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Karaasi

Juvan Teollisuuskatu 38b
02920 Espoo
Avoinna arkisin 8-17:30 tai sopimuksen 
mukaan, soitathan ennen tuloasi.

Puh 09-855 5617
       050-320 6914
www.karaasi.com

KARAASI on englantilaisten autojen ylläpitoon erikoistunut yritys. Rover, MG, 
Jaguar, Land Rover ja Range Rover ovat autoja, joista huolehtimiseen olemme jo 
yli kolmekymmenen vuoden ajan erikoistuneet. Toimimme Espoon Juvanmalmilla 
ajamukaisissa, meille rakennetuissa tiloissa.

KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
- määräaikaishuollot
- tekniikan korjaukset
- korityöt: kolarit, ruostevauriot
- maalaukset ja ruostesuojaukset
- verhoukset
- vuosikatsastukset
- museokatsastukset
- kesä-/talvipyörät: vaihto ja säilytys
- rengashankinnat
 - Käytettävissämme on mm.T2,
   T4 ja IDS-testerit, PC oskilloskooppi,
   endoskooppi, vasara ja jakoavain

AUTOJA
Autoja erikokoisia, eri-ikäisiä, eri tarkoituksiin,
mutta kaikki hyvää sukua!

OFFROAD 
Offroad autojen muutokset ja varustelu.

VARAOSAPALVELUA
Meiltä saat autonvalmistajien ja heidän 
alihankkijoittensa alkuperäisosia sekä 
tunnettujen toimittajien tarkasti valittuja 
merkkiosia. Kotimaisten yhteyksien lisäksi 
maahantuomme osia alan tukku- ja 
erikoisliikkeistä Englannista.

Ekologista ekonomiaa
Niin luonnon kuin lompakkovarojen 
säästöä saavutetaan käyttämällä osia 
purettavista autoista. Erityisesti jos 
korjattavaan kohteeseen vaihdetaan 
jokin isompi kokonaisuus tai jos 
tarvittavaa osaa ei uutena ole kohtuu 
ajassa saatavilla on tarkastettu käytetty 
osa usein paras ratkaisu.

Toimitamme varaosat myös lähettäen.

Kuukausitapaaminen
Lahnuksen Shell:llä vapaaehtoinen tapaaminen joka 
kuun viimeinen maanantai

Rover Ystävät Ry Vuosikokous
maaliskuu

Kevätajot

Classic Motorshow 
Lahdessa 8.-9.5.2010
Kerhollamme on tälläkin kertaa
näyttelyssä oma osasto.

Offroad Safari tai kaksi

Britit kohtaavat 
elokuussa 2010
Tällä kertaa järjestelyvuorossa pitäisi olla Minit.
Ja seuraavana vuonna onkin sitten meidän
vuoromme.

Kansikuvassa: Taika-Jim (JIM-65) Heinäkuun alussa 
Sveitsissä Oberalppass, 2046m korkeudella.
Kuva: Tapio Pekkola.
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Puheenjohtajalta

Rover Ystävät ry
perustettu 1981

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Rover Friends Finland

founded in 1981
- - - - - - - - - - - - - - - - -
www.roverfriends.fi

Henkilökuvassa Mauri Pulkkinen

Puheenjohtaja päätti muuttaa vielä vähän kauem-
maksi ja päivittäinen työmatka piteni noin 50 km.

Jonkinlainen sähköauto alkaisi tuntua houkuttelevalta 
vaihtoehdolta. Ei kuitenkaan nämä nykyiset hybridit, 
koska eihän niiden akkuja ladata verkkovirrasta eli 
ainakaan minä en keksi mitä riemua niistä on silloin 
kun ajo on pääasiassa maantieajoa.

Messukeskuksessa oli jokin aika sitten tapahtuma, 
jossa oli teemana sähköautot, mutta valitettavasti en 
päässyt paikalle.

Siellä oli Oulun suunnalla kehitetty sähköauto, jossa 
lehtitietojen mukaan olisi akut, joilla pääsisi 150km. 
Riittäisi yhdensuuntaiselle työmatkalle. Jutusta ei sel-
vinnyt kuinka pitkä on latausaika. Työpäivän aikana 
pitäisi saada ladattua energia paluumatkaa varten.

Olen itsekseni miettinyt millainen sähköauto sopisi 
minulle parhaiten ja päätynyt sellaiseen, jossa auton lii-
kuttamiseen käytettäisiin vain sähkömoottoreita. Akuille 
voisi olla useampia paikkoja ja niistä voisi kukin ostaa 
sopivan määrän riippuen siitä kuinka pitkiä matkoja 
olisi tarvetta ajaa latausten välillä. Lisäksi olisi vielä 
aggregaatti, jolla voisi tarvittaessa ajon aikana ladata 
akkuja ja näin pidentää toiminta sädettä. Lisäksi pitäisi 
olla polttonestekäyttöinen lämmitin viileämpiä kelejä 
varten. Korina voisi olla matala, pienen ilmanvastuksen 
omaava coupe tai farmari.

Villi arvaukseni kyllä on, että palkka on vaihtunut 
eläkkeeksi ennen kuin allani on tuollainen peli.

Ja sillioin taitaa kilometrejäkin tulla sen verran vähän, 
että ne ajellaan mukavasti jollakin Roverilla

Odotellaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Era

Tässä numerossa alkavassa juttusarjassa haastatellaan 
aina yhtä kerhomme jäsentä.

Ensimmäisenä haastateltavana on Mauri Pulkki-
nen.

 
Kerropa itsestäsi ja miten päädyit Rovereihin.
Olen syntynyt vuonna 1962 Kokemäellä ja isäni oli kor-

jaamoyrittäjä. 3-vuotiaasta alkaen olen viettänyt aikaani 
korjaamolla.

Lukion ja armeijan jälkeen aloitin autonasentajana Vaa-
ralan Shell:illä.

Vuosina 1985-90 opiskelin autoinsinööriksi Helsingin 
teknisessä oppilaitoksessa.

Työn ohessa jatkoin töitä autoasentajana ja vuodesta 1986 
alkaen olin autonasentajana Autorep:issä.

Siellä varsinaisesti sain ensikosketuksen brittiautoihin 
vaikka niitä aikoinaan korjattiin isänikin korjaamolla.

Kesällä 1987 olin lähes 2 kuukautta Land Rover-tehtailla, 
jossa kävin kaikki mahdolliset Land Rover- ja Range Rover-
kurssit. Autorep nimittäin aloitti molempien maahantuonnin 
vuonna 1986.

Autorep:issä siirryin työnjohtajaksi ja valmistuttuani 
vuonna 1990 korjaamopäälliköksi. Töiden ohella jatkoin 
vielä pari vuotta tuntiopettajana opinahjossani oppiaineena 
korjaamotekniikka.

Vuosina 1993-1994 pidin noin vuoden virkavapaata, jona 
aikana pystytin Rolls Royce-korjaamon Moskovaan. Suoritin 
myös muutamia Rolls Royce-kursseja.

Vuodesta 1999  alkaen olin myös Autorep:in osakas.
Autorep:in toiminta päättyi vuonna 2002 ja sen toimintoja 

ryhtyi välittömästi jatkamaan Huoltorep.
Vuodesta 2002 alkaen Huoltorep on toiminut Rover:in 

alkuperäisosien virallisena maahantuojana, ensin tehtaan 
ja sen sulkeuduttua XParts:in valtuuttamana.

Vuonna 2005 olivat neuvottelut autojen maahantuonnista 
varsin pitkällä, mutta ne katkesivat tehtaan konkurssiin.

Entä millaista kalustoa itselläsi on käytössä ?
Käyttö- ja safari-autona on vuosimallia 1997 oleva Land 

Rover Discovery, joka on ollut minulla uudesta asti.
Safari-käytössä on vuosimallin 1998 P38 ja vuosimallin 

1986 Classic.
Mökkiautona Lapissa on vuosimallin 1992 Classic, joka 

juuri tällä hetkellä tosin on täällä korjaamolla kunnostet-
tavana.

Tuleva käyttöauto on vuosimallia 2000 oleva Overfinch-
pajan muokkaama hieno P38. 

Taloudesta löytyy myös henkilöautopuolen edustaja, 
vaimoni ajelee nimittäin vuosimallia 2004 olevalla Rover 
75:lla.

 
Mitä ehdit työn ohella harrastaa ?
Maastoajossa täytyy sen verran tarkasti keskittyä ajamiseen, 

että työasiat unohtuvat mukavasti.
Ja Lapissa käyn ajelemassa moottorikelkalla.
 
Ketä kerhomme jäsentä haluaisit haastateltavan lehtemme 

seuraavassa numerossa ?
Bill Litoniusta.
 
Lämpimät kiitokset mielenkiintoisesta haastattelusta.

Kuvat ja Teksti Erkki Lehmuskallio
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Disco 2 sähkömurheet
Tähän on koottu kakkossarjan Discon 
sähkölaitteiden murheita ja myös joitakin 
ratkaisuja yllättäviin vikatilanteisiin. Kaikki 
ohjeet on tehty Td5-moottorilla varustetuille 
autoille, koska ne ovat huomattavasti V8-malleja 
yleisempiä. Osa ohjeista sopii molempiin 
malleihin.

 

Perusjutut
Kun autossa kaikki toimii sähköllä on erittäin tärkeää, että 

seuraavat ovat hyvässä kunnossa:
Latausjärjestelmä
Akku
Akun kaapelikengät
 
Kun auto oireilee sähkölaitteista, niin aina ensimmäiseksi 

kannattaa tarkastaa:
Lataus ja akun varaustila: Mittaa jännite yleismittarilla akun 

napojen väliltä kone käynnissä 2000 rpm oltava 14.2-14.5 
V, moottorin ollessa pysäytettynä 12.4 – 12.6 V.

Akun kuormituksenkesto: kuormitustestillä akkuliikkeessä 
tai mittaamalla akun jännite startatessa – oltava yli 10 V

Kaapelikenkien kunto ja kiinnitys. Alkuperäiset kaapeliken-
gät ovat huonoa mallia, ylikiristämällä ne saa helposti veny-
mään niin ettei lisäkiristys enää saakaan kenkää puristumaan 
kunnolla akun napaan. Jos näin käy, uusi kaapeli.

Koneen maadoituksen voi testata starttaamalla ja mittaa-
malla jännitettä moottorin ja akun miinusnavan välillä. Tämä 
ei saa ylittää 0.3 volttia.

 

Korinohjausyksikkö
Korinohjausyksikkö (Body Control Unit, BCU) hoitaa 

useimmat korin sähkötoimintoihin liittyvät temput:
•Ajonesto
•Hälytysjärjestelmä
•Lukot, valot ja pyyhkijät
 
Ajonesto antaa moottorinohjausyksikölle käynnistämisen 

sallivan koodin. Mikäli ei tapahdu palaa mittaristossa pu-
nainen LED eikä solenoidilta ei kuulu tällöin mitään ääntä. 
Kenttäoloissa ainoat mahdolliset 
korjausyritykset ovat:

Ajoneston poistaminen kul-
jettajan ovesta EKA-koodilla, 
joka löytyy auton papereista. 
Proseduuri on selitetty omistajan 
ohjekirjassa.

Kaukosäätimen pariston 
vaihto (avaimen sisällä), saattaa 
löytyä esim. kelloliikkeestä.

Korinohjausyksikön (han-
sikaslokeron takana, musta) 
ja moottorin ECU:n (akun 
takana moottoritilassa) liitinten 
irrottaminen ja kiinnittäminen 
uudelleen.

 Molempia avaimia kannattaa 
käyttää. Jos vara-avainta säilyt-
tää kotona vuosia se luultavasti 
ei toimi kun sitä tarvittaisiin. 
Paristot vaihdetaan määräaikais-
huolloissa, molemmat avaimet 
kannattaa ottaa mukaan. Uusi 
avain koodataan autoon testeril-
lä ja kaikkien vanhojen avainten 
on oltava mukana.

  Mikäli lukot eivät tottele 
kaukosäädintä, vika on yleensä 
vastaanottimessa (katossa ver-

houksen alla keskellä taitteen kohdalla) tai vastaanottimen 
johdotuksessa. Voi olla myös avaimessa.

Takalasinpyyhin elää monissa autoissa ihan omaa elä-
määnsä. Toiminta saattaa olla satunnaista, tai sitten pyyhin 
ei toimi lainkaan. Moottorissa ei yleensä ole mitään vikaa, 
vaan vika on yleensä BCU:ssa tai liittimissä.

 

Dieselmoottori Td5
Tämän kohdan ohjeet sopivat osittain myös Defenderin 

Td5-moottorille.

ECU
Moottorinohjausyksikkö (ECU, Electronic Control Unit) on 

sellaisenaan melko luotettava. Se sijaitsee konehuoneessa 
akun ja sulakerasian välissä (Defenderissä oikeanpuoleisen 
etupenkin alla). Sen vikaantumismahdollisuuksia ovat:

ECU:n sisäinen vikaantuminen.
Salamaniskun aiheuttama vikaantuminen.
Veden pääseminen ohjausyksikköön (vaarana erityisesti 

Defenderissä).
ECU:n vikaantuessa moottori yleensä sammuu täysin 

varoittamatta tai käy hetken huonosti eikä enää käynnisty 
uudelleen. Testeri ei välttämättä pysty keskustelemaan vi-
kaantuneen ECU:n kanssa

 

Moottorin pää- ja suutinjohtosarja
Moottorin johtosarjat voivat aiheuttaa ongelmia. Moottorin 

johtosarja kytkee kaikki koneen anturitiedot, uloslähtevän 
datan, tehonsyötön ja maan moottorinohjausyksikköön.

Suutinjohtosarja sijaitsee venttiilikopan sisällä ja se vie suut-
timien aukiolotiedon (aloitushetki ja kesto) kaikille viidelle 
suuttimelle erikseen. Suutinjohtosarjan vikaantuminen tuntuu 
ajossa lievänä nypyttämisenä yleensä keskikierroksilla. Joskus 
tyhjäkäynnistä puuttuu yksi sylinteri. testeri antaa yleensä 
vikakoodin yhdestä tai useammasta suuttimesta.

 
Suutinsarjan liittimen moottorin johtosarjaan pitäisi olla 

öljytiivis, mutta aina näin ei ole. Silloin moottoriöljy pääsee 
suuttimille menevien johtojen sisällä kapillaarisesti ECU:n 
punaiselle liittimelle saakka. Tämän liittimen kautta menee 

Kuvat ja Teksti Antti Ahonen

Suutinjohtosarja.

paljon muutakin tietoa ja öljy aiheuttaa lopulta heikkovirta-
signaaleihin virtakatkoksia. Tämä oireilee monilla eri tavoilla, 
tehottomuutena, moottori ei vastaa kaasuun, tms.

Usein vika näkyy automaattivaihteiston häiriönä, tyypilli-
sesti testeri näyttää CAN-väylävikoja. Liitin on helppo tarkistaa 
ja sen voi puhdistaa sopivalla puhdistusaineella, mutta vika 
usein uusiutuu jonkin ajan kuluttua. Suutinjohtosarjan vaihto 
voi lopettaa öljyn pääsemisen moottorin johtosarjaan.

Ahtopaineen ohjausventtiili
Turbon ahtopaineen määrää pakopuolella oleva paine-

kellon ohjaama hukkaportti, jonka avulla pakokaasua pääs-
tetään turbiinin ohi ahtopaineen noustessa liian korkeaksi. 
Defenderin koneessa ohjaus on tehty tavanomaiseen suoraan 
ahtimen painepuolelta painekellolle.

Discossa ohjaus on monimutkaisempi. Ahtopainemittarin 
antamien tietojen perusteella ECU ohjaa turbon lähellä ole-
vaa venttiiliä, joka päästää ahtopaineen hukkaportin kelloon 
vasta kun paine on jo aivan rajalla. Tällä saadaan ahtopaine 
nousemaan nopeammin kuin suoralla hukkaporttiohjauk-
sella ja sitä kautta parempi vääntö ala- ja keskikierroksilla. 
Kun ohjausventtiili vanhemmiten vikaantuu aiheutuu tästä 
yliahtoa, eli ahtopaine nousee tehtaan asettaman rajan yli. 
Silloin ECU leikkaa polttoaineenruiskutusta ja moottorin 
teho romahtaa hetkellisesti. Vika paljastuu usein ohituksis-
sa tai muissa täyskaasukiihdytyksissä. Jos moottori silloin 

ECU öljyinen liitin.

