eritoten! !

Kari T T
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Tästä ei auto parane, väittää lehden toimittaja.
Range Rover —96.

Kuvasato jatkuu...
Rover Ystävien kerhoiltapäivä
Tammisaaressa 16.6.
Järjestäjänä Lohjan LaatuAutot Oy.

Roverit 200 (vas.), 400 (kesk. ) ja 600 (oik. ). Onnea Virjn'ja Markku perheenlisäyksen johdosta..



Uusi Freda nder Ha rd back 3D.

Uusi Discovery.
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Terveisiä Savon piäkaapunnista !!

Rover Ystävät kokoontui-
vat perinteisiin kevät-
ajoihin Mikkeliin. Innok—
kaimmat Ystävät, saapuivat
majoitusalueelle jo perjan-
tai-iltana. He olivat hotellin
ainoat neljä asukasta.

Lauantaina Mikkelin torille saapuivat ensimmäi-
set ystävät hyvissä ajoin. Osa autokunnista poistui
vaatekaupoille, toiset torikahvilaan ja tutustumaan
paikallisen torin antimiin. Kirpputorilta löytyikin
kaksi Lantikkaa ja Range yhteishinnaltaan kympin.
Tämän löydön jälkeen kirpputoria tutkittiin entistä
innokkaannnin.

Vähän puolenpäivän jälkeen, kun joukot olivat
koolla, suunnattiin letkassa kohti Naisvuoren näkö-
tornia Letkassa oli ensimmäisenä Defenderillään
alkuasukasopas jukka, joka tunsi tiet ja puhui pai—
kallisten kanssa samaa savon kieltä. Muut, autot oli-
vat Rangeja, Disco, Pö, PÖB sekä 600.

Koska lähdössä oli evästetty osallistujia reitin lo-
pussa olevasta tentistä, eli että reitiltä on lopuksi ky-
symyksiä, laskivat innokkaimmat osallistujat jopa

4
näkötornin rappusten askelmien määrän. Liekö ol-
lut muistissa muutamat edelliset aj elut, joissa vastaa-
via kysymyksiä on esitetty. Maisemat olivat komeat,
suosihan sääkin ajelua. Pilvipouta muutamalla
tihkusadekuuroolla ei haitannut menoa. Näkötornin
huipulla oli ilmavalvonta-asema,jossa oli kaksi lottaa
töissä. Heidän muodikkaat 40-luvun asunsa saivat,
naisväen ihastelua osakseen.

Näkötornilta matka jatkui kaupungin läpi
Visulahteen. Letka pysyi siirtymätaipaleella kasassa,
vaikka liikennevalojen ajoitus pyrkikin katkomaan
letkaa. Muut onneksi odottelivat aina viimeistä au-
toa.

Visulahdessa tutustuimme ensin museoauto-
näyttelyyn. Autoja oli reilut parikymmentä. Muuta-
ma Roverkin löytyi leikkiautojen vitriineistä, ja oli-
han kuvat edes seinällä. Meja bussilastillinenjapa-
nilaisia mahduimme hyvin tutustumaan näyttelyyn.

Pienessä sateessa jatkoimme vahakabinetille ja
menimme tutustumaan vahanukkeihin. Vahakabi-
netissa tapasimme muun ruuassa vanhat president-
timme, muutamia poppareita ja rallitähdet. Lisäksi
ihmettelimme kieltolain aikaisella osastolla Miniä;
ovat olleet salakuljettajat aikaansa edellä jo silloin.
Hupaisan nukkenäyttelyn jälkeen vietimme tovin
kahvilassa, josta olisi saanut. myös muita virvokkeita,
mutta kukaan ei sortunut. moisiin, kun ei tarjontaa
heti huomannut.