Ahtopaineen ohjausventtiili. ABS anturin johto edessä.

lopettaa vetämisen, mutta palautuu samantien, ja toistaa 
tätä niin kauan kuin kaasu on painettuna, niin vika on joko 
venttiilin tai hukkaportin letkuissa, hukkaportti on juuttunut 
tai ahtopaineen ohjausventtiili on viallinen.

Startin solenoidi
Starttimoottori on vahva ja kestävä, mutta sen solenoidin 

kuparikärjet ovat heikot ja nämä alkavat kytkeä huonosti 
joskus 150’ km jälkeen, tietysti starttauskerroista riippuen. 
Oire on helppo tunnistaa: kun avain käännetään startti-
asentoon solenoidilta kuuluu kyllä selvä naksahdus, mutta 
startti ei pyöri. Startin irrottaminen ja kärkien vaihtaminen 
on melko helppo työ.

 

Automaattivaihteisto
Automaattivaihteiston valitsimen katkaisija laatikon 

vasemmalla puolella on vikaantuva osa. Tätä edesauttaa 
ilmastoinnin kondenssin poistoreikä, joka tiputtaa vettä 
suoraan katkaisijan päälle. Vian ilmetessä kone ei starttaa 
(solenoidi ei edes yritä kytkeä, ks. “Startin solenoidi”), koska 
se luulee vaihteen olevan päällä, tai vaihteisto menee ajossa 
vikatilaan (“M”- ja “S”-valot vilkkuvat kojetaulussa). Vikati-
lassa laatikko lukitsee päälle kolmosvaihteen, jolloin autolla 
voi jotenkin vielä ajaa perille. Moottorin sammuttaminen 
ja uudelleenkäynnistäminen usein vapauttaa vian (ainakin 
hetkeksi). Testerillä saadaan oikea vikakoodi. Tien päällä 
vialle ei voi mitään.

 Moottorinohjausyksikön tiedonsiirtoviat oireilevat usein 
automaatin kautta.

 

ABS-jarrut
ABS-jarrujen murheet ovat valtaosin sensoreissa 

ja niiden johdoissa. Pyöränlaakeroinnin alkavakin 
kuluminen näkyy ensimmäisenä sensorin signaa-
lissa ja ABS-valo saattaa syttyä. Laakereita ei pysty 
vaihtamaan napaan, vaan koko napa vaihdetaan 
kerralla. Etunapaa vaihdettaessa vetonivelen joutuu 
löysäämään, jotta ABS-anturin johdon saa pujotettua 
paikalleen. Anturin johto joutuu ottamaan vastaan 
kaikki akselin joustoliikkeet ja aikanaan virta lakkaa 
kulkemasta siitä läpi. Tässä tilanteessa sensorin 
vaihto auttaa.

Modulaattorin sisällä oleva ”shuttle valve switch” 
on jossain määrin vikaantuva kohde. Tien päällä 
ABS:n vioille ei voi tehdä mitään.

 

Ilmajousitus ja ACE
 Ilmajousitus ja ACE (Active Cornering Enhance-

ment) ovat sähköisestä ohjauksestaan huolimatta 
varsin luotettavia. Useimmiten ilmajousituksesta 
vikaantuu ilmapussi, jonka vaihto on helppoa. ACE:n 
riesana ovat nestevuodot venttiiliryhmästä. Tämä on 
vaikea korjattava.

Startin solenoidi.
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Ahveniston ratapäivä 3.10.2009
Tänäkin syksynä kävimme porukalla kurvailemassa 
legendaarisella Ahveniston moottoriradalla.

Tällä kerralla ajovuoromme oli klo 12-15, joka oli aamu-
vuoroa parempi, koska radan pinnassa oli kosteutta vain 
yhdessä kaarteessa suolenkillä. 

Tavallisten henkilö- ja maastoautojen lisäksi oli tällä ker-
taa mukana myös Pekkasen Jorman ralliautoksi rakennettu 
200-sarjan MG Rover. Vaikka autossa oli vakiomoottori, 
vakiorenkaat ja rallikäyttöön rakennettu alusta sekä ral-
likäyttöön tarkoitetut välitykset, niin kyllä sillä melkoista 
kyytiä mentiin. 

Autossa oli Jorman itse rakentama vaihteisto, jolla nyt 
ajettiin vasta ensimmäiset kilometrit.

Hieno MG radalla. Tämän auton vaiheista on tarinaa 

edellisessä ja tässä numerossa.

Range Rover Sportin omistaja oli panostanut ratapyö-

riin, joissa kumia on vain leveys suunnassa.

Ja hyvin toimi Jorman mielestä. Muutamilla oli myös 
mahdollisuus päästä kyytiin. Auton sisältä oli riisuttu kaikki 
ylimääräinen pois ja rakennettu mm. turvakaaret. Istuimet 
olivat kuppi-istuimet, joihin joutui kömpimään turvakaaren 
yli. Ja istuimeen köytettiin kiinni 5 pisteen turvavyöllä niin, 
että siinä pysyi varmasti. Sitten vielä kypärät päähän ja 
menoksi.

Ajojen jälkeen ajelimme letkassa Katisten kartanoon 
nauttimaan herkullisista pöydän antimista.

Sen jälkeen oli vielä mahdollisuus lähteä ajelemaan maas-
toon Land Rover Experience Center:in reiteille.

Ainoa Suomessa oleva  Rover 75, 1,8 turbo, tässä vielä kilvettomänä.

Hienostunutta sport luksusta viime vuosituhannelta edusti ripeä kulkuinen Rover Vitesse.

Herrasmies tyyliäkin oli paikalla.

 Rover Ystävien syysajot 20.9.2009
Rover Ystävien perinteiset syysajot starttasivat 
tänäkin vuonna kuukausitapaamisista tutulta 
Lahnuksen Shell:iltä

Ensin suunnistettiin kohti Klaukkalaa ja sitten kolmostien 
länsipuolta pohjoiseen. Kolmostien ylitettyämme jatkoimme 
kohti Hyrylää, josta taasen kohti Keravaa. Nelostien alitet-
tuamme jatkoimme kohti Sipoota ja vanhaa Porvoontietä, 
jota pitkin ajelimme Porvooseen. Ylitimme Porvoonjoen 
pitkin uutta siltaa ja jätimme autot parkkiin laivalaiturin 
lähistölle.

Teimme pienen kävelyretken Porvoon vanhaan kaupunkiin 
ja sen jälkeen siirryimme m/s Sandra:an. Aluksen oli vuosi-
sadan alkupuolella tilannut venäläinen, joka ei kuitenkaan 
kyennyt lunastamaan sitä itselleen. Aluksen osti edustuskäyt-
töönsä A Ahlström Oy.

Tässä ystävien autoja silmänkantamattomiin.

Rahastonhoitajan hillityä charmia.

Lähdimme ajelemaan Porvoonjokea pitkin kohti Suomenlahtea. Parituntisen risteilyn aikana nautimme myös herkullisen lounaan. Laituriin palattuamme oli ’virallinen’ osuus ohi ja jatkoimme eteenpäin omaan tahtiin.

Pala Suomalaista historiaa 
J.L Runeberg.

m/s Sandra.
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Britit Kohtasivat 9.8.2009 Miten suojaisin autoni ruostumiselta ?
Tapahtuman järjestäjänä oli tällä kertaa Triumph 
Cars Club of Finland, ja paikkana oli vanha tuttu 
Lepaa 

Ajan saatossa olen itse käynyt näissä Britit Kohtaavat 
–tapahtumissa nyt yhteensä yhdeksän kertaa, ja tällä ker-
taa vaimo ja meidän Samojedinkoira lähtivät ensimmäistä 
kertaa mukaan. Reissu menikin kaikin puolin mukavasti ja 
leppoisasti. Keli oli todella hieno, lämmin ja aurinkoinen. 
Tosin meidän perheen koiralle ehkä vähän turhan lämmin… 
Paluumatkalla tuli mieleen, että täysautomaatti-ilmastointi 
on kyllä mahtava varuste olemassa.

Kun tulimme paikalle pian kymmenen jälkeen, olikin jo 
ensimmäiset saapuneet paikalle. Mutta siitä ei mahdottoman 
kauaa mennytkään, kun paikka täyttyi vieri viereen toinen 
toistaan hienompia autoja ja pyöriä. Tietääkseni paikalla oli 
yhteensä 204 autoa ja moottoripyörää. Paikalle tuli monia 
edellisiltä vuosilta tuttuja autoja ja niiden kuljettajia, mutta 
myös erikoisuuksia, esimerkiksi Aston Martin DB7, TVR 
Chimaera ja Bentley, mutta mallia en valitettavasti muista, 
olikohan Mulsanne tai Chronicle.

Sekä Austin Metro Clubman, joka oli Englannista tuotu, ja 
sitten suhteellisen harvinainen Rover 75 1.8T. 

Sen verran olen huomannut, että tietyt merkit ovat oike-
astaan aina parhaiten edustettuna näissä tapahtumissa, ja 
niin se oli nytkin. Parhaiten edustetut merkit olivat Jaguar, 
Mini, ja Triumph.

Maasturipuoli Roverilta oli aika hyvin myös edustettuna, 
ja paikalla oli myös kaksi Freelander 2:sta, oranssi ja musta, 
sekä tietysti Range Rover Classiceja. Discoveryjä taisi olla 
paikalla, mutta en saanut niistä kuvaa. Range Rover P38:eja 
en valitettavasti nähnyt yhtään. 

Oli tapahtumassa yksi mielestäni harvinaisuus: Siisti, 
suorapeltinen, ei-offi käyttöön viilattu Classic Range. Tal-
lella alkuperäinen spoileri, vakiorenkaat ja ei suurennettuja 
lokasuojan kaaria. Todella hienosti, voisiko jopa ehkä sanoa 
että entisöity, ilmeisestikin -90 luvun alkupuolen Range. Har-
vinainen tämä Range oli mielestäni siksi, kun yleensä tuon 
ikäiset Ranget tahtovat olemaan enemmän tai vähemmän 
off-road käyttöön tehtyjä. 

 
Meidän vierailu tapahtumassa kesti noin kolme tuntia, 

tuona aikana ehdittiin kierrellä paikkaa läpi muutamaan 
kertaan, ja sain digikameraan 106 kuvaa. Paikalla olisi voinut 
olla kauemminkin, mutta varjopaikkojen vähyys oli koiralle 
vähän ikävämpi juttu. 

 
Tapahtuman tarjoilupuoli oli kohdallaan, tarjolla oli juomis-

ta kahvista limppariin, ja syömistä oli vohvelista sämpylään 
ja pullaan. Tapahtuma oli taasen kaikin puolin onnistunut, 

ja päivä meni mukavan rattoisasti, joten eikähän 
ensi vuonna uudelleen.

 
Teksti ja kuvat: Jukka H – http://rover.dy.fi

Kuvat ja Teksti Erkki Lehmuskallio.

Kävin haastattelemassa Sinikka Heikkilää, 
Tuplasuojaus Ky (Vantaa), jolla on monen vuoden 
kokemus autojen suojaamisesta.

 
Ovatko kaikki uudet autot suojattu riittävän hyvin 
ruostumista vastaan ?

 
Lähes kaikissa uusissa autoissa ei ole käytetty ruos-

teenestoaineita vaan metallipinnat on suojattu erilaisilla 
sinkkiyhdisteillä. Monissa autoissa on alustassa käytetty 
erilaisia muovisuojia, joiden alle kondensoituu vettä ja 
ruostuminen alkaa helposti, jos metallipintoja ei ole riittävän 
hyvin suojattu.

 

Onko tällainen käsittely riittävä ?
 
Eri automerkkien osalta täydennyskäsittelyn tarve vaihtelee. 

Kaikille autoille on kuitenkin syytä tehdä ainakin alustan 
suojaus, koska alusta on varsinkin Suomen olosuhteissa altis 
kulumiselle ja monissa autoissa sitä suojaa vain maalikerros. 
Ovien luukkujen ym. koteloiden suojaustarve vaihtelee 
merkeittäin.

 

Kannattaako auto suojauttaa, kun 
monilla merkeillä on varsin pitkä 
puhkiruostumattomuustakuu ? 

 
Kannattaa, koska takuu kattaa vain umpinaisissa kotelora-

kenteissa ja koripeltien liitoskohdissa etenevän puhkiruos-
tumisen, joka johtuu valmistus- tai materiaaliviasta. Takuu 
ei kata vaurioita, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä kuten 
suola, kiveniskut ym.

Millaisia käsittelyvaihtoehtoja löytyy ?
 
Täydellisimmässä käsittelyssä suojataan useimmat kohdat 

ja käytetään parhaita aineita. Herkimmät kohdat suojataan 
kahteen kertaan.

Seuraava vaihtoehto on muuten samanlainen, mutta kaikki 
kohdat suojataan vain kertaalleen.

Muina vaihtoehtoina on käyttää hieman edullisempia 
aineita tai suojauttaa vain auton alusta.

Ja uuteen autoon saa parhaan suojauksen, kun se viedään 
suoraan suojaamolle.

 

Kannattaako käytettyä autoa suojauttaa ?
 
Tämä riippuu monista eri tekijöistä kuten auton kunnosta 

ja siitä kuinka kauan aikoo pitää autoa. Jos ruoste ei ole vielä 
päässyt iskemään, niin silloin suojaus kannattaa ehdottomasti 
tehdä. Suojauksen hinnalla ei kovinkaan iso korjausta maa-
lauksineen tehdä.

 

Millaisia vaihtoehtoja on auton maalipinnan 
suojaamiseen ?

Paras vaihtoehto on monivaiheinen maalipinnan käsittely, 
jonka jälkeen autoa ei tarvitse vahata 6 vuoteen.

Seuraava vaihtoehto on kestovahaus 2-komponenttisilla 
aineilla. Käsittely uusitaan 1-2 vuoden välein.

Perinteinen vaihtoehto on vahaus normaaleilla autovahoil-
la. Tämä olisi syytä tehdä 2 kertaa vuodessa.

Kaikissa maalipinnan käsittelyissä on syytä selvittää koska 
se kannattaa tehdä, koska uuden auton maalipinta on pehmeä 
ja hyvin herkkä vaurioitumaan.
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Autumn Safari Kalanti 19.10.2009
Sunday the 19th of October a total of 12 cars gathered for 

the yearly autumn safari – this time the venue was in Kalanti, 
west of Turku at the facility of www.jumissa.com 

 
The 12 cars, 3 Defenders, 1 Discovery I, 1 Discovery II, 

1 RR P38A, 5 RRC’s and 1 Suzuki  covering model years 
from the very early 70’ties (the 3232’nd ever made – Jussi 
looked well after it also this day) to 2007 with drivers cove-
ring model  years from the early 50’ties to the early 90’ties 
(Pic. 1, 2 & 3)

 

The day was well chosen with a slightly gray sky and a light 
drizzle (compared to the summertime FOT day at the same 
venue my P38 had no trouble keeping the engine temperature 
at normal level) so just the right conditions for MT tires.

After a short brief 2 groups were established, one of 8 cars 
for the “easy” track and one of 4 cars for the “other” track 
– however, due to some “en route” events all cars followed 
the same “easy” rocky surface track after lunch and this held 
some quite nice challenges indeed. (Pic. 4 & 5,)

The “other” track had some interesting creek crossings, 
mud holes and slippery steep climbs, so all of us - par Niko’s 
RRC - got the winches spooled out & in a couple of times, 
and, as was suitably commented by someone; “after the 
invention of Land Rover comes the invention of winches 
!” (Pic. 6 & 7)

Niko’s RRC showed symptoms of ignition related problems 
– but re-attachment of a loose wire fixed that.

 
Just before lunch Antti’s HCPU developed a drive train 

problem characterized by some not-so-nice noise so it 
was “roped” to the nearest gravel road, awaiting further 
transportation.

 
 Antti and his wife came onboard another car, providing 

very experienced co-driving, and above all – showing the 
right calm off-road spirit – in a situation where many a vehicle 
owner might have been become disillusioned.

After having parked “disorganized” – had we parked like 
that in Helsinki’s Kaivopuisto a few parking tickets might 
have been issued - lunch, coffee and bakeries was enjoyed 
by the campfire under the power lines. (Pic.  8 & 9)

After lunch some had to leave – but those who stayed 
continued the trip in one group – through some nice solid 
rocky ground holding steep climbs. These were mastered by 
all, in some cases even with the co-driver driving and the 
owner directing. (Pic. 10 )

 

Around 15.00 everyone were back on “flat” surface again 
(Pic. 11) and after having reverted to the yard of www.ju-
missa.com again Markus and Antti took off to recover Antti’s 
HCPU – this was eventually transported directly to Off-road 
Paja for repair.

Both groups were led by the experienced and extremely 
helpful staff of jumissa.co

 
 A great thank you for a great day to;
Antti Ahonen of Rover Ystävät ry & Offroad Paja; for or-

ganizing the Safari
Jani Utrila and Markus Rinne of www.jumissa.com; for 

practically executing the Safari and for helping a wounded 
vehicle to find its cure.          

Jukka Hieta and Anti Ahonen; for providing additional 
photo’s

 
Stig Jensen; Rover Ystävät ry and DLRK Fyn (8353)



14 Rover Ystävät 2/2009 15Rover Ystävät 2/2009

Teksti ja kuvat: Tapani Karhinen

Viikonloppumekaanikko:
Vauva V8 - luotettavuus-

harjoitelma Bb:ssä

Dumbon sydän on antanut kuluneiden vuosien 
varrella monenlaisia merkkejä kasvavasta 
väsymyksestään: Hengästyy yläkierroksilla 
luvattoman helposti, lämpöisenä kuuluu kummia 
sivuääniä, toisinaan on verenpaine kovin alhainen, 
viimeaikoina ovat pienimmätkin haavat jääneet 
vuotamaan eli veren hyytymisarvot lienevät 
alle sallitun ja on hällä monta pienempääkin 
vaivaa. 

No, onhan kertaalleen tehty sydämensiirto tapahtunut 
jo vuosia sitten ja sekä suullisen perimätiedon että tehdyn 
DNA-tutkimuksen perusteella silloin saapuvilla ollut elimen-
luovuttaja oli n 400tkm ajettu -82 mallinen SD1. Eipä siis 
lainkaan kummaa, että retkeilyluotettavuuden ylläpitämiseksi 
oli jotain tehtävä.

Apuun tuli taas jonkin asteisessa alennustilassa oleva, 
mutta peruskunnoltaan yllättävänkin hyvä varaosa-auto, joka 
sattumoisin on aivan identtinen Dumbon alkuperäisasun 
kanssa - vuosimallia ja värejäkin myöden. 

Moottori siis irti ja pukkiin, pulttikone ja muut moottori-
kirurgin välineet esiin - ja sydämen avoleikkaus voi alkaa. 
Päätin purkaa moottorin aivan kokonaan ennen varsinaisen 
sotasuunnitelman tekemistä, todellinen kuntohan kuitenkin 
vaikuttaa oleellisesti sekä tarvittaviin toimiin että budjettiin 
ja kun auto on erittäin satunnaisessa käytössä voi tavoite-
asetantaakin hieman säätää tilanteen mukaan.

Alkupettymys purkuoperaation edetessä oli melko suuri: 
Alhaiseksi ajatellusta ajomäärästä huolimatta moottori oli 
sisältä erittäin (tyypillisen?) likainen ja kerrostumat todella 
paksut ja vaikeasti irrotettavat. Tämä ei ainakaan kielinyt 
mitenkään poikkeuksellisen hyvästä edellisestä elämästä. 
Toisaalta auto oli seissyt kertomusten mukaan jopa 15 vuotta 
ennen meidän perheeseen päätymistään ja ollut viimeisinä 
aktiivivuosinaan hieman epäonninenkin.

Tarkemman tarkastelun jälkeen aurinko kuitenkin kurkisti 
pilven reunan takaa: Moottori on ollut auki, venttiilien ja 
seetien pinnat koneistettu, kansitasot plaanattu, männän-
renkaat vaihdettu, kampiakseli koneistettu ja laakeroitu sekä 
nokka-akseli ja nostajat vaihdettu.

Osien puhdistamiseen meni runsaasti aikaa, liuotinai-
netta kului ja kuumaan veteen kytketty painepesuri lauloi. 
Näiden toimien jälkeen eivät kädet enää likaantuneet osia 
käsiteltäessä kyynärpäihin saakka ja kriittiset mitat otettiin 
huolellisesti todellisen kunnon selvittämiseksi. Männät, sy-
linterit, akselikaulat ja laakerihalkaisijat mitattiin asiallisilla 
mikrometreillä. Venttiilivarsien välykset ja kampiakselin 
aksiaalivälys heittokelloilla ja männänrenkaiden päittäisv-
älykset rakotulkeilla. Nokka-akseli ja nostajat tarkastettiin 
silmämääräisesti. 

Kriittisten mittojen tarkastukset tehtiin huolella asialli-
sia mittavälineitä hyödyntäen.

Nokka-akselin kulumisprofiili - huomaa kiillottuneet 
jäljet rampin molemmilla laidoilla.

Mittausten ja laskutoimitusten jälkeen kävi ilmi, että 7. 
kannun kiertokangen alapään laakerivälys näytti negatiivista 
arvoa. Muutkin välykset olivat vähän mitä sattuu eivätkä oikein 
johdonmukaisia. 7. kanki asennettiin takaisin kaulalleen ja 
totta - jumissa oli. Vaikka käsivoimat riittivät kyllä pyörit-
tämiseen, joku oli selvästi pahasti pielessä. Kiertokankien 
laakeriliuskat tarkastettiin silmämääräisesti ja kosketusjäljistä 
päätellen 7. kangen laakeri oli ollut tosiaankin hyvin tiukka ja 
muutama muu selvästä väljä. Kankien alapäiden halkaisijat 
ja pyöreydet mitattiin ilman laakereita ja heittoja oli kovasti. 
Pohdiskelin jo toisen kiertokankisarjan etsimistä.

Moottori oli melkoisen likainen sisäpuolelta - kuvassa 
esimerkkinä jakokotelo.

Tarkemmassakaan tarkastelussa laakeripukeista ja kangista 
ei löytynyt merkintöjä vaikka kaikki muut osat oli edellinen 
monttööri merkannut huolellisesti. Heräsi epäilys siitä, että 
kalikat olivat menneet jossain aiemmassa vaiheessa sekaisin ja 
näin alkoi kadonneen järjestyksen epätoivoinen metsästys.

Osien istuvuuden, koneistusjälkien ja mittaustulosten 
huolellisen tarkastelun jälkeen saatiin alkuperäiset parit 
kuitenkin pienen voimistelun jälkeen selville ja lopulliset 
mittaustulokset olivat kaikki ”satkun” sisällä oikein. Yllättäen 
mitat pitivät kutinsa myös laakeriliuskat asennettuina vaikka 
kulumisjäljissä oli hurjan näköisiä keskinäisiä eroja. Mitat 
eivät muuttuneet lainkaan edes liuskoja keskenään vaihdetta-
essa joten visuaalisista eroista huolimatta ne olivat ilmiselvästi 
edelleen aivan mitoissaan. Kumma, ettei tuo satkun ahdistanut 
7. kangen laakeri ollut korkannut ajossa.

Koska moottori osoittautui sylinterien lievää kulumista 
lukuun ottamatta melkoisen hyväkuntoiseksi, päätettiin 
viimeisen päälle olevan puristustiiveyden sijasta keskittyä 
kasaamaan moottori mahdollisimman luotettavaksi. Sylinterit 
jätettiin poraamatta ja männät uusimatta. Männänrenkaiden 
päittäisvälyksetkin sylinterien alaosissa mitattuina olivat 
uusien speksien sisällä. Näin säästyneet melko suuretkin 
varat päätettiin käyttää Roverin vauva veekasin tunnettujen 
pienten akilleen kantapäiden hoitoon ja keskittyä kohtuudella 
huolelliseen työhön.

Runkolaakeripukkien elämisen estämiseksi ostettiin 
ARP:n valmistama laadukas pinnapulttisarja. Pulttien voimat 
saadaan tällä järjestelyllä aivan eri tasolle kuin alkuperäi-
sillä alumiinilohkoon kiristettävillä karkeakierteisillä (UNC) 
pulteilla. Pinnapulttien ulkopään UNF kierre on nousultaan 
huomattavasti loivempi ja pinnanlaatu sekä muttereissa että 
pulteissa jotain ihan muuta kuin orkkisratkaisussa. Kun kier-
teiden väliin vielä laitetaan kitkan pienentämiseksi mukana 
tullutta erikoisrasvaa ja kiristysmomentti on 80lb/ft 55 lb/ft:n 
sijasta, on pulttivoima peukalolla arvioiden vähintäänkin 
kaksinkertainen alkuperäiseen verrattuna. Ja tämä voidaan 
toteuttaa ilman lohkon kierteen korkkaamista kun pultti ei 
pyöri kiristettäessä eikä siis leikkautumiselle ole riskiä. Run-
kolaakerit itsessään olivat aivan uuden veroiset ja välykset 
erittäin tarkat ja ne käytettiin uudelleen.

Nokka- ja kampiakselit asennettuina. Huomaa laakeri-
pukkien pinnapultit.

Vanhoissa RV8 moottoreissa on käytetty 14:a kansipulttia 
uudemmissa olevien 10 sijasta. Nettiviisaus kertoo, että uloin 
neljän pultin rivi voi jossain tilanteessa aiheuttaa sen, että 
kansien voimat eivät ole jakautuneet tasan, kannet voivat 
”kallistua” ja puristuspaineet vuotaa moottorin huohotusti-
laan aiheuttaen voimakkaan lämpötilan nousun ja osaltaan 
kiihdyttää moottorin sisäistä likaantumista. Kansitiivistevaivat 
eivät ole näissä moottoreissa mitenkään poikkeuksellisia, 
joten tässäkin kohtaa sijoitettiin osa sylinterien poraamises-
ta säästyneistä rahoista taas ARP pinnapultteihin ja uloin 
pulttirivi kiristettiin paikalleen vain malliksi hyvin pienellä 
momentilla. Uusissa kansissahan ei ole enää edes porauksia 
näitä pultteja varten.

Kansien pinnapultit paikalleen kierrettyinä.

Moottorin sisäpuolinen likaantuminen on näissäkin 
vinkkelimoottoreissa enempi sääntö kuin poikkeus ja 
syitä on varmasti monia - väärä öljylaatu, huono huolto 
(öljynvaihtoväli), pitkät seisonta-ajat, kansien vuotaminen, 
likaiset jäähdytyskanavat kansissa jne. Remonttia tehtäessä 
on puhtaus puoli ruokaa paitsi itse työssä niin myös osien 
puhdistamisessa kaikkinensa. Esimerkiksi kaikkien öljykana-
vien sisäpuolinen huolellinen puhdistus voi helposti jäädä 
tekemättä. Roverin moottorin ylläkerta käy melko kuivana 
eli öljyn virtausmäärät ovat suhteellisen pienet. Voiteluhan 
tulee nostajien isoista kanavista pieniä erillisiä kanavia pitkin 
keinuvipuakseleille, niiden sisällä sitten jokaiselle keinuvi-
vulle ja sieltä kontrolloitujen vuotojen ja pienen kanavan 
kautta sekä työntötangoille että venttiileille. RV8:n alumii-
nikansien pintalämpötilat ovat perinteisen vinkkelimoottorin 
valurautaisia korkeammat hyvästä lämmönjohtavuudesta ja 
melko vaatimattomasta jäähdytysjärjestelystä ja etenkin ma-
talilla kierroksilla pienestä öljyn virtausmäärästä johtuen on 
voiteluaineen jäähdytysvaikutuskin melko pieni eli kansista 
alakertaan palaavan öljyn lämpötila on melko korkea. Kaikki 
nämäkin tekijät yhdessä vaikuttavat moottorin sisäpuoliseen 
likaantumiseen kiihdyttävästi ja hyvän öljynlaadun sekä tiheän 
vaihtovälin merkitys kasvaa.
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Osien puhdistukseen ja asennuspuhtauteen panostettiin 
voimakkaasti. Ostin jopa kuulapuhalluskaapin jotta mene-
telmälle soveltuvat osat saatiin mahdollisimman puhtaiksi. 
Homman rajoitukset kannattaa kuitenkin sisäistää. Käyttä-
mäni lasikuulat ovat uusina kooltaan n. 0.2mm ja käytössä 
murskautuvat aina pölyyn asti. Lasi tai hiekka ei tunnetusti 
ole hyvä juttu voidelluissa välyksissä joten puhdistettavia 
kohteita kannattaa miettiä ja loppusiivoukseen kiinnittää 
erityistä huomiota. Esimerkiksi mäntiä en uskaltanut puhaltaa 
ollenkaan koska tapit ovat puristusliitoksilla veiveissä kiinni 
enkä halunnut niitä purkaa irti. Tapin ja männän väliseen 
rakoon en kuitenkaan halunnut lasipölyä joten jätettiin 
koko homma tekemättä. Kannet, venttiilit, jouset, kotelot, 
öljypohja sun muut pienet kilkkeet tulivat kuitenkin aivan 
uskomattoman hienoiksi tällä menetelmällä. Ennen viimeistä 
pesua kaikki kierteet puhdistettiin vielä soveltuvilla tapeilla 
ja reikien reunat seevattiin käsin oikean kiristymisen var-
mistamiseksi.

Keinuvipujenkin pienet öljykanavat rassattiin puhtaiksi.

Kierteiden puhdistus ja reikien reunojen seevaaminen.

Kuten aiemmin totesin, oli nokka-akseli ja nostajat 
vaihdettu tehdyn remontin yhteydessä. Ennen moottorin 
irrotusta käytin sitä venttiilikopat irrotettuina jotta työn-
tötankojen pyörimistä voisi tarkastella. Vain muutamat 
pyörivät. Homman juju on siinä, että nokkien profiilit on 
hiottu aivan aavistuksen verran kartioiksi jotta nousun 
alussa nostajat pyörähtäisivät hieman ja kulumisprofiili 
muodostuisi tasaisen pyörähdyssymmetriseksi.

Moottorin purkamisen jälkeen voi nokka-akselia 
tarkastella tästä näkökulmasta. Nousevan rampin ku-
lumisjälki tulee olla vain nokan toisella kyljellä jotta 
nostajan pyöräytys oikeasti toimii. Nokka-akselin ja 

nostajan välinen tribologia on monimutkainen juttu ja 
toivottuun toimintaan vaikuttaa todella monta tekijää. 

Käyttäjän kannalta merkittävimmät ovat jälleen oikea öljy-
tyyppi ja riittävän tiheä vaihtoväli. Väärän kulumisprosessin 
kerran käynnistyttyä ei mitään ole tehtävissä - nokka kuluu 
käytännössä jopa aivan pyöreäksi jos remonttia ei tehdä. 

Lohdutukseksi voi todeta, että juttu harvoin johtaa varsinai-
seen matkan pysäyttävään vaurioon - moottorista vain häipyy 
veto ensimmäiseksi yläkierroksilta kun kaasuvaihdolle ei enää 
jää aikaa nokka-akselin tavallaan loiventuessa koko ajan.

Nokka-akseli on melko edullinen ja se kannattaakin vaihtaa 
käytännössä aina kun moottori on sinne asti avoinna. Pitää 
myös muistaa, että nostajat ovat kuluneet nokille pareiksi 
ja niiden järjestys on vanhaa nokka-akselia käytettäessä 
säilytettävä ja uuden nokka-akselin asennuksen yhteydessä 
nekin on aina vaihdettava. Maksavat about saman verran 
kuin nokka-akselikin. Nokka-akselin kestävyydelle on sen 
sisäänajolla erityinen merkitys. Akselin mukana tulee aina 
oma asennusrasva, jota on käytettävä nokkien ja nostajien 
välisillä kosketuspinnoilla. Sisäänajo suositellaan tehtäväksi 
heti suoraan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Eli 
moottoria ei kannata aivan kamalasti pyöritellä etukäteen. 
Öljynpaine kannattaa nostaa valmiiksi ylös (priimata koko 
järjestelmä) käyttämällä öljypumppua myötäpäivään porako-
neella tätä varten tehdyllä akselin pätkällä virranjakajan reiän 
kautta. Itse tein tämän ennen imusarjan ja ”valley gasketin” 
asennusta ja käänsin kampiakselia samalla vähän kerrallaan 
jotta nostajat ilmaisivat itsensä tuon tavallaan keinotekoisen 
paineen avulla. Samalla varmistuin siitä, että voitelu saa-
vuttaa myös kaikki yläkerran komponentit ja että hallitut 
vuodot ovat oikeissa paikoissa. Kun moottori ensimmäisen 
kerran käynnistyy, sitä suositellaan käytettäväksi n 2000 rpm 
ympäristössä hieman kierroslukua vaihdellen yhtäjaksoisesti 

20 minuutin ajan. 