Matka jatkui ohikulkutietä Kenkäveron vierestä
museotielle. Tässä vaiheessa letka oli lyhentynyt, kah-
della autolla. Kiitos osallistumisesta kevätajoihin
näillekin autokunnille. Moision sairaalan kohdalla
letkastamme kääntyi Vksi auto pois. Onneksi se ei



ollutkaan Roveri, vaan se oli jonkun muun auto-
merkin kuljettaja, joka hakeutui ”lataamoon”. En-
nen Porrassalmen taistelun muistomerkkiä ohitiin-
me myös Neekerimäen tienhaaran. Porrassalmella
yritimme selvittää ketkä sotivat ja koska.

Armeija marssii mahallaan, on vanha sanonta.
Tämä piti paikkansa myös meidän joukoissa, sillä
taistelupaikalla alkoi vilkas keskustelu iltaevään han-
kinnasta. Päätettiin marssia suoraan Ristiinaan,jos-
sa hyökkäsimme paikalliseen S-markettiin. Varau-
duimme iltaan makkaroilla, nakeilla, perunalastuilla
ja ostivat muutamat jopa vähän juotavaakin. Kun
ostokset oli saatu autoihin, suunnattiin matka
hotellille.

Hotellin pihassa pyöri sankoin joukoin väkeä.
Hotellin alakerran juhlatila oli varattu hääjuhlaan.
Hääväki katsoi kummissaan, kun me vyöryimme hie-
man vähemmän juhlavarusteissa sisään, he kun odot-
tivat aulassa hääparia. Löysimme lukunurkkauksesta
rauhallisen paikan kuluttaa aikaa. Kun kaikki olivat
saaneet tavarat huoneisiinsa, oli tentin aika. Kysy-
mykset liittyivät osittain matkalla nähtyihin asioihin,
eli ensimmäiset olivat Mikkelin numerotietoutta, toi-
set. vesitornista, kolmannet Xt'isulahti—aiheisia, neljän-
net koskivat Porrassalmen taistelua, viidennet
maj apaikkaamme hotelli Heimariaja kuudentena oli
autoaiheinen kysymysja viimeisenä kerhoon liittyvä
kysymys. Pettymys oli suuri, kun ei kysyttykään näkö-
tornin rappusten määrää. Kisa oli tiukkaja voittaja
ratkesi vasta arvonnalla. Voittajaksi selvisi Tarja

”mäenkoskaan-
voitamitään”
Kärkkäinen. Toi—

seksi tuli jukka
Kyröläinen, jolla
oli selvä koti-
kenttäetu. Kyni-
menen parhaan
joukosta löytyi-
vät myös muut

kisaan osallistuneet Rover Ystävät. Palkinnoksi Tarja
sai keliolosuhteet huomioon ottaen päivänvarjon, ei
sateenvarjoa.

Häävieraiden juhliessa alakerrassa me söimme
omassa rauhassa yläkerran ruokailutilassa. Ruokaa
oli paljon ja monenlaista. jälkiruuaksi ollutta her-
kullista omenapiirasta jäi jopa yksi pala syömättä, kun
ei kukaan enää jaksanut. Syömisen jälkeen siirryim—
me taas lukunurkkaukseen, jossa vanhasta käytös-
kirjasta löytyi monia opettavaisia ohjeita, kuinka pi-
täisi käyttäytyä. Lisäksi oli valokuvia vanhoista Rover-
tapahtumista.
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Illalla kutsui sauna. Miehille ja naisille oli omat
saunat, joista pääsi suoraan laiturille ja Saimaaseen.
Nähtiinpä siellä talviturkkeja kellumassa saunonnan
jälkeen, sekä miesten että naisten malleja. Muuta-
mat kyllä olivat sitä mieltä, ettei ole mitään mieltä
mennä uimaan niinkin kylmään veteen. Saunonnan
jälkeen kokoonnuimme takkatupaan, jossa iloinen
takkatuli jo paloi. Ilta kului rattoisasti rupatellen ja
virvokkeita nauttien. Kädentaitojakin kehitettiin ny—

kyaikaisia apuvälineitä käyttäen. Pienen harjoittelun
jälkeen monitoimityökalun reunalla sai jopa pullon
auki ja pihdeillä taitava seppä viritteli makkaratikut
käyttökuntoon kädenkäänteessä.

Myöhemmin il—

lalla siirryimme
grillikatokseen,
johon syntyi mak-
karanpaistotulet.
Kauniissa kesä-
illassa paistelim—
me makkaraa ja
ihailimme Sai-
maan vesiliiken-
nettä. Myöhem-
min iltayöstä siir-
ryimme sisätiloi-
hin baaritiskin lä-
heisyyteen, josta
joukko pikkuhil—
jaa siirtyi nukku-
maan.

Sunnuntai valkeni todella hienona, mutta
tuulisena. Aamiaisen jälkeen luovutimrne huoneet ja
pienten huoltotoimien jälkeen käynnistimme ajokit
ja poistuimme kukin tahoillemme. Kiitokset osallis-
tujille, toivottavasti saamme vielä lisää osallistujia tu-
leviin ajeluihin.

Kiitos myös palkintojen lahjoittajille: Alfamer, Off-
Road Center, BMW-Rover Suomi, Autotalo Laakko-
nen.
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Minulla on vuoden -56 mallia oleva pick-up bensa-
Lantikka, joka edelleen on ajokunnossa ja säännölli-
sesti katsastettu vuodesta 1972 alkaen, jolloin sen
hankimme. Lantikkaa käytetään vain kesällä.
Seisontajaksosta ja rekisterinumeron nollasta johtu-
en on riittänyt, että se katsastetaan vain joka toinen
vuosi. Varsin kätevä asia ja kaikin puolin myös lailli-
nen.

Lanttikkaa on jo jonkin aikaa vaivannut outo ja
kiusallinen vika, jota ei ole kuitenkaan laiskuuttaan
tullut korjattua. jos moottorin nimittäin pysäyttää
kuumana, se ei lähde millään ilveellä käyntiin. Akku
pyörittää hyvin, bensaa onja kipinäkin tulee. Mutta
ei se vaan lähde käyntiin, vaan vaatii n puolen tun—
nin jäähdyttelyt.

Olemme saaneet asian johdosta paljon sympati-
aa ja tietysti myös runsaasti hyviä neuvoja, mutta eipä
ole vielä saatu ratkaistua ongelmaa. Kiusallisia tilan-
teita on ollut muun muassa nostettaessa venettä
trailerilla. Muutaman kerran olen vanhasta muistis-
ta sammuttanut moottorin, kun traileri on syvällä
vedessä. Moni on suositellut vähän ripeämpää nos-
toa, jotta olisi vielä jotain jäljellä trailerin valoista,
jarruista ja laakereista. Lantikka on kylmästi pitänyt
puolen tunnin tauon. Se ilmeisesti pitää varpaiden
liottamisesta rantavedessä ja raikkaasta merituulesta.

Edellinen katsastusreissu toukokuussa -97 oli tä-
hänastisista mutkikkain. Alkuperäinen taktiikka oli
lähteä katsastusasemalle riittävän ajoissa, jotta voi-
taisiin pitää pakollinen huilitauko ennen ajoa pukil-
le. Ensimmäisissä liikennevaloissa lähtö rivin ensim-
mäisenä oli liian rivakkaa ja moottori sammui saman
tien. Pakki päälle ja startilla peruutettiin Lantikka
pientareelle. Läheisellä Essolla nautimme kaikessa
rauhassa jälkikasvujen kanssa nakit ja ranskalaiset.
Puolen tunnin kuluttua olimme taas valmiita jatka-
maan matkaa. Perillä oltiin vain 5 minuuttia ennen
määräaikaa. Siinä oli siis mennyt alkuperäinen tak-
tiikka täysin sekaisin. Vuoro tuli ja Lantikka sanoi
kiitos ei. Ystävällinen katsastusmieskin tuli auttamaan
ja antamaan ohjeita, mutta turhaan. Ei niin ei. Seu-
raavana jonossa oleva bemarirouva otettiin nyt vuo-
roon ja meidän vuoro tulisi hänen jälkeensä. Ilmei-

sesti tässä on kyseessä tarttuva tauti tai johtuiko
BMW:n Rover-kuvioista, mutta nyt ei se bemarikaan
lähtenyt käyntiin. Katsastusmiehen silmäkulma näytti
lievästi nykivän. Noin kymmenen minuutin kuluttua
bemari pääsi taas liikkeelle ja katsastukseen.