Tuntuu hurjalta, mutta tämä vaikuttaa olevan 
konsensus yleisesti saatavissa olevan tiedon 
perusteella. Toiset jättävät jopa venttiilikopat irti 
jotta varmistuvat siitä, että nostajat (työntötangot) 
todella lähtevät heti pyörimään ja sisäänajopro-
sessi onnistuu. Niitä voi kuulemma auttaa kädellä 
alkuun jos eivät heti pyöri..... Tämän kirjoitushet-
kellä moottori on vielä pukissa käynnistämättä 
joten homma on minullakin edessä.

Nokka-akseliksi tuli tässä projektissa Crane 900531 vain ja 
ainoastaan sen vuoksi, että uusi semmoinen sattui olemaan 
hyllyssä. Akseli on alkuperäistä hieman ”kireämpi”, mutta 
kuitenkin toiminta-alue on ilmoitettu olevan 1500-4000 rpm 
eli hottentottimiesten mielestä vielä varsin mieto. Edelbrockin 
tulparullaketjulla toteutettu jakopääkin oli eksynyt erään 
toisen harrastajan hyllystä meille jo aiemmin ja koska tämä 
tarjosi mahdollisuuden asentaa ajoitus 3° aikaiselle, niin 
tehtiin keskikierrosten vääntöalueen siirtämiseksi alemmas. 
Dumbohan manuaalivaihteisena on ollut aivan loistava siinä 
suhteessa, että pikkupuolen ykkösellä hiipatessa se toipuu 
vielä jopa 250 rpm kierrosluvusta hieman kaasua lisäämällä 
eikä stumppaa ainakaan kaikkein pienimpiin kiviin. Saa nähdä 
kuinka iso osa tätä on ollut mahdollisesti loppuun kuluneen 
nokka-akselin ansiota ja menetetäänkö tässä suhteessa jo-
tain nyt tehdyn remontin ja osavalintojen myötä. Toisaalta 
yläkierroksille olisi kiva saada hieman henkeä lisää koska 
renkaiden halkaisijan kasvaminen on pidentänyt välityksiä 
entisestään ja tietyissä liikennetilanteissa on nelonen ollut 
kovasti pitkän tuntuinen ja kolmosella taas ei sitten veto 
enää ole riittänyt ollenkaan. Oikea ratkaisu ongelmaan olisi 
tietysti kuutiotuumien lisäys, mutta katsellaan sitä sitten 
joskus toiste - nyt tehdään luotettavuusharjoitelmaa Bb:ssä. 
”B”:hän tulee siitä, että rakennetaan jotain tarkoituksella 
tiettyyn käyttötarkoitukseen ja hyödynnetään mahdollisim-
man paljon ”B-osia” ja ”b” tulee siitä, että hoidetaan homma 
pienellä budjetilla.

Nokka-akselin ajoitus tarkastettiin tätä varten tehdyllä 
kampiakselin päähän kiinnitetyllä astelevyllä ja ykköspytyn 
imuventtiilin nostajan ulkoreunaa vasten asennetulla heit-
tokellolla. Tarkka yläkuolokohta (astelevyn 0-kohta) löytyy 
helposti käyttämällä apuna itse valmistettua työkalua joka 
koostuu vanhasta sytytystulpasta jonka keskelle on porattu 
reikä ja tehty M10 kierre. Siihen ruuvataan päästään pyöreäksi 
sorvattu kierretangon pätkä joka kierretään niin syvälle, että 
se ottaa mäntään kiinni esim 5 astetta ennen yläkuolokohtaa. 
Laitetaan kohta muistiin. 

Nokka-akselin ajoituksen tarkastaminen meneillään.

Sitten moottoria käännetään toiseen suuntaan siihen 
asti, että mäntä ottaa jälleen tuohon toppariin ja todellinen 
yläkuolokohta on sitten tarkalleen näiden merkkien välissä. 
Astelevyn 0-kohta kohdistetaan osoittimeksi asennettuun 
rautalangan pätkään.

Sitten etsitään imuventtiilin maksiminoston keskikohta 
(sehän on usean asteen levyinen alue) ja verrataan saatua 
tulosta nokka-akselin mukana tulleisiin ajoitustietoihin. 
Käyttämässäni Crane akselissa ”intake lobe centeriksi” on 
annettu 107° ja kun halusin sen 3° aikaiselle, niin lukemaksi 
piti saada 104° ja niinhän se olikin. Tarkalleen.

Keinuvivut olivat mielestäni hyväkuntoiset ja kelpasivat 
puhdistuksen jälkeen asennettaviksi uusille akseleille. Seu-
raava tarkasteltava asia on hydraulisten nostajien esijännitys, 
”preload”. Nostajahan koostuu mm. kahdesta sisäkkäisestä 
männästä joiden väliin ohjattava voiteluöljynpaine sitten 
nollaa venttiilivälyksen nostajan ollessa nokka-akselin pe-
rusympyrällä ja venttiilin kiinni. 

Aavistus liikaa preloadia nostajassa.

Nostajan täytyy sisäisesti olla 
toiminta-alueellaan (sisempi 
mäntä ei saa olla liikettä rajoit-
tavaa lukkorengasta vasten) kun 
kaikki relevantit osat on asen-
nettu. Tämä tarkoittaa sitä, että 
nostaja pitää olla perusympyrällä 
0,5-1,5mm puristuneena. Tämän 
pääsee mittaamaan näppärästi 
vaikka sopivan paksuisella taivu-
tetulla hitsauspuikolla. Venttiili-
koneiston geometria voi muuttua 
esimerkiksi kansien tasojen ko-
neistuksen tai vaikka venttiilien 
ja seetien kulumisen tai koneis-
tamisen takia. Myös kannentii-
visteen paksuus vaikuttaa tähän 
mittaan. Jos esijännitys on liian 
suuri (usein miten koneistusten 
jälkeen) voi geometrian korjata 
oikeaksi lisäämällä keinuvipua-
kselipukkien ja kansien tasojen 
väliin välilevyjä. Tällä kertaa 
riitti 30 tuhannesosatuuman 
paksuisten levyjen lisääminen. 
Matalakierroksissa käytössä 
asialla ei tosin ole niin hirveän 
suurta merkitystä - kunhan ei 
ainakaan ole kokonaan nollilla 
eikä preload saa olla toisaalta 
useita millejäkään.



18 Rover Ystävät 2/2009 19Rover Ystävät 2/2009

Shimmilevy menossa paikalleen.

Öljypumppu kannattaa mitata huolellisesti korjaamokäsi-
kirjan ohjeiden mukaisesti ja ylipaineventtiilin takertelematon 
toiminta varmistaa. Lisäksi sisäpuoliset kanavat on syytä 
puhdistaa samaa tarkkuutta käyttäen kuin mitä aiemmin 
on kuvattu. Lohkoon kiinni tuleva öljyn imuputki (joka siis 
ottaa öljyn öljypohjasta) on puhdistettava myös sisäpuolelta 
sekä asennuksen tiiviys varmistettava ja pultteihin kannattaa 
laittaa hieman kierrelukitetta.

Loppu hommasta onkin perinteistä avainten vääntämistä 
ja moottorijuttua joka on dokumentoitu monessa kohtaa niin 
hyvin, ettei näiden asioiden läpikäyminen tässä yhteydessä ole 
perusteltua. Hyvien työkalujen merkitystä ei näissä jutuissa 
voi liikaa korostaa.

Uusittavien osien listalle pääsivät loppupeleistä kiertokan-
gen laakerit, nokka-akseli ja nostajat, jakopää, keinuvipua-
kselit, runkolaakerien ja kansien pultit, kaikki pakkastulpat, 
moottorin kannakkeet, tiivisteet ja muut pikkuhilppeet. Lisäksi 
vaihtoon menee samalla koko kytkinpaketti painelaakerei-
neen koska levyn sisäiset jouset olivat kuoleentuneet. Kaikki 
olemassa olevat apulaitteet käytetään Dumbosta sellaisinaan 
koska ovat remontoituja tai uusittuja jo muutenkin.

Tällä strategialla toteutettuna toivon Dumbon saavan 
luotettavan sydämen taas vuosiksi eteenpäin. Palataan 
ensimmäiseen käynnistämiseen ja koeajofiiliksiin sitten 
tuonnempana seuraavassa numerossa! 

Mukavia hetkiä yhteisten harrasteiden parissa.

Asennusvaihe juttua kirjoitettaessa. Moottorimaali vedettiin 
kylkiin tulevia puhdistuksia ajatellen. Etenkin kuulupuhal-
lettuun pintaan suo tarttuu varmasti melkoisella voimalla!, 
tms. 

Tapsa ja vanha uskollinen Dumbo.

Viimehetken uutissähke!
Alla oleva käännös on MG:n 
virallisesta tiedotteesta

MG Motor ylpeänä julkisti 23. 
marraskuuta 2009 kansainvälisellä 
kampanjalla uuden MG6 mallin. 
Se tapahtui Guangzhou Auto-
näyttelyssä Kiinassa ja on tehtaan 
mukaan alku MG merkin uudelle 
maailmanlaajuiselle tulevaisuudel-
le. Myynti alkaa ensiksi Kiinassa ja 
suunnitelmat Englannin ja muiden 
markkinoiden myynnin alkamisesta 
julkaistaan vuoden 2010 aikana.

Guy Jones, myynti- ja markki-
nointijohtaja MG Motor UK sanoi: 
”Tämä päivä on virstanpylväs MG 
tuotemerkille ja Ison-Britannian 
autoteollisuudelle. MG on kan-
sainvälisesti julkistanut uuden 
automallin, joka on suunniteltu 
ja valmistettu täällä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, maailmanlaa-
juisia autoteollisuuden markkinoita 
varten. Tällä hetkellä valmistamme 
ja myymme vain keskimoottorista 
TF urheiluautoa Englannissa, mutta 
nyt voimme odottaa laajempaa 
valikoimaa MG malleja.”

MG6 tuotanto on tarkoitus aloit-
taa myös Birminghamin tehtaalla 
ennen vuoden 2010 loppua.

Teksti Marko Parviainen

Romulus

Viisi vuotta 
 
Keväällä 2010 tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä kun Rove-

rien valmistus Birminghamissa loppui. Sen sijaan Land Rover 
perhe voi hyvin ja vie uusilla malleilla Rovereiden perinnettä 
eteenpäin. Henkilöautopuolella asia on kiinalaisten hallin-
nassa ja Roewe ja MG – autoja syntyy.  

 
Viisi vuotta on jatkuvasti povattu henkilöauto -Rovereiden 

häipymistä unholaan ja romuttamoihin. Eräs paikallinen 
korjaamopomo haukkui minulle Rovereita ja sanoi, että 
ainoastaan hullu ihminen pitää moisista romukasoista. Hä-
nen naamansa venähti hieman kun sanoin, että katso mikä 
tuossa seisoo. Olin nimittäin toiminut juoksupoikana ja toin 
osia herralle. Tuskin tulen enää käymään siinä putiikissa. 
Varaosasaanti on kunnossa. Ainoastaan jotkut vanhemmat 
peltiosat voivat aiheuttaa joksikin ajaksi pientä päänvaivaa.  
Muut osat ovat hyvin saatavilla. Eikä Rovereiden poistuma 
liikenteestä ole nopeutunut, päinvastoin niistä pidetään 
hyvää huolta.

 

Arvostus ulkomailla nousussa 
 
Saksassa joutuu nettitietojen mukaan tänä päivänä mak-

samaan enemmän pienestä Roverista kuin Suomessa. En 
tiedä mikä vimma meillä suomalaisilla on panetella kaikkea 
englantilaista. Sitä vaan huomaa, että näin on asianlaita.  Ehkä 
arvostus nousee myös Suomessa. Yleensä olemme hieman 
hitaampia uusille asioille kuin esimerkiksi naapurimaan 
Totte Svensson. 

 
En tiedä miksi, että Rover aiheuttaa aika monessa ilmeisesti 

kateudesta johtuvia negatiivisia tunteita. Johtotähti on joka 
pikkupomolla. Sitä ei ihmetellä. Mutta olen monta kerta 
joutunut puolustautumaan kysymykseen ”Miksi sinulla on 
Rover?”. Juuri sen takia, koska haluan olla ihminen, joka 
pitää kiinni omista arvoistaan eikä kulje massan mukana.  
En ole sentään lisännyt Rovereiden määrää uhkarohkeasti. 
Minulle riittää kaksi. Löytyy myös niitä joilla on useampikin 
oikea auto.

 

Mitä tuo tulevaisuus?
 
Stanley Steamerin valmistaja uskoi varmasti höyryautoihin. 

Samoin edellisen vuosisadan alkupuolen sähköautovalmista-
jat. Vasta nyt ollaan siinä pisteessä, että sähköautojen kohdalla 
voidaan puhua jonkinlaisesta tulevaisuudesta. Tuntuu vain 
hassulta kun sekoitetaan teknikoita ja tehdään monimutkaisia 
hybriidiautoja. Tekniikka kehittyy mielestäni huolestuttavaan 
suuntaan. Kaikki tulee monimutkaisemmaksi, jolloin ku-
kaan muu paitsi pitkän koulutuksen saanut ammattilainen 
voi koskea rakkineeseen. Olen aikaisemmin tällä palstalla 
peräänkuuluttanut perusautoa.

Moderni Mosse, jonka mukana seuraa tarvittava kasa 
työkaluja ja joka on niin yksinkertainen, että jokainen jolla 
ei ole peukalo keskellä kämmentä voisi itse tehdä ainakin 
helpoimmat huoltotyöt. Markkinarako löytyy varmasti. 

 
Tata Nano on tavallaan vastaus tähän asiaan. Halpa, 

yksinkertainen ja toimiva. Varmasti tulee uusia teknikoita. 
Presidentti Obama on hiljattain taas ottanut esille jo haudatun 
polttokennoprojektin ja luvannut sille 200 miljoonan taalan 
rahoituksen.  Pääasia on, että tutkitaan ja tehdään monia 
vaihtoehtoja tulevaisuuden autolle. Toivottavasti yksinker-
tainen hyvä ratkaisu kelpaa. 

 
Henry Fordin T Ford oli vallankumouksellinen yksinkertai-

suudessaan ja sai amerikkalaiset pyörille. Samoin kansallis-
sosialistisen Saksan suunnittelema KdF–Wagen (Volkswagen) 
oli yhtä vallankumouksellinen. Samantapaista uutta ratkaisua 
voisi kehittää Land Rover.

toivoo
Romulus
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Ralli MG:n anatomia
Ratapäivillä tulin luvanneeksi, että kertoisin miten 
vakiopirssistä syntyy ralliauto.

Kaikki kilpa-autoilua lähempää seuranneet tietävät, että 
lamppu palaa tallissa pitkään riippumatta minkä merkki-
nen projektiauto on tullut valittua. Kilpa-auton merkki ja 
kilpailuryhmä/-luokka vaikuttavat jonkin verran mitä tehdään 
ja miten tehdään, mutta perusasiat on kilpurin rakentami-
sessa samoja.

 Tällä kertaa puhumme omasta ZR projektistani. Koko-
naistyömäärä on n. 800 tuntia, kun otamme huomioon 
myös ensivuoden sääntöjen mukaisen moottorin teon. Ihan 
ensimmäiseksi, kun auto tuli Suomeen se vietiin Hariselle 
tehon mittaukseen ja saatuja lukemia käytetään myöhempien 
muutosten vertailupohjana. Huolellisen pesun jälkeen auto 
punnitaan, jos mahdollista niin myös pyöräkohtaiset paino-
lukemat. Jousituksen liikematkat mittasin jo tässä vaiheessa 
ja piirustukset postattiin toiveineen Kittelän Timolle. Sitten 
vaan auto pukeille talliin ja askaroimaan. Pitkä viikonloppu 
riittää hyvin MG:n riisumiseen pelkäksi koriksi. Tekniset osat 
irrotettiin isoina kokonaisuuksina eikä digikameran ”filmiä” 
säästelty. Kun rakentaminen kestää joka tapauksessa yli 
puoli vuotta on rakenteen yksityiskohtia mukava tarkastella 
tietsikasta niin ei tartte arvailla kun kokoaminen alkaa. Pur-
kamisen aikana punnitsin kaikki ne osat joita kilpaversiossa 
ei tarvita ja eritoten ne jotka korvataan toisilla kilpakäyttöön 
sopivammilla. Alustamassojen ja saumakittien poistoon mei-
dän tiimi käyttää korkeapaine pesua, 1000 baarin paineella 
kaikki irtonainen lähtee pois, mutta kori ei vahingoitu. Tyh-
jäksi kaluttu kori asennettiin korigrilliin ja useamman tunnin 
askaroinnin jälkeen putipuhdas kori voitiin nostaa trailerille 
ja viedä takaisin kotitalliin. 