Kun oli jäähdytelty puolisen tuntia, sain taas
Lantikan käyntiin. Ajoin sen varovasti jarrutestin
eteen odottamaan katsastusmiestä. Hän voi syyttää
siitä vain itseään. Heti ensimmäisellä kytkimen
nostolla moottori pysähtyi. Taas konepelti ylös ja ih-
mettelemään. Lisäakusta virtaa, ei vaikutusta. Tulppa
irti ja starttaus, kipinää tulee. Kurkistus
bensatankkiin. Lopuksi työnsimme sen taas ovensuu-
hun odottelemaan.

Seuraavalla yrityksellä katsastus onnistui ja moot-
tori pysyi käynnissä koko homman ajan. Ongelmista
ei tullut mitään huomautusta papereihin, mutta kuu-
lemma jottain tarttis tehrä'.

Neuvojia on riittänyt: höynylukko kaasuttimessa,
puola rikki, konkka rikki, jakaja kulunut, löysä
kone,...jos kuumana painaa kaasua liian nopeasti,
moottori ikään kuin tukehtuu ja käynti katkeaa lei—

katen samalla tavalla kuin katkaisisi virran.

Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia ja mikä
on auttanut?

Terveisiä ja hyvää jatkoa toivottaen,

Olli Terho
puh/fax 09-8842290
kännykkä 040-5131710
e—mail: olli.terth>sci.fi
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Tässä uuden palstamme ensimmäinen potilas. Mutta nyt kaipaamme potilaittemme avuksi osaavia Rover-
ja/tai Land Rover -lääkäreitä. jos sinulla on e-mail ja haluat olla mukana ratkomassa jäseniemme Rover ja
Land Rover —ongelmia, lähetä yhteystietosi sähköpostilla virpiQZ'arppenet.

jos sinulla taas on näitä Rover- ja/tai Land Rover -ongelmia, lähetä kysymyksesi
e-mail: virpiQJ'arppenet
postiosoite: Virpi Arppe, Hommaksentie 63 B, 02440 Luoma

Sähköpostilla lähetetyt. kysymykset lähetämme eteenpäin kaikille vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille
"asiantuntijoillemme” ja heiltä taas takaisin sähköpostilla kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen ja vastauk-
sen julkaisemme seuraavassa lehdessä.
Postitse tulleet kysymykset julkaisemme seuraavassa lehdessä ja vastaukset sitä seuraavassa lehdessä.
Kuka tahansa jäsen, jolla on kysymyksen lähettäjän ongelmaan ratkaisu tai neuvoja, voivat olla suoraan
kysyjään yhteydessä. Otamme mielellämme myös nämä suoraan kysyjälle annetut vastaukset toimitukseen
ja julkaisemme ne muiden iloksi ja hyödyksi tulevissa lehdissä.

Tapahtumia.
Off Road 99 Muita

10.7. Häkärinteen Off Road Trial K 4 8.8. Britit Kohtaavat, Fiskars, klo 11-16
29.7.48. Euro Trial 6/8
14.8. HMSC Off Road Cup 8
28.8. Pennzoil Trial Cup 8

Tuning 99 kilpailu
WEST CAR-TEAM OY

EuroRacing järjestää yhdessä jälleenmyyjiensä kanssa

09-325 1511 fäX 09-343 1997 Tuning 99 kilpailun,jossa etsitään Suomen parasta
katuautoa.

Liikkalantie 4, 00950 Helsinki
Auton tulee olla Suomen rekisterissä ja katsastettu,

* ROVER * LAN D-ROVER eikä saa olla kilpa-auto. Mukaan kelpaavat niin eu-

* AUSTlN * RANGE-ROVER rooppalaiset,japsit kuinjenkkiautotkin.

* JAGUAR * SUZUKI Kilpailuun tulee ilmoittautua 15.8.1999 mennessä.

PS. MYÖS MUUT AUTOMERKIT Pyydä lisätietoja Virpi Arppelta, puh. 09-2977905 tai
e-maililla virpiCQarppehet.
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Helsinki Hurinat 9.5.1999
Helsinki Hurinat järjestettiin tänä vuonna perin-

teen mukaisesti äitienpäivänä. Ajojen ajankohta on
vaihdellut viime vuosina, ja alkukeväästä oli vielä hie-
man epäselvää, kuka, missäja milloin ajotjärjestää.
Tämä lienee yksi syy laimeaan osaanottoon
äitienpäivälounaiden ja muiden yleisötapahtumien
lisäksi.

Letkaajohli Valtiota/iti”.

Tänä vuonna leikkimieliseen kilpailuun starttasi
auringon paistaessa 13 autokuntaa ja maaliin tuli 12.
Keskeytys ei johtunut moottori-, rengas- tai muista
ongelmista, vaan kyseessä oli muunlainen "force
majoure”. Reitti kierteli Itä-Helsingissä ja Sipoossa,
alkaen Puotilan kartanon pihalta ja päättyen Rastilan
luonnonkauniiseen ympäristöön.

Ensi vuonna hurinat järjestää MB-klubi ja aj ot ovat
lauantaina 13.5.2000 klo 11 alkaen, joten laittakaapa
jo nyt päivä ylös kalenteriin, niin ollaan ensi vuonna
paikalla sankoin joukoin.

Matkaan [ahdettua Puotzlan kartanolta.

Tulosluettelo
Kinnaslampi Rover 55 p
Lukkari Hannes MB 31,5 p
Varjonen Markku ja
Aksela jorma MB 30,5 p
F lyktman AREF 30 p
Söderlin jarkko ARC 29,5 p

6. Brandt/Helin Rover 28 p
7. Viklund Ari FjDC 28 p
8. Sandqvist Mfa Romeo 28 p
9. Ahokas Alfa 27,5 p
10. Whalsted Kari ja

Aalto Heikki CARF 26,5 p
11. Pavas Rover 25,5 p
12. YVindqvist Rover 24 p

”Kerhojen nimet” ovat osallistujien itsensä antamia,
eivät kirjoittajan muokkaamia.

Lähtöseluztysten azka.
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Ostetaan
P4:n ehjä ohjauspyörä

Kari Tossavainen, 019-575 4153

; 'Jzäsenmaksmsta '

jäsenmaksu on 150 mk/vuosi.
Ainaisjäsenmaksu on 1500 mk.
Tili: 143030-42624
Maksaessasi muista mainitajäsennumeroja
jäsenen yhteystiedot!

,

Info-taulut
Rover-ystävien INFO-taulut löytyvät:
Karaasilta,
juvan teollisuuskatu 21 B, Espoosta ja
Off Road Centeristä,
Läkkisepäntie 22, Helsingistä.
INFO-tauluilta löytyy tietoa tapahtumista,
joista ei ehditä muuten ilmoittaa.

Hyvää kesää kaikille jäsenille!
terv. 1/7:sz A, jNV—34 ja OH—U312

Kulkuneuvo ja kulkuneuvo. Toinen kunnostettu ja maa—

lattu, toinen kunnostuksen alla ja menossa maalaukseen.

Myydään
Rover P4 75 -öl, cyklooppi-nialli.
Varaosiksi tai kunnostettavaksi.

Paavo,
018-31881 tai 040-5464881

Rover 3500 Vanden Plas —84,

ml. 230000 km. Viime vuosina ajettu vain kesäisin.