 

KORIN TEKO ON TYÖLÄSTÄ
 Seuraava työvaihe oli poistaa korista kaikki ne kiinnikkeet 

joita ei tulla käyttämään.
Pisteporaa ja talttaa käytellen autosta irtosi useampi kilo 

metallia. Huolellinen korin
muutosten suunnittelu kannattaa, koska n. 6 kiloa vastaa 

yhtä hevosvoimaa. Kun tarpeettomia osia poistetaan ja uusia 
kilpa-autossa tarvittavia tehdään / asennetaan

ei koskaan tule suunnitelleeksi liian hyvin. Iso ja vaativa 
työvaihe on turvakehikon asennus. ZR:ään asennettiin Cus-
tom Cagesin kromimoly teräksiset turvakaaret ja kehikko 
tulee ”miljoonana” osana, mutta valmiiksi taivutettuna ja 
päät lovettuna.

Vaikka mukana seuraa ohjeet kuvineen on 33 putken 
sovittaminen koriin moitteettomasti kova homma. Kaaret 
hitsasi kiinnikkeineen paikoilleen hitsausalan ammattilai-
nen ja kahden apumiehen kera koko hommaan tuhraantui 
korikiinnityksineen  liki 30 tuntia. Kori uudestaan grilliin ja  
penkkien, turvavöiden ja panssaroinnin kiinnikkeet hitsattiin 
sekä tarpeellinen vahvistushitsaus suoritettiin.

Ennen pohjamaalausta on vielä kerran syytä istua korin 
viereen ja miettiä onko kaikki tarpeellinen hitsattu kiinni, yli-
määräiset reiät tukittu, ja uudet tarpeelliset tehty valmiiksi.

Tässä vaiheessa saumasin koritöihin soveltuvalla sau-
mamassalla kaikki ohjaamoon liittyvät koripeltien saumat. 
Mikään ei ole ärsyttävämpää, kuin se  että kaikki maantien 
pöly ja kura tulvii sisään kilpuriin. Konehuoneen, pohjan 
ja ohjaamon maalasin kotitalliin eristetyssä ”maalauskam-
miossa ”. 

Korin tekemiseen kaikkine vaiheineen hukkuu iso osuus 
kokonaistyöajasta ja kun kori viimein kiiltelee maalattuna 
tekee mieli ottaa parit kaljat ja saunoa kunnolla.

Korigrillissä on akselistot helppo kiinnittää kunhan niihin 
oli ensin asennettu Poweflexin kovat uretaanihelat. Olisin 
mieluummin jättänyt auton ulkopuolen maalauksen myöhem-
mäksi, mutta kun maalari omien töidensä takia niin tahtoi 
kärräsin korin koululle pintamaalausta varten. Ja kuten ne, 
jotka auton näkivät Ahvenistolla tietävät ettei kollegani työn 
jäljessä ole juuri moittimista. Auton kasaaminen on mielestäni 
mukavaa askaretta. Puhtaaseen koriin on lähes uudenve-
roisten osien ( MG oli kolme vuotta vanha ) asentaminen 
on korityöhön verrattuna suorastaan leikkiä. Ensimmäisenä 
kojelaudan alle jäävät osat ja johtosarjat. Lämppärin koteloita 
piti muotoilla aika rankasti, jotta ne mahtuivat turvakaariput-
kien sekaan. Kojelaudan nahkaakin joutui loveamaan moneen 
kertaan ennenkuin se istui paikalleen putkikasan päälle. Koska 
säännöt N-ryhmään vaativat alkuperäisen lämmityslaitteen 
niin vaativa työ oli myös modifoida kaikki ilmaputket niin, 
että ilmaa tulee kojelaudan kaikista suuttimista. Mutta vaiva 
palkitaan nyt sekä kesähelteellä, että talvipakkasella. Sitten 
oli vuorossa pensa – ja jarrulinjojen valmistus. Nykyisin 
jarru- ja pensaputket tehdään metallista, mutta ZR:n putkistot 
ovat kilpakäyttöön tarkoitettuja erikoisletkuja.

KASATESSA SYNTYY NÄKYVÄÄ....
Korin takaosan voinkin kasata jo valmiiksi. Takasivuverhoi-

lut muotoilin n. 1 mm alumiinipellistä ja sovituksen jälkeen 
ne nukattiin mattamustiksi Sepän Rikun firmassa. Yleensä kii-
nitykseen käytetään pop-niittejä tai pieniä poraruuveja, mutta 
laadun vuoksi liimasin ne koriliimalla paikoilleen. Niiden 
taakse ei tullut mitään varusteita joten nitinätön asennus oli 
mahdollinen. Takajohtosarjasta karsittiin kaikki tarpeettomat 
johdot pois ja se asennettiin kulkemaan ohjaamon oikeaa 
sivua pitkin. Nippusideankkuri ja pienet nippusiteet on ainoa 
oikea kiinnitystapa. Takaluukun asennuksen jälkeen saattoi 
kaikki lasit liimata paikoilleen. Takapuskuri sai ylimääräisen 
kiinnikkeen muovisesta liukusuojasta joka tuli kiinni myös 
varapyöräkotelon pohjaan. 

Kun jousitus valmistui iskarit ruuvattiin paikoilleen ja 
pyörän liikkeen mukaan saatoin tehdä jarruletkut korista 
jarrusatuloihin. Oikea mitoitus on suorastaan elintärkeä. 
Letku ei saa hangata jousituksen liikkeiden aikana mihinkään, 
ylimääristä löysää pitää olla vain tarvittava määrä. Vaikka 
auto oli lähes uusi, purin jarrut ”atomeiksi” ja herkistin 
kaikki liikkuvat osat.

Takajarrupala on aivan sama kuin Hondan Civic-R:ssä 
joten sinne löytyy useampia laatuja, mutta etupäässä oli 
pakko tyytyä Galferin paloihin koska ainoastaan Mintex ja 
Galfer tekevät kisalaatuisia jarrupaloja ZR 160 etujarruihin, 
ja Mintex laatua en juurikaan arvosta. Nyt pysähtyy, mutta 
ei ihan niin progresiivisesti kuin haluaisin.

Moottoriin ei tässä vaiheessa koskettu, koska N-ryhmän 
säännöt eivät salli juurikaan mekaanista parantelua. Vaihteis-
toon asensin Latviassa tehdyn ratassarjan ja Gripperin momen-
tin mukaan tiukkenevan tasauspyörästön lukon. Latvian tekele 
osoittautui huonolaatuiseksi, taisi olla ns.maanantaipäivän 
yksilö, mutta Gripperin lukko on ykköslaatua. Ensimmäisten 
ajotestien jälkeen tein siihen pari pikkujuttua joilla toiminta 
parani ja muutokset on nykyisin otettu tuotantoon mukaan. 
Kytkimeksi valitsin Helixin kisakytkimen keraamisilla kit-
kapaloilla ja aiemmasta oppineena kytkinlevyn keskiö on 
vakion tapaan jousitettu, joskin paljon rankemmin jousin. 
Motti ja loota paikoilleen ja pakoputken tekoon. Autossa oli 
jo kilpakatti ja rosteri pakoputkisto tullessaan, joten otin alla 
olleista kaikki ne osat joita pystyin käyttämään.

Ralliauton pakoputkisto pitää tunnelissaan sijoittaa niin ylös 
kuin mahdollista jottei se huonoimmilla teillä raahaa maata. 
Myös kaikki kiinnikkeet muotoilin paljon tukevammaksi, jotta 
pysyy paikoillaan. Meluraja on nykyisellään 103 desibeliä 
mutta ZR:n mittaus näytti ainoastaan 93 joka on ralliautolle 
mukavan pieni lukema.  

Moottorin loput apulaitteet paikoilleen, ja aloituksen tein 
vakio Eculla. Lisävalokotelon asennus, johdotukset kaikille 
lisälaitteille ja penkit ja turvavyöt paikoilleen. Ennen koe-
ajoa vielä pohjapanssarit. Jo korintekovaiheessa sorvasin 
ja hitsailin paikoilleen kiinnikkeet, mutta panssareiden 
muodon saattoi piirrellä vasta kun auto oli kilpa-asuunsa 
koottuna. Etupanssarin muotoilin alumiinista, mutta takana 
päädyin kokeilun jälkeen avoimempaan lasikuituiseen, jonka 
valoin suoraan polttoainesäiliön päälle. Pohjan viimeiste-
lyyn kuuluvat isot roiskeläpät eteen muovista joka kestää 
mitä vain, sekä kivisuojat ohuesta muovilevystä pohjaan ja 
helmalevikkeiden alapintoihin. Pakollinen käsisammutin, 
kypäräpuhelimien keskusyksikkö, karttavalo ja ea-pakkaus 
kruunasivat hytin.

Trippimittarina/ kilpailukellona käytän Coralban keskiko-
koista. MG käyttää elektronista nopeusmittaria joten matka-
pulssin sai mittariston johtosarjasta lapsellisen helposti.

Kartturille asensin tueksi hiilikuituisen jalkakaukalon, jossa 
on myös painike äänitorvelle. Kännikaloja hortoilee joskus 
baanalla joten torven nappi on hyvä olla myös kartturilla. 
Kujettajan puolelle valmistin parin millin alumiinista ns. 
apulattian, joka korottaa lattian niin ylös ettei mun tarvitse 
jalkoja nostaa yltääkseni käyttämään polkimia. 

Oikeaan kohtaan liimasin 3M liukueste teippiä ettei 
kantapäät lipsu. Valelattiiaan pulttasin kytkinjalalle reilun 
kokoisen tuen. Syväkeskeinen mokkanahkaratti toi ohjaus-
pyörän tarpeeksi lähelle, että jaksaa vääntää. Roikotappa itse 
10 litraista vesiämpäriä suorin käsin....

 
Nopeasti kerrottu yli puolen vuoden projekti. MG:n 

perusrakenne on aivan ihanteellinen kilpa-autoksi ja lähes 
uudesta autosta on niin paljon mukavampi rakentaa. Mo-
nenlaista ihmettelijää ja muutama naureskelijakin vieraili 
tallissa projektin aikana. Minua se ei haitannut, olenhan lähes 
koko rallimies urani ajanut ”erilaisilla ” autoilla. Ja hyvällä 
menestyksellä. Ensimmäiset kilometrit kilpakunnossa todisti-
vat todeksi auton erinomaiset ajo-ominaisuudet. Voimaa on 
helppo hankkia lisää jos säännöt sen sallivat, tarvitaan vain 
kädentaitoja ja 7-8 tonnia lisää rahaa. Tätä kirjoitettaessa 
on MG:n kohtalo mennyt siihen suuntaan johon olen ”tai-
depaussin” aikana sitä toivonut. 1.1.2010 lähtien ZR siirtyy 
kansalliseen F-ryhmään ja se mahdollistaa kilpailemisen 
F-Cupin Seniorisarjassa. Myös varaosahuolto helpottuu kun 
F-ryhmän hyvin vapaat säännöt sallivat käyttää osia myös 
muista ajoneuvoista tietyin edellytyksin. Olen ratapäivien 
jälkeen ajanut uudella vaihteistolla testejä soralla, viimeksi  
Aholan Harjoitus EK:lla Haminan Pyhällössä. (Sinne muuten 
valmistui mukavan näköinen, aloittelijoillekin sopiva off-road 
rata. Käykää katsomassa.) Vaihteisto on erinomaisen toimiva. 
Uutta moottoria pääsee kasaamaan näinä päivinä ja kartturikin 
on ilmoittautunut Seniorisarjaa varten. Uskoisin että MG ZR on 
kilpailukykyinen F-cuppia kansoittavien vanhojen Escorttien 
ja Toyota Starlettien joukossa. Ja aivan varmaa on, että herää 
kysymyksiä miten noin uudella autolla voi tässä sarjassa ajaa 
kilpaa. No kuski ainakin on riittävän vanha.

 
Jotta puheenjohtajamme ei tarvitse kysellä niin voinen 

lupautua kirjoittamaan pienen jutun ”viilatun” VVC moottorin 
rakentamisesta jos sellainen sallitaan.

 Syysterveisin
Jorma Pekkanen

Moottoritieteen vanhempi lehtori
Itsenäinen Valkeala

pekkanen.jorma@luukku.com
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EXE 181 oli kooltaan ja muodoltaan 
suunniteltu maksimaalista nopeutta 
varten. Vuonna 1957 lähtökohdat 
olivat tyyten toiset kuin 40v myö-
hemmin sarja-auto MGF:n kanssa.

Lisää kovaa kyytiä

Edellisessä lehtemme numerossa kerrottiin 
Rover Group’in MG MGF autojen ja niiden 
Rover K-sarjan moottoreiden autourheilussa 
käytetyistä kehitysversioista. Lopussa todettiin 
MG:llä olleen näitäkin ”hätäsempiä” versioita 
nopeusennätysten saavuttamiseksi. Tässä sitten 
luvattua tarinan jatkoa!

 
MG-merkille on ollut tunnusomaista koko 85 vuotisen his-

toriansa ajan urheilullisuus ja kilpailuhenki. Se on saavuttanut 
maineen ennen kaikkea pienten, kevyiden ja kokoluokassaan 
suorituskyvyltään erinomaisten urheiluautojen valmistajana. 
Kuvaava esimerkki on MG K-sarjan malli K3, kaksipaikkainen 
avoauto, moottori ahdettu alle 1100 kuutioinen ja tehoa 
120 bhp – tämä kaikki likemmä 80 vuotta sitten! Tehdas on 
autoillaan saavuttanut mittavan määrän nopeusennätyksiä, 
enimmäkseen alle 1,5 litran kokoluokassa tahi vieläkin pie-
nemmillä moottoreilla. Esimerkiksi vv. 1930-1959 MG keräsi 
peräti 43 kansainvälistä (luokka)nopeusennätystä. Millaisilla 
nopeuksilla MG:t viilettivät, tässä näytteeksi lukuja:

1939 luokassa 1100-1500 cc yli 328 km/h, MG EX 135 
ja majuri Goldie Gardner 

1957 luokassa 1100-1500 cc yli 395 km/h, MG X 181 ja 
Stirling Moss

1959 luokassa 1500-2000 cc yli 410 km/h, MG X 181 
ja Phil Hill

1997 luokassa 1100-1500 cc yli 349 km/h, MG XF ja 
Terry Kilbourne

 

MG K-3 vuodelta – jo silloin litrateho yli 100 hv!

Huomattakoon, että yllämainitut autot olivat puhtaasti vain 
nopeusennätyksiin alun alkaen suunniteltuja erikoisautoja, 
mutta viimeinen, XF, perustui MGF-tuotantoautoon.

 
Edellisessä numerossa kerrottiin, että BMW:n haalittua Ro-

verin osakkeet, uudet omistajat katsoivat, että Rover-imagoon 
ei tulisi liittää moottoriurheilua – ja niin Rover Sports-osasto 
katosi. Rover’illa kuitenkin kierrettiin asiaa, kun ei erikseen 
oltu mainittu MG:tä, niin sen sisällä moottoriurheilun saralla 
kai saattoi jatkaa! MG-nimi liittyi taas rata-ajoihin, ralleihin 
jne – aivan kuin ennen. Nälkä kasvaa syödessä ja 90-luvun 
lopulla kuin itsestään syntyi ajatus MG:n historian mukaisesti 
mennä mukaan nopeusennätysten metsästykseen. Harva 
automerkki on saavuttanut paljoakaan sillä saralla, mutta 
MG kyllä.

Miten ja millainen ennätysajokin tulisi olla? Aikaa ei ollut 
paljoa ja nopeasti käytiin vaihtoehdot läpi. Aiempi MG:n 
ennätys oli ajettu erikoisrakenteisella X 181 ajokilla. Laskel-
mat osoittivat oitis, että jos rikotaan vesipisaran näköisen ja 
poikkipinta-alaltaan pienen X 181:n paras saavutus, MGF:n 
kokoisella ja muotoisella ajokilla on oltava vähintään 800 
tai 1000 hevosvoimaa. Korkeintaan joku Hart’in F1 moottori 
olisi tässä aikataulussa ratkaisu ja se ei ollut Roverin eikä 
myöskään ehken Bonnevillen nopeusviikon hengen mukaista. 
Edellinen 40 vuoden takainen 1,4 litrainen ennätysmoottori 
oli ollut ahdettu ja kävi metanolin, asetonin ja muitten ”myrk-
kyjen” sekoituksella, kun nyt piti käyttää tavallista bensaa. 
K-sarjan moottorista ei näillä reunaehdoilla saanut millään 
tarvittavia potkuja. 

Ratkaisu oli, että rakennetaan aluksi maailman nopein 
MGF ja sen jälkeen vasta edetään jonkun suuren moottorin 
ja muiden muutosten avulla, että saadaan aikaiseksi kaikkien 
aikojen nopein MG. Ensimmäisellä tähtäin on saavuttaa 200 
mph ja myöhemmällä sitten ylittää 255 mph nopeus.

Jos tulosta tulisi, se olisi juuri oikea asia maineelle. BMW:n 
väki ei paljon asian markkina-arvoon uskonut, mutta ei kyllä 
kieltänyt asian liikkeelle panemista. 

 
Roverin johdossa oli monia henkilöitä, joilla oli todella 

”bensaa suonissa” mm. Wynne Mitchell, Roverilla MG 
Metro6R4-ralliautojen sekä MG-ratasarjojen ”isä”. Nick 
Stephenson, Roverin suunnittelujohtaja, joka kilpaili itse 
kiihdytysajoissa sekä arvostettu markkinointijohtaja Tom 
Purvis, mies jolla oli suhteita ja työtaustaa mm. Rolls’illa 
sekä  BMW:llä – ja hänet tiedettiin innokkaaksi MG-harras-
tajaksi. Projekti polkaistiin käyntiin vuoden 1996 lopulla 
ja pian korkealta taholta tuli aikakehys: Edellytämme, että 
ensi vuoden elokuun 16 pv. olette paikalla Utah’issa Bon-
nevillen suola-aavikolla alkavalla nopeusviikolla! Aikaa siis 
runsas puoli vuotta! Lisäksi Rover ei ole virallisesti mukana, 
projekti on Roverin henkilokunnan vapaa-ajan aktiviteetti, 
mutta jos onnistutte, toki silloin otamme kunnian! Mark-
kinointijohtomme edellyttää myös, että ennätysajokin on 
ehdottomasti tuotava mieleen MGF ja sen on perustuttava 
tuohon sarjatuotantomalliin. 

Korin osalta vakio-MGF:stä riisuttiin tuulilasi ja siloiteltiin 
korin aukot ja saumat. Tuulitunnelikokeita tehtiin yhteensä 32 
tuntia ja lopputuloksena oli MGF, jossa oli 40 cm pidennetty 
perä ja ohjaamo oli umpeen katettu, kuljettajan paikalla oli 
vain ohjaamon pisaran muotooinen kupla. Korissa jääh-
dyttäjän aukot oli peitetty kokonaan ja pyöriä peitti sileät 
täysikokoiset kapselit. Perään oli lisätty kaksi varsin pientä 
”sivuvakaajaa”.

Korin muotokappaleet teki sama alihankkija, joka toimitti 
muutoinkin F:n koriosia. Ohjaamon lasikupla ei ollut jostain 
hävittäjäkoneesta, kuten nykyisissä F1 veneissä – sen teki 
paikallinen purjekoneiden osia valmistava firma. Siloitetun 
auton ilmanvastus oli pieni, Cd oli 0,24.

MG EXF suolattuna Bonnevillessä – autoon pääsy on 
hieman ahdasta?

Kun kyseessä on ennätysajokki, ei siinä tarvitse murehtia 
osien luokittelemisesta ja tietystä tuotantomäärästä, kuten 
F.I.A. vaatii kilpa-autoilussa. Kuitenkin briteille tuli eteen mon-
ta yllätysta. Kaliforniassa Land Rover edustusfirmasta löytyi 
onnekkaasti Terry Kilbourne, joka harrasti nopeusajoja, oli 
niiden järjestäjän Southern California Timing Association’in 
jäsen ja omasi lisenssin, joka oikeutti ajamaan yli 200 mailin 
tuntinopeuksilla Bonnevillen radoilla. Hänen ammattitaitonsa 
oli kullan arvoista jo ennen ajokin rakentamista. Hän kertoi 
esimerkiksi, että SCTA:n säännöt edellyttävät, jos pyörän 
pultteja on vain neljä, että pultin on oltava vähintäin puoli 
tuumaa paksu – 12,7 mm ja pulttien piirikin MGF:ssä oli 
liian pieni. Niinpä pyörän navat vaihdettiin kelpaaviin, 
viisipulttisiin Maestro Van’in napoihin. Rengasvaihtoehdot 
olivat vähissä, ennätysnopeuksille oli tarjolla vain kapeita 
Goodyearin Bonneville-tuotteita. Niille ei noin vain olisi 
saanut teetettyä kevytmetallivanteita, joiden valmistaja oli-
si taannut ne arvittaville nopeuksille, niinpä otettiin talon 
varaosalistalta sopivat: 4 ½” kapea teräsvanne, se oli Rover 
800:n tilaa säästävän varapyörän vanne!

Alusta oli vakio Hydrolastic-jousituksineen, ainoastaan 
kallistuksenvakaajat unohdettiin – nyt oli tarkoitus ajaa 
suoraan eikä kurvailla!

Moottoriksi valikoitui K-sarjan 1,4 litrainen 1,8:n sijaan. 
Valitun pienemmän moottorin lohko oli matala ja lujempi 
äärirasituksissa. Sylinterikansi oli vakiotyyppiä – muuttuva-
ajoituksellisen nokka-akselin VVC kansi oli mutkikkaampi ja 
helpommin särkyvä – eikä VVC:stä olisi muutenkaan hyötyä 
itse ennätysnopeuden menossa. Moottorin rakentamiseen ja 
testaukseen ei löytynyt tilaa Roverin laitoksilla, kaikki tes-
tipenkit olivat varattuja ja niin turvauduttiin ulkopuoliseen, 
joskin tuttuun yhteistyökumppaniin, Janspeediin. Yhteinen 
kehittely tuotti tulokseksi 328 bhp:n tehon ja vääntöä 330 
Nm. Moottorissa oli osia, jotka löytyivät sopivina milloin mis-
täkin, esimerkiksi Garretin turbo oli Escort RS Cosworth’ista 

ja intercooler Aston Martinista. Vaihteisto, joka 
kesti moottorin, löytyi taas omasta takaa, Rover 
200 Turbosta. 

Ohjaamojärjestelyt olivat hiven hankalia, sillä 
SCTA:n vaatima turvakehikko meni suoraan ohjaa-
jan jalkojen välistä ja silloin ”one off”jarrusylinteriin 
tarvittiin järjestellä apulinkkuja – samoin vaih-
dekeppikin oli miltei hankala, mutta testaamalla 
selvisi, että autoa voi silti ajaa. Oma asiansa oli, 
mahtuisiko amerikkalainen kuljettaja ohjaamoon, 
huolimatta siitä, että hänen mittansa oli välitetty 
Englantiin. Nopeustehtailijan ajoasusteet poikkesi-
vat paljon tavanomaisista kilpa-autoilun asusteista: 
Kypärä oli iso, saappaat samoin ja koko asuste oli 
remmejä täynnä, joilla kiristettiin eri kehon osat 
toisiinsa. 

 
Aiemmin mainittiin, että jäähdyttäjän aukot 

oli peitetty. Itse asiassa autossa ei ollut lainkaan 
jäähdyttäjää. Autoon sijoitettiin 114 litrainen 
jäähdytinesteen tankki eteen, josta 

neste pumpattiin matkustajan paikalle sijoitet-
tuun lämmönvaihtimeen, johon moottorin jääh-
dytysneste myös johdettiin. Kuljettajan sivulla oli 
lisäksi 77 litrainen tankki, josta kierrätettiin jäähdyt-
tävä neste intercooleriin eli välijäähdyttimeen. Se oli 
takana vaihdelaatikon ja turbon kohdalla. Nesteitä 
oli enemmänkin mukana, 60 litrainen polttoaine-
tankki, polttoaineen jäähdytin sekä öljytankki, sillä 
moottorissa oli kuivasumppuvoitelu. Auton paino 
nousi vakioautoa paljon korkeammaksi, vaaka 

näytti ilman kuljettajaa 1430 kg. Ajokin balanssiin huimilla 
nopeuksilla ei voi paljoa vaikuttaa aerodynaamisin keinoin, 
sillä kaikenmaailman spoilerit jarruttaisivat liikaa. Auton las-
tin, mm. suurten nestemäärien sijoituksella voidaan kuitenkin 
saavuttaa haluttu vakaus. Vaikka ajokki oli näinkin raskas, 
sen voimaa oli silti vaikea hallita, takapyörien sutiminen oli 
suuri ongelma, se loppui vasta nelosvaihteella!
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2 2,2 Td4 SE Aut 26 tkm, ESITTELYAUTO. 
Metalliväri, SE-varustelu: ½ nahkavehous, 
Etupenkit sähkösäädöin, Aut.ilmastointi, 
Parkkitutkat, jne.LISÄKSI: Matkapuhelimen 
integroitnivalmius Bluetooth, Bi-Xenonajo-
valot, Takaistuimen kyynärnoja

Land Rover Freelander -08Land Rover Discovery 2,5 -01 21.800e
Td5 GS 198 tkm, Aut.ilmastointi, ACE-kaarre-
vakain, Vetokoukku, CD, Lisäpuskuri ja -valot, 
Webasto kellolla, HK Neliveto, Automaattinen 
ilmastointi, SLS ilmajousitus takana, ACE 
aktiiviset kaarrevakaimet, Alennusvaihteisto, 
Jatkuva neliveto

MG ZT-T 190 2.5 V6 -03

79 tkm, Ilmastointi, Kattoluukku, Sähköiset 
varusteet, Alkup.tehdas-tuning, Urheilualus-
ta, Näyttävät vanteet 17", HK, HIENO!

MG ZS 180 2.5 V6 -03

Wagon 4.6 HSE Aut ml 113 tkm, *Kaikki 
varusteet: Ilmajousitus,Aut.ilmastointi, Katto-
luukku, Nahkaverhous, Vetokoukku. Huippu-
hieno Suomi-auto täydellä huoltohistorialla. 
18" ja 16" pyörät.

Range Rover Station -98

V8 ES A 110 tkm, Nahat, Sähkösäätöiset 
etupenkit, 7 hengen, Aut.ilmastointi, 2 x 
kattoluukku, Kattokaiteet, Webasto kauko-
säädöllä, RST-astinlaudat, RST-lisäpuskuri, 
Vetokoukku, Harman-kardon, CD-boxi, 18" 
ja 16" pyörät, HK Neliveto

Land Rover Discovery -00 26.800

DEFENDERSVX
YKSITTÄISNUMEROITU KERÄILYHARVINAISUUS. 

TARJOLLA VIELÄ MYÖS PAKETTIAUTO-DEFENDEREJÄ, 
JOISSA ON TÄYSI ALV-VÄHENNYSOIKEUS!   

Ajo-ohjeet:
 

HELSINGISTÄ:
Liittymä 24 "Muijala-Hyvinkää"
4.3 km tietä 1125, vasemmalle Perttilä, 
oikealle Mustikkatie

TURUSTA:
Liittymä 23 "Lohja-Hanko"
1125 tie Hyvinkää Muijala 1.8 km
oikealle Hakulintie, oikealle Mustikkatie

Lohjan LaatuAutot Oy Mustikkatie 2 08500 Lohja
Puh. 019 - 311 311 • Avoinna ark. 9 - 18, la 10 - 14 
www.lohjanlaatuautot.fi 

www.landrover.fi

Love Stopping
ÄLYKÄS STOP/START
JOPA VAIN 6.7 L/100 KM
Uusi Freelander 2 TD4_e ja älykäs Stop/Start  -järjestelmä. Kun 
auto on pysähtyneenä moottori sammuu ja käynnistyy uudelleen 
automaattisesti, kun olet valmiina lähtöön. Tämä parantaa 
polttoainetaloudellisuutta ja vähentää CO2 -päästöjä. Freelander 
2 TD4_e on maailman ensimmäinen Stop/Start -järjestelmällä 
varustettu maasturi, jossa hyödynnetään Land Roverin kestävän 
kehityksen ohjelmaa: e_TERRAIN TECHNOLOGIES.

Freelander 2 TD4_e hinnat alk. 29 900 €, autoveroarvio alk. 10 201 €, kokonaishinta alk. 40 101 €. Vapaa-autoetu alk. 795 €/kk, käyttöetu alk. 
615 €/kk.. Eu yhd. kulutus alk. 6.7 l/100km. Co2-päästöt 179 g/km.

Defender-mallisto hinnat alk. 31 200 €, autoveroarvio alk. 17 391.19 €, kokonaishinta alk. 48 591.19 €. Vapaa-autoetu 915 €/kk, käyttöetu alk. 
735 €/kk. Eu yhd. kulutus alk. 10.0 l/100km. Co2-päästöt 266 g/km.
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TARJOLLA VIELÄ MYÖS PAKETTIAUTO-DEFENDEREJÄ, 
JOISSA ON TÄYSI ALV-VÄHENNYSOIKEUS!   

Ajo-ohjeet:
 

HELSINGISTÄ:
Liittymä 24 "Muijala-Hyvinkää"
4.3 km tietä 1125, vasemmalle Perttilä, 
oikealle Mustikkatie

TURUSTA:
Liittymä 23 "Lohja-Hanko"
1125 tie Hyvinkää Muijala 1.8 km
oikealle Hakulintie, oikealle Mustikkatie

Lohjan LaatuAutot Oy Mustikkatie 2 08500 Lohja
Puh. 019 - 311 311 • Avoinna ark. 9 - 18, la 10 - 14 
www.lohjanlaatuautot.fi 

www.landrover.fi

Love Stopping
ÄLYKÄS STOP/START
JOPA VAIN 6.7 L/100 KM
Uusi Freelander 2 TD4_e ja älykäs Stop/Start  -järjestelmä. Kun 
auto on pysähtyneenä moottori sammuu ja käynnistyy uudelleen 
automaattisesti, kun olet valmiina lähtöön. Tämä parantaa 
polttoainetaloudellisuutta ja vähentää CO2 -päästöjä. Freelander 
2 TD4_e on maailman ensimmäinen Stop/Start -järjestelmällä 
varustettu maasturi, jossa hyödynnetään Land Roverin kestävän 
kehityksen ohjelmaa: e_TERRAIN TECHNOLOGIES.

Freelander 2 TD4_e hinnat alk. 29 900 €, autoveroarvio alk. 10 201 €, kokonaishinta alk. 40 101 €. Vapaa-autoetu alk. 795 €/kk, käyttöetu alk. 
615 €/kk.. Eu yhd. kulutus alk. 6.7 l/100km. Co2-päästöt 179 g/km.

Defender-mallisto hinnat alk. 31 200 €, autoveroarvio alk. 17 391.19 €, kokonaishinta alk. 48 591.19 €. Vapaa-autoetu 915 €/kk, käyttöetu alk. 
735 €/kk. Eu yhd. kulutus alk. 10.0 l/100km. Co2-päästöt 266 g/km.

Mustikkatie 2, 08500 Lohja 
Puh. 019-311 311. Avoinna ark. 9-18, la 10-14 
www.laatuautot.fi

7 TDV6 HSE Aut 137 tkm, HSE-varusteet: 
Nahkaverhous, Etupenkit sähkösäädöin, Ter-
rain Response ja ilmajousitus, Aut.ilmastointi, 
Vakionop.säädin, Hi-Line Audio, Xenon-valot, 
Lisäksi: Lohkolämmitin, Sähköisesti taittuvat 
ulkopeilit, Kattokaiteet

Land Rover Discovery 3 2 -06

57 tkm, Kaikki voguen varusteet ( TV/NAvi, 
Xenon, Oxford nahat, Aut.ilmastointi yms)
EXTRAA: Vetokoukku, Takalasien tum-
mennus, 20" ja 22" pyörät, Roiskeläpät, HK, 
Suomi auto, Uuden veroinen! Neliveto, Au-
tomaattivaihteisto, TV/navigaatio-järjestelmä, 
Bi-Xenon ajovalot, Peruutustutka

Land Rover Range Rover 79.800

ml 8 tkm, *Aut.ilmastointi, Alut, Ajotietokone 
Istuinlämmittimet edessä, Nelikanavaiset 
ABS-jarrut ja EBD-elektroninen jarruvoiman 
säädin,RDS-radionauhuri ja 6 kaiutinta, lisä-
kytkimet ohjauspyörässä, takalasiin integroitu 
antenni, CD-ohjain

Rover 75 2,5 V6 4d man 29.800

17 tkm, Aut.ilmastointi, Xenon valot, 18" 
erikoisvanteet, Kattokaiteet, Ajotietokone, 
Monaco nahka/kangasverhoilu, Blaupunkt 
Travel Pilot

8 tkm

Lohjan LaatuAutot Oy

umpimaastopakettiauto

Nyt uusi vm. 2009
Land Rover Defender 110

Safari Van

Mustikkatie 2, Lohja 
Lisätietoja: Juha Liukkonen, 0400 443 962

Puh. (019) 311 311
Avoinna: ark. 9–18, la 10–14

Huolto ja varustelut 019 311 313

Land Rover Defender 110 Safari Van on
markkinoiden ainoa umpimaastopaketti-
auto*. Safari Van soveltuu yhtä hyvin
ainutlaatuiseksi hyötyajoneuvoksi koviin
olosuhteisiin kuin vapaa-ajan autoksi
kaikille omia polkujaan kulkeville – kau-
pungeista maaseudulle, rannikolta tiet-
tömiin erämaihin.