Markku,
0400—01 1700

Suomen siistein Range Rover -72,
3.5 lV8 —78. Maalattu ja verhoiltu sisältä uudelleen
(harmaa/musta), ulkopuolelta maalattu uudellen
(tumman vihreä). Kahdet renkaat vanteineen. Tar-
joal Myös vaihto tilavaan perheautoon mahdollinen.

Virpi Arppe,
09—2977905 tai 0400438436

Kerhosopissa:
Hihamerkit: 20 mk (II-laatu)

Kenkäpussit: 20 mk

Tarroja löytyy, kysele mikä on tilanne viireissä ja
vaunumerkeissä.

T-paitoja on tarkoitus teettää lisää kesän mittaan.
Teetämme kerholle myös lippalakkeja.

Nyt on myös mahdolista saada lisää niitä kansitakki-
tyyppisiä takkeja ja niihin housuja. Kiinnostuneet
soittakaa Lampuoti 09-750 714.

Vihreitä sateenvarjoja puuvarrella ja kerhologolla
saadaan myös. Hinta kerholaisille tulee olemaan noin
70 mk.

Myöhemmin kesällä tarkemmat hinta- ja kokotiedot
T—paidoistaja lippalakeista.



Maahantuonti:
BMW ja Rover Suomi

www.rover.fi

On eräs asia, jostajohtavat autosuunnittelijat
ovat yhtä mieltä.
Jäykkä kon'rakenne. Se on loistavan ajettavuuden,

pidon ja hiljaisen kulun suurin salaisuus. Se on

perusta, jolle syntyy jokainen loistava auto. Tie

on aina kaikille sama. Vaatimukset ja haasteet ovat

samat. Me vastaamme niihin. Vastaus on uusi

Rover 75.

Rover 75 hinnat alkaen 195 .900 mk.
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut 2,000 - 3200 mk = 197.900 - 199.100 mk.

ESPOO: BMW ja Rover Tapiola, Veljekset Laakkonen Oy, Puh. (09) 54074 500 HELSINKI: BMW ja Rover Herttoniemi, Veljekset Laakkonen Oy, Puh. (09) 54074 700 HYVINKÄÄ: MSK
Auto Oy, Puh. (019) 485 570 HÄMEENLINNA: Autotalo Salonen & Kivistö Oy, Puh. (03) 644 850 JOENSUU: E. Rahikainen Oy, Puh. (013) 610 300 JYVÄSKYLÄ: Veljekset Laakkonen Oy,
Puh. (014) 696 611 KEMINMAA: Lapin Autokeskus Oy, Puh. (016) 215 5100 KOKKOLA: Automyynti L Lerbacka, Puh. (06) 832 5200 KOTKA: AK-Auto Oy, Puh. (05) 228 2222 KOUVOLA:
AK-Auto Oy, Puh. (05) 363 3000 KUOPIO: Autoputkola Oy, Puh. (017) 264 4700 LAHTI: TC-Auto Oy, Puh. (03) 751 2215 LAPPEENRANTA: Saimaan Auto Oy, Puh. (05) 411 7601 LOHJA:
Lohjan LaatuAutot Oy, Puh. (019) 383 003 NURMIJÄRVI: MSK Auto Oy, Puh. (09) 276 6360 OULU: Autotalo Jurvakaineu Oy, Puh, (08) 374 033 PORI: Auto Kalliomaa Oy, Puh. (02) 631
1300 ROVANIEMI: Lapin Autokeskus Oy, Puh. (016) 331 0200 SALO: Salon Autotalo, Puh. (02) 733 2290 SEINÄJOKI: EP-Auto Oy, Puh. (06) 418 5340 TAMPERE: Metro—Auto Tampere
Oy, Puh. (03) 345 7700 TURKU: Metro-Auto Turku, Puh. (02) 211 5500 VAASA: Vaasan Käyttöauto, Puh. (06) 315 6300 YLIVIESKA: Unto Haanpää Ky, Puh. (08) 423 451

Tyyli on
vakiovaruste.