Arvonlisäverollinen
pakettiauto hintaan alk.

39.200 �
+ toim.kulut 600 �
Takuu 3 v./100  tkm
Huom! Vanha hinta

County-varustelu-

paketti Safari

Vaniin

5.700 �

Kuvan auto
erikoisvarustein.

26v

Vakiovarusteet:
Jatkuva neliveto
Ohjaustehostin
M+S renkaat
Lämmitettävät etuistuimet
Lämmitettävä tuulilasi 
Takalasin pyyhin/pesuri
Varashälytin 
Käynnistyksenesto 
Jarrullisen perävaunun massa 3050 kg
(Lakimuutos 10/03). Huom! 3500 kg
S-malli

County-varustelu 
S- ja SE-malleihin:
* ABS-jarrut
* Elektroninen luistonhallinta 

Alumiinivanteet
* Ilmastointi 
* Saatavissa erillisenä lisävarusteena myös perusmalliin

Lisävarusteet:
Ostajan toivomukset täyttäen
ruhtinaallisen pitkältä lisävarustelistalta.

Kolme eri 

varustelutasoa:

E, 39.200 �

S, 42.100 �

SE, 43.000 �

* HUOM!

Pakettiauto-

verollinen

hinta!

=alv-vähennys

kelpoinen!

FREELANDER 2  DISCOVERY 4  DEFENDER  RANGE ROVER  RANGE ROVER SPORT

11v
www.laatuautot.fi

DEFENDER 2009
Henkilöautot
hinnat alk. 90 SW alk. 44.600 �

110 SW alk. 53.100 �
Pakettiautot
hinnat alk. 110 Safari van alk. 39.200 �

110 HCPU alk. 35.500 �

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 SAFARI VAN COUNTY-06
46 tkm, *County-varust.: ilmast., ABS+ETC, s-lasit, KL, lämm. tuulila-
si, alut, Sivuikk., Yläikk., Suojapuskuri, Etusuojapanssari, Banjosuoja,
Safari-takapusk., vetok., Webasto kellolla, Takatilan lisäkennolämm.,
Takasuojalokarit, Ruosteenesto, huoltohist., Rek. 12/06 36.800 �

Suoraan varastosta!

Viimeiset vanhalla hinnalla

ja täydellä ALV -vähennys-

oikeudella myytävät

kaksi Safari Vania sekä 

yksi 110 HCPU -pick-up.

OLE NOPEA! VIELÄ EHDIT!

Pakettiautojen

verotus muuttui 1.4.

ALV-vähennys poistui autoveron

osuudesta. Defender pakettiautojen

hinnat nousivat 3.300–6.400 euroa.

ALV-vähennys pieneni

vähintään 1.058 euroa.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 XS MAN -99
199 tkm, *Aut.ilmast., ACE-kaarrevakain, 2 x lasik-luukku, 1/2 nahat,
vetok., CD, Astinlaudat, Sumuval., täyd. huoltohist. 19.800 �

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 SAFARI VAN COUNTY -03
103 tkm, *County-varustus: ilmast., ABS+ETC, s-lasit, KL, lämm. tuulilasi, alut,
Suojapusk., Safari-aluturkkilevysuojat, Etusuojapanssari, vetok., Webasto kellolla,
Takatilan lisäkennolämm., Ruosteenesto, Vinssi, 2 x Optima-akku 29.800 �

Uusi moottori:
2.4 Commonrail

Diesel 90 kW
(122 hv)/360 Nm

Uusi vaihteisto:
6-nopeuksinen

Getrag-vaihteisto 
+ alennusvaihteet

Kysy lisätietoja!  

LAND ROVER DISCOVERY TD5 S AUT -03
135 tkm, Aut.ilmastointi, ACE-kaarrevakain, Vetokoukku, CD, 
2 x kattoluukku, Astinlaudat, Hyvin huollettu 29.800 �

LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 TD4 SE AUT -08
20 tkm, ESITTELYAUTO. Metalliväri, SE-varustelu: 1/2 nahat,
Etupenkit s-sääd., Aut.ilmast., P-tutkat, jne.LISÄKSI: Matkapuh.
integr.valmius Bluetooth, Bi-Xenon, Takaist. kyynärnoja, Lämm. tuuli-
lasi ja pesusuuttimet, 18" pyörät, UUDEN HINTA 58 t�! 52.800 �

LAND ROVER DISCOVERY 3 2.7 TDV6 HSE AUT -08
58 tkm, *HSE-varusteet: Nahat, Etupenk. s-sääd., Terrain
Response ja ilmajous., Aut.ilmast., Hi-Line Audio jne.Lisäksi:
Webasto kellolla, Navig., P-tutkat, Lasikatto, Xenon, Bluetooth,
Takalas. tumm., vetok., 2 x pyörät, Huoltohistoria 69.800 �

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 SAFARI VAN COUNTY-04
105 tkm, *County-varustus: ilmast., ABS+ETC, s-lasit, KL, lämm. tuulilasi,
alut, Avatt. sivuikk., Varapyöräteline, Safari-aluturkkilevysuojat, Safari-tak-
apusk., vetok., Takatilan äänieristys, Webasto kellolla, Takatilan lisäkenno-
lämm., Takasuojalokarit, RE, 2 x pyörät, h-kirja Hinta sis ALV! 33.800 �

LAND ROVER DEFENDER 90 SW SE COUNTY -08
12 tkm, *County-paketti: 16" Boost alut 235/85 renkain,
ilmast., ABS/ETC, SE-versio: Nahkaratti, nahat, Astinlaudat
yms., Mahdollisuus muuttaa pakettiautoksi! 46.800 �

LAND ROVER DEFENDER 130 2.5 TDI HCPU -97
158 tkm, *3 hengen pa pitkällä hytillä, Warn 9500 vinssi, karjap.,
Snorkkeli, vetok. 3500 kg, Varustettu nyt kahdella hyvällä kuppi-
istuimella tarvittaessa kolmella alkuperäispenkillä 17.800 �

LAND ROVER DISCOVERY 3 2.7 TDV6 SE AUT -05
114 tkm, *SE-varusteet: Terrain response ja ilmajousitus, Aut.ilmast.,
vak.nop.sääd., Mukautuvat Xenon valot, Webasto kellolla, LISÄKSI: 7
istuinta, Takatasauspyörästönlukko, vetok., Kattokaiteet, Roiskeläpät,
Tavaraverkko, 2x pyörät 18", HK 39.800 �

LAND ROVER 110 HCPU S COUNTY
44.500 � SIS.ALV 22 %

Uusi lämmitys-
ja tuuletuslaite,

kojetaulu ja 
istuimet

KUTSU LAND ROVER
koeajokiertueelle

19.–21.11.
to ja pe 9 –18, la 10 –15
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Lohjan LaatuAutot Oy

umpimaastopakettiauto

Nyt uusi vm. 2009
Land Rover Defender 110

Safari Van

Mustikkatie 2, Lohja 
Lisätietoja: Juha Liukkonen, 0400 443 962

Puh. (019) 311 311
Avoinna: ark. 9–18, la 10–14

Huolto ja varustelut 019 311 313

Land Rover Defender 110 Safari Van on
markkinoiden ainoa umpimaastopaketti-
auto*. Safari Van soveltuu yhtä hyvin
ainutlaatuiseksi hyötyajoneuvoksi koviin
olosuhteisiin kuin vapaa-ajan autoksi
kaikille omia polkujaan kulkeville – kau-
pungeista maaseudulle, rannikolta tiet-
tömiin erämaihin.

Arvonlisäverollinen
pakettiauto hintaan alk.

39.200 �
+ toim.kulut 600 �
Takuu 3 v./100  tkm
Huom! Vanha hinta

County-varustelu-

paketti Safari

Vaniin

5.700 �

Kuvan auto
erikoisvarustein.
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Vakiovarusteet:
Jatkuva neliveto
Ohjaustehostin
M+S renkaat
Lämmitettävät etuistuimet
Lämmitettävä tuulilasi 
Takalasin pyyhin/pesuri
Varashälytin 
Käynnistyksenesto 
Jarrullisen perävaunun massa 3050 kg
(Lakimuutos 10/03). Huom! 3500 kg
S-malli

County-varustelu 
S- ja SE-malleihin:
* ABS-jarrut
* Elektroninen luistonhallinta 

Alumiinivanteet
* Ilmastointi 
* Saatavissa erillisenä lisävarusteena myös perusmalliin

Lisävarusteet:
Ostajan toivomukset täyttäen
ruhtinaallisen pitkältä lisävarustelistalta.

Kolme eri 

varustelutasoa:

E, 39.200 �

S, 42.100 �

SE, 43.000 �

* HUOM!

Pakettiauto-

verollinen

hinta!

=alv-vähennys

kelpoinen!

FREELANDER 2  DISCOVERY 4  DEFENDER  RANGE ROVER  RANGE ROVER SPORT

11v
www.laatuautot.fi

DEFENDER 2009
Henkilöautot
hinnat alk. 90 SW alk. 44.600 �

110 SW alk. 53.100 �
Pakettiautot
hinnat alk. 110 Safari van alk. 39.200 �

110 HCPU alk. 35.500 �

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 SAFARI VAN COUNTY-06
46 tkm, *County-varust.: ilmast., ABS+ETC, s-lasit, KL, lämm. tuulila-
si, alut, Sivuikk., Yläikk., Suojapuskuri, Etusuojapanssari, Banjosuoja,
Safari-takapusk., vetok., Webasto kellolla, Takatilan lisäkennolämm.,
Takasuojalokarit, Ruosteenesto, huoltohist., Rek. 12/06 36.800 �

Suoraan varastosta!

Viimeiset vanhalla hinnalla

ja täydellä ALV -vähennys-

oikeudella myytävät

kaksi Safari Vania sekä 

yksi 110 HCPU -pick-up.

OLE NOPEA! VIELÄ EHDIT!

Pakettiautojen

verotus muuttui 1.4.

ALV-vähennys poistui autoveron

osuudesta. Defender pakettiautojen

hinnat nousivat 3.300–6.400 euroa.

ALV-vähennys pieneni

vähintään 1.058 euroa.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 XS MAN -99
199 tkm, *Aut.ilmast., ACE-kaarrevakain, 2 x lasik-luukku, 1/2 nahat,
vetok., CD, Astinlaudat, Sumuval., täyd. huoltohist. 19.800 �

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 SAFARI VAN COUNTY -03
103 tkm, *County-varustus: ilmast., ABS+ETC, s-lasit, KL, lämm. tuulilasi, alut,
Suojapusk., Safari-aluturkkilevysuojat, Etusuojapanssari, vetok., Webasto kellolla,
Takatilan lisäkennolämm., Ruosteenesto, Vinssi, 2 x Optima-akku 29.800 �

Uusi moottori:
2.4 Commonrail

Diesel 90 kW
(122 hv)/360 Nm

Uusi vaihteisto:
6-nopeuksinen

Getrag-vaihteisto 
+ alennusvaihteet

Kysy lisätietoja!  

LAND ROVER DISCOVERY TD5 S AUT -03
135 tkm, Aut.ilmastointi, ACE-kaarrevakain, Vetokoukku, CD, 
2 x kattoluukku, Astinlaudat, Hyvin huollettu 29.800 �

LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 TD4 SE AUT -08
20 tkm, ESITTELYAUTO. Metalliväri, SE-varustelu: 1/2 nahat,
Etupenkit s-sääd., Aut.ilmast., P-tutkat, jne.LISÄKSI: Matkapuh.
integr.valmius Bluetooth, Bi-Xenon, Takaist. kyynärnoja, Lämm. tuuli-
lasi ja pesusuuttimet, 18" pyörät, UUDEN HINTA 58 t�! 52.800 �

LAND ROVER DISCOVERY 3 2.7 TDV6 HSE AUT -08
58 tkm, *HSE-varusteet: Nahat, Etupenk. s-sääd., Terrain
Response ja ilmajous., Aut.ilmast., Hi-Line Audio jne.Lisäksi:
Webasto kellolla, Navig., P-tutkat, Lasikatto, Xenon, Bluetooth,
Takalas. tumm., vetok., 2 x pyörät, Huoltohistoria 69.800 �

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 SAFARI VAN COUNTY-04
105 tkm, *County-varustus: ilmast., ABS+ETC, s-lasit, KL, lämm. tuulilasi,
alut, Avatt. sivuikk., Varapyöräteline, Safari-aluturkkilevysuojat, Safari-tak-
apusk., vetok., Takatilan äänieristys, Webasto kellolla, Takatilan lisäkenno-
lämm., Takasuojalokarit, RE, 2 x pyörät, h-kirja Hinta sis ALV! 33.800 �

LAND ROVER DEFENDER 90 SW SE COUNTY -08
12 tkm, *County-paketti: 16" Boost alut 235/85 renkain,
ilmast., ABS/ETC, SE-versio: Nahkaratti, nahat, Astinlaudat
yms., Mahdollisuus muuttaa pakettiautoksi! 46.800 �

LAND ROVER DEFENDER 130 2.5 TDI HCPU -97
158 tkm, *3 hengen pa pitkällä hytillä, Warn 9500 vinssi, karjap.,
Snorkkeli, vetok. 3500 kg, Varustettu nyt kahdella hyvällä kuppi-
istuimella tarvittaessa kolmella alkuperäispenkillä 17.800 �

LAND ROVER DISCOVERY 3 2.7 TDV6 SE AUT -05
114 tkm, *SE-varusteet: Terrain response ja ilmajousitus, Aut.ilmast.,
vak.nop.sääd., Mukautuvat Xenon valot, Webasto kellolla, LISÄKSI: 7
istuinta, Takatasauspyörästönlukko, vetok., Kattokaiteet, Roiskeläpät,
Tavaraverkko, 2x pyörät 18", HK 39.800 �

LAND ROVER 110 HCPU S COUNTY
44.500 � SIS.ALV 22 %

Uusi lämmitys-
ja tuuletuslaite,

kojetaulu ja 
istuimet

KUTSU LAND ROVER
koeajokiertueelle

19.–21.11.
to ja pe 9 –18, la 10 –15
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119 tkm, Ilmajousitus, Aut.ilmastointi, Va-
kionop.säädin, Nahkaverhous, Lasikattoluuk-
ku, Vetokoukku, Astinlaudat, Ruostesuojaus, 
Huoltohistoria, Suomi-auto

Range Rover 2.5 DSE Aut -97 27.800
119 tkm

251 tkm, ABS, ETC, HDC, Webasto kellolla, 
Kattokaiteet, Vetokoukku, CD, 2 x renkaat

Freelander 2.0 TD -00 13.800
178 tkm, Snorkkeli, Patriot alumiinikat-
toteline+tikkat, Warn XD9000-vinssi, Etu-
panssari, Lisäpuskuri ja-valot, Boost aluvan-
teet, Eberi kellolla, Kattoluukku

Defender 90 Td5 SW 2.5 -02 27.800

145 tkm, Täydellinen huoltokirja, Juuri huol-
lettu, Suomi-auto, Pysäköintitutka, Ilmas-
tointiautomatiikka, Taittuva takaistuimen 
selkänoja, Kuuden levyn CD-vaihtaja, Loh-
kolämmitin, Kahdet hyvät renkaat, kesäalut, 
Sumuvalot, Roiskeläpät, 2 omistajaa

Rover 75 2,0 V6 Club 4d -99 12.800 Rover 75 2,0 CDT -01
284 tkm, ilmastointi, Webasto kellolla, 
aluvanteet 16", hk, siisti ja hyvin hoidettu 
diesel-Rover

2,5 Td5 County Safari Van 105 tkm, 
County-varustus: Ilmastointi, ABS+ETC, 
Sähköikkunat, KL, Lämmitettävä tuulilasi, 
Aluvanteet, LISÄKSI: Avattavat sivuikkunat, 
Varapyöräteline, Lisävalot, Suojapuskuri, 
Safari-aluturkkilevysuojat, Helmasuojaputket, 
Safari-takapuskuri, Vetokoukku, SIS. ALV

Land Rover Defender 110 -04 33 800
2,7 TDV6 S 90 tkm, Sähköisesti kytkettävä 
alennusvaihteisto, Täydellinen merkkiliik-
keen huoltokirja, Webasto kellolla, DSC 
ajovakauden hallinta, Ilmastointi, Keskita-
sauspyörästö, Vetokoukku, Istuinlämmitys, 
Vakionopeudensäädin, Ikkunaturvaverhot, 
Etu- ja sivuturvatyynyt

Land Rover Discovery 3 -06 34.800
Td5 Metropolis Aut 154 tkm, Aut.ilmastointi, 
Vakionopeudensäädin, ARB-tasauspyörästö-
jen lukot, Helmasuojaputket, Kaarrevakain, 
nahka-alcantaraverhous, webasto kellolla, 
Kattokaiteet + telineet, Vetokoukku, Kylki-
listat, Vinssi+erikoispuskuri, Lisävalot, 2 x 
pyörät, Huoltohistoria

Land Rover Discovery Td5 -04 29.800

25 tkm, Automaattivaihteisto, Ivory-nahka-
verhoilu, Puu/Nahkaohjauspyörä,Navigointi
laite, reitinohjaus, liikennetiedot TMC/RDS, 
Bi Xenon ajovalot ja kulmavalot, Pysäköinti-
apu taakse, näytöllä, DSC, Dynamic Stability 
Control - ajovakaudenhallintajärjestelmä

Jaguar XK 4,2 Convertible -06 115.800
ml 5 tkm, HUOM! V8 260 hv, Aut.vaihteisto, 
Aut.ilmastointi, Takaveto, TV-Navi, Taka 
DVD, HarmanKardon audio, Xenon, PDC, 
Vakionop.säädin, Nahkaverhous, Lasikatto-
luukku, Etupenkit sähkösäädöin, Kuljettajan 
muistilla , moottorin tilavuus 4600

Rover 75 V8 260 -05
2.5 V6 44 tkm, Aut.ilmastointi, Xenon-valot, 
18" erikoisvanteet, Kattokaiteet, Ajotietokone, 
Monaco nahka/kangas-verhoilu, Blaupunkt 
Travel Pilot, Sumuvalot, Lohkolämmitin, Suk-
siluukku, 17" Talvipyörät, HK Xenon-valot, 
Pysäköintitutka, Automaatti-Ilmastointi

MG Rover ZT-T 190 Touring-03 25.800

44 tkm 25 tkm

Connoisseur 4d AT 167 tkm, Automaatti, 
Nahkaverhous, Etuistuimet sähkösäädöin, 
Vakionop.säädin, Luistonvalvonta, Aut.il-
mastointi, Aluvanteet, CD-boxi, Roiskeläpät, 
Koiraverkko Automaattivaihteisto, Aito nah-
kaverhoilu, Nelikanavaiset ABS-jarrut

18.900

20.800

90 tkm

DEFENDERSVX
YKSITTÄISNUMEROITU KERÄILYHARVINAISUUS. 

TARJOLLA VIELÄ MYÖS PAKETTIAUTO-DEFENDEREJÄ, 
JOISSA ON TÄYSI ALV-VÄHENNYSOIKEUS!   

Ajo-ohjeet:
 

HELSINGISTÄ:
Liittymä 24 "Muijala-Hyvinkää"
4.3 km tietä 1125, vasemmalle Perttilä, 
oikealle Mustikkatie

TURUSTA:
Liittymä 23 "Lohja-Hanko"
1125 tie Hyvinkää Muijala 1.8 km
oikealle Hakulintie, oikealle Mustikkatie

Lohjan LaatuAutot Oy Mustikkatie 2 08500 Lohja
Puh. 019 - 311 311 • Avoinna ark. 9 - 18, la 10 - 14 
www.lohjanlaatuautot.fi 

www.landrover.fi

Love Stopping
ÄLYKÄS STOP/START
JOPA VAIN 6.7 L/100 KM
Uusi Freelander 2 TD4_e ja älykäs Stop/Start  -järjestelmä. Kun 
auto on pysähtyneenä moottori sammuu ja käynnistyy uudelleen 
automaattisesti, kun olet valmiina lähtöön. Tämä parantaa 
polttoainetaloudellisuutta ja vähentää CO2 -päästöjä. Freelander 
2 TD4_e on maailman ensimmäinen Stop/Start -järjestelmällä 
varustettu maasturi, jossa hyödynnetään Land Roverin kestävän 
kehityksen ohjelmaa: e_TERRAIN TECHNOLOGIES.

Freelander 2 TD4_e hinnat alk. 29 900 €, autoveroarvio alk. 10 201 €, kokonaishinta alk. 40 101 €. Vapaa-autoetu alk. 795 €/kk, käyttöetu alk. 
615 €/kk.. Eu yhd. kulutus alk. 6.7 l/100km. Co2-päästöt 179 g/km.

Defender-mallisto hinnat alk. 31 200 €, autoveroarvio alk. 17 391.19 €, kokonaishinta alk. 48 591.19 €. Vapaa-autoetu 915 €/kk, käyttöetu alk. 
735 €/kk. Eu yhd. kulutus alk. 10.0 l/100km. Co2-päästöt 266 g/km.

www.laatuautot.fi

105 tkm

KYSY
5 tkm

2,7 TDV6 SE 96 tkm, Alv-vähennyskelpoinen, 
1 omistaja, Täydellinen merkkiliikkeen huolto-
kirja, Bi-Xenon ajovalot, Pysäköintietäisyyden 
ilmaisin takana PDC

Land Rover Discovery 3 -06 44 800
96 tkm

Rover 75 2.0 CDT Classic 11 800-99

12.800 -04 49 800

50.800

28.900 29.800 -04

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaa LaatuAutojen ja OFFin väki

Vähän ajettuja tai lähes ajamattomia 
Rover 75 ja MG ZT-T yksilöitä löytyy vielä 
laatuautoja arvostavalle. Kysy lisätietoja.

130 2.5 Tdi HCPU 158 tkm, 3 hengen pa-
kettiauto pitkällä hytillä, Warn 9500 vinssi, 
Karjapuskuri, Lisävalot, Snorkkeli, Veto-
koukku 3500 kg

Land Rover Defender -97 17.800
Rover 3,6 TDV Vogue Aut 48 tkm, Vogue-
varusteet: Oxford-nahkaverhoilu, sähkötoi-
minen kattoluukku, aut.ilmastointi, Bi-Xenon 
mukautuvat ajovalot, parkkitutka Logic7

Land Rover Range -06
48 tkm

124.800

14 Pegaso 55N 145 tkm, Trumatic, Pyö-
räteline, Markiisi, Kahdet renkaat, HK, 
Rek.7:lle hlölle

Fiat Granduca Ducato -96 18.900Mitsubishi Pajero 3.2 -07 57.800e
Intense DI-D Wagon Aut 51 tkm, aut.ilmas-
tointi, 7 hengen, vakionopeudensäädin, Xenon-
ajovalot, CD/radio, 18" aluvanteet

51 tkm 54.800

Subaru Impreza SW 2,0 -03 22.300

Vortec AWD Aut 174 tkm, ABS-jarrut, Air-
bag, Hälytin, Luistonesto, DVD/VHS, Sumu-
valot, Aut.ilmastointi, Nahkasisusta, Katon 
sähköinen avausmekanismi, Kattoluukku, 
Monitoimiohjauspyörä, HUOM!! Pakettiauto 
5 hengelle, HINTA SIS ALV!

Cadillac Escalade ESV 6.0 -96 44.800

Touring 112 tkm, ABS, airbag, luistones-
to, ajonvakautusjärj., ohjaustehostin, KL, 
sähköikkunat, ilmastointi, lohkolämmitin, 
CD-soitin, sähköpeilit, vetokoukku, erikois-
vanteet, 2 x pyörät

BMW 316i (1.8-86kW) -04 16.800

5D ARC 300 tkm, 2 x renkaat, Alut, HK, 
Ilmastointi, Pys.tutka, Nahkaverhoilu, Nah-
kaiset ovipaneliosat, Vakionopeudensää-
din, Huippu  audiojärjestelmä, VIP-paketti, 
Xenon-ajovalot, Lohkolämmitin + sisäj., 
Metalliväri, Vetokoukku

Saab 9-5 Wagon 3.0TID -03 14.900

SportMan 83 tkm, nahkaverhous, aut.ilmas-
tointi, sähkösäätöiset istuimet ja ohjauspyörä, 
vakionopeudensäädin, ajotietokone, CD-boxi, 
18" ja 16" alut, vähän ajettu Suomi-auto

Jaguar S-Type 3.0 V6 -97 27.800

Pakettiauto sis. alv.

12.800 16.900

10 tkm, 100 kW Powerdiesel, Ilmastointi, 
Vuoraus ja äänieristys, Hyllykkö ja säilyty-
hyllyt, Rek 22.12.2008, Täys ALV-vähen-
nyskelpoinen

Fiat Scudo 2.0 Multijet 140 -09 25.800

bensa, 177 tkm, Ilmastointi, Vakionop.
säädin, Nahkaverhoilu, Jalopuut, Neliveto, 
Automaattivaihteisto, ESP Ajovakauden 
hallintajärjestelmä, Vakionopeudensäädin, 
jossa nopeudenrajoitintoiminto, ABS-jarrut, 
Jarruassistentti

Mercedes-Benz ML 320 -99 19.800

Wagon 5,7 V8 AT 7h 136 tkm, farmari, ben-
siini, 260 hv, automaatti, huippusiisti Suomi-
auto, ruostesuojattu 3 kertaa, väkivahva 5.7 
LT1 V8 265 hv

Chevrolet Caprice Station -96 16.800

TDi 4WD 5d 368 tkm, ilmastointi, airbag, 
aluvanteet, lohkolämmitin, siistissä ja asi-
allisessa kunnossa oleva hyvin huollettu 
Lantikka!

Land Rover Discovery 2.5 -95 9.800

WRX (EC) 90 tkm, Ilmastointi, Vakionop.sää-
din, Lasikattoluukku, Kattokaiteet ja telineet, 
6 levyn CD-boxi, Ilmastointi, puoliautomaat-
tinen, Jatkuva neliveto, Suksiluukku takais-
tuimessa, ABS-jarrut, Ratin korkeussäätö, 
Sisältä avattava polttoainesäiliön kansi, 4 
kaiutinta + ikkuna-antenni

19.800

10 tkm

90 tkm

83 tkm
107 tkm, automaatti, aut.ilmastointi, vakio-
nopeudensäädin, sähkösäätöinen ratti ja 
etuistumet, lasikattoluukku, Premium audio 
+ CD boxi, 2 x alut

Lexus GS300 -11/98 22.800

107 tkm 19.800

MG EXF:n valmiiksi saaminen jäi miltei viime 
tippaan – vielä USA:n ja Utah’iin saavuttua 
viimeinenkin yö ennen Bonnevilleen siirtymis-
tä oli yhtä ahkerointia – kaiken lisäksi jotkut 
tarvittavat osat viipyivät tullissa. Välittömästi 
suola-aavikolle saavuttu edessä oli katsastus ja 
kun auto osallistui ensi kertaa nopeusviikolle, 
sen oli selvittävä lyhyen sekä pitkän radan kar-
sintavaatimuksesta. MG:n luokassa se lyhyellä 
radalla raja oli 175 mph (282 km/h). Aika otettiin 
2 mailin ja kolmen mailin välillä. Ensimmäinen 
yritys epäonnistui, tulos oli vain 270 km/h. Tutkit-
taessa huomattiin välijäähdytin aivan kuumaksi, 
mutta sen 77 litrainen jäähdytinneste edelleen 
täysin kylmäksi, neste ei siis kiertänyt, Pumpun 
vaihto ja uusi yritys: nyt mentiin reilusti yli, 294 
km/h! Pitkällä radalla, jossa kiihdytetään ensin 3 
mailia, sitten nopeus mitataan siitä eteenpäin ja 
hiven yli viiden mailin kohdalla saadaan loppu-
nopeus (se hiven on 130 jalkaa yli...miksi, sitä 
en tiedä!). Karsinta ei nyt tuottanut ongelmia, 
nopeus oli 313 km/h.

Paahtavan kuumalla suolatasangolla elo on 
tosi hankalaa, nahka palaa ja valkeasta suolasta heijastuva 
valo polttaa myös alta käsin! Sieraimet palavat alta tulevasta 
säteilystä ja väljälahkeisia shortseja ei kannata käyttää!. Siinä 
kuumuudessa auton suorituskyky on suoraan riippuvainen 
keinoista, joilla saadaan lämpötilat alhaiseksi. MG:n osalta 
havaittiin parhaaksi tyhjentää auton tankit, viilentää nesteet 
ja vasta juuri ennen starttia laittaa ne takaisin. Polttoaine ja 
jäähdytysneste kylmennettiin hiilihappojäällä, joka oli pakat-
tuna muovipusseihin, paljaaltaan jää olisi hetkessä haihtunut 
Utahin atmosfääriin. Kaikkien nesteiden jäähdytykseen meni 
yli kolme tuntia, mutta sitten polttoaine olikin plus yhdessä 
celsiusasteessa ja jäähdytysneste 3-4 asteista. 

 
Tasangolla oli välipäiviä, tuskastuttavan odottamisen aikaa, 

sillä välillä siellä voi olla kuumuudesta huolimatta tai juuri 
sen vuoksi rajujakin ukkoskuuroja ja tulvivan radan kuiva-
minen sekä kovettuminen vie aikaa. Pidemmälle radalle 
MG:n piti odottaa karsinta-ajoaan edellispäivän sateen vuoksi 
ruuhkassa ja paahtavassa hehkussa peräti kuudetta tuntia! 
Kaikki kuitenkin sujui ja onneksi juuri pitkä rata, eikä lyhyt,  
oli auki varsinaisen kokeen aikaan. Juuri pitkällä radalla 
saavutettiin korkeimmat nopeudet ja niinpä MG EXF:lle 

Rover V8, tässä MG-logoilla ja tehoa 942 bhp.

mitattiin lopulta virallinen ennätys 217,40 mph eli 349, 87 
km/h. Tähtäin oli ollut saavuttaa 200 mph ja syystä Roverin 
tehtaalla oltiin tyytyväisiä. 

 
Seuraavan vuoden vauhtiviikolle osallistumiselle näytettiin 

tuota pikaa vihreää valoa. Silloin Bonnevilleen vietäisiin 
parannettu painos MG EXF:stä.  Sen nimi oli oleva EX 255. 
(Bonnevillessä nyt ajanutta autoa alettiin jälkikäteen kutsua 
saman tyylisellä  nimellä EX253).

Suunnitteluun vaikuttavat  tekniset ratkaisut  lyötiin lukkoon 
jo muutama kuukausi Bonnevillestä palattua – ydin oli, että 
MG:ssä on vuosien kuluessa ollut Rover-moottoreita ja kah-
dessa mallissa Roverin perinteinen alumiininen V8. Vuoden 
1998 ennätysauton moottori tuli olemaan 4,8 litrainen ja 
teholtaan peräti 942 bhp! Miten tässä projektissa sitten kävi, 
se onkin oma tarinansa! 

 

Kari TT

Pieni moottori ja nimenomaan 
keskimoottori on ideaaliratkaisu 
ajo-ominaisuuksille. MG ei ole 
yksin ollut kehittämässä tätä ideaa. 
Kuvassa Fiat X 1/9, Dallaran jatko-
kehittämän, jolloin 1,3 litraisesta 
vapaastihengittävästä irtosi 192 
hevosvoimaa.
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UUSI DISCOVERY 4
TEHOKKAAMPAA JA PUHTAAMPAA,
MARKKINOIDEN EDISTYKSELLISINTÄ
MOOTTORITEKNIIKKAA.
www.landrover.fi

- 180 kW (245 hk)
- Tuplaturbo, vääntö 600 Nm
- 9 % pienempi kulutus
- 10 % pienemmät CO2-päästöt
- 0-100 km/h 9,6s

- Alennusvaihteisto
- Terrain Response
- Ilmajousitus tasonsäädöllä
- Istuimet seitsemälle
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