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Myydään

Näyttelyautot

Classic Motorshow näyttelyautojen esittely
Seuraavilla sivuilla on esitelty kuva ja tietoja SccH:n osastolla olevista
autoista. Tiedoissa ilmenee vähintään oleelliset tekniset tiedot mutta
myös auton hankintaan liittyviä tarinoita on tarjolla.
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Morgan +4 Roadster , vm 1957
Moottori:
TR3 kone 1991 cm3
Kaksi SU kaasaria sekä Lucas sähköjärjestelmä.
Puristus:
8,5/1
Teho:
107 hp / 5000 rpm
Huippunopeus:
175 km/h
Kiihtyvyys
9,6 s (0-100km/h)
Vaihteisto:
4 vaihteinen Moss
Kytkin:
Borg and Beck 9 ins.kuivakytkin
Auto on Morgan +4 Roadster vuosimallia 1957. Ikää on siis 53 vuotta!!! Autot
rakennetaan käsin Malvernissa ja niissä on edelleen puurungot. Ensimmäinen
Morgan valmistui 1909 eli tasan 100 vuotta sitten. Siinä on Triumph TR3 kone ja
Moss lyhyt rata laatikko. (Autolla on ajettu kilpaa Amerikassa!). Auton toi Suomeen Zachariassen niminen henkilö 80-luvun lopulla. Auto oli silloin kaksivärinen eli tummansininen yläosa ja vaaleampi metallinsininen alaosa. Auto
toimitettiin heti Oy Nostalgia Classicille täydellistä entisöintiä varten. Auto sai
silloin British Racing-green värityksensä.
Auto siirtyi meille 1999 eli se on ollut meillä jo 10 vuotta. Se on osallistunut muutamiin concours-kilpailuihin ja yleensä voittanut sieltä palkintoja. Näistä mainittakoon 1999 Euro Car Show-Car of the Show, sekä Euro Car Show 2002-Best
Sports Car ja sokerina pohjalla auto voitti Concours D'elegance kilpailun Britit
Kohtaavat tilaisuudessa.
Christer Nylund.
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Ginetta G 33 , vm1991
Moottori :
Iskutilavuus:
Vääntömomentti:
Voimansiirto:
Alusta :
Jarrut :
Ohjaus :
Renkaat :
Suorituskyky :
Kiihtyvyys :
Mitat :
Tavaratila :
Polttoainesäiliö :
Omamassa :

V8, edessä pitkittäin. Kevytmetalliset sylinterikannet
ja lohko.
3 946 cm3, teho 147 kW (200 hv) /5 200 r/min,
300 Nm/3 500 r/min
Takaveto, viisivaihteinen käsivalintainen. (manuaali).
Päällekkäiset kolmiotukivarret, kierrejouset ja säädettävät putki-iskunvaimentimet edessä ja takana.
Tehostamattomat jäähdytetyt levyjarrut edessä ja ta
kana.
tehostamaton hammastanko ohjaus.
217/50 ZR 15
Huippunopeus 241 km/h
0-100 km/h 5,3 s
pituus 3 832 mm, leveys 1626 mm, korkeus 1 041 mm
190 l
30 l
874 kg
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Ensimmäinen etappi oli menty veden
päällä, nyt oli vuorossa Englannin kanaalin alitus junalla, vaihteluahan tämäkin.
AUTON HAKUMATKA
Junalla kanaalin alitus menee alle tunnissa ja sen päätteeksi ”pintaudutaan” Doverin asemalle, josta jatkettiin Minillä
uten tunnettua on Suomen talvi sietä- kohti Lontoota.
mättömän pitkä ja vähäluminen. Valoisuutta kaamokseen tuo mielenkiintoinen Saarivaltion sää on upea poutainen, ajelmatka Brittiläisen Imperiumin kotitante- lessamme M1-kehätietä kohti länsi-Lonreille. Vaikka pitkälle tammikuun puolelle toota
tuli
mieleeni
loisto
keli
on riittänyt purjehduskelejä Suomenlah- Caterhamilla ajelulle. Ajatukset palasidella, en silti lähtenyt purjevoimalla saari- vat nykyhetkeen, kun Minin navigaattori
valtakuntaan.
Houkuttelin
ystäväni oli ohjastanut meidät tietojensa mukaan
mukaan matkalle, tosin houkuttelua ei juu- perille. Viehättävällä omakotialueella
ri tarvittu kun kerroin matkan tarkoituk- GPS oli löytänyt oikean talon ja autotalsen . . . haetaan Ginetta G33 kotiin.
linkin, tämän vahvisti tarkistus soitto
myyjälle. Vaikka taloissa numeroita oli
Tunnelma tiheni melkoisesti tuupatessani yhtä harvassa kuin imetettävällä hampaiMini Clubmania Finnlinesin, Finn Maid ta, niin GPS hoiti hommansa. Vai olikoaluksen autokannelle. Tyyli pitää säilyt- han GPS:ään ilmaantunut Ginetta-tutka .
tää myös autonhakumatkalla, mieleeni juo- . .
lahti olisiko sittenkin pitänyt panna
paremmaksi ja lähteä Caterhamilla. Kot- Kotvan kuluttua oli Ginetta jo ulkona auvan mietittyäni tuumasin kyllä Minissä totallin edessä tutkailtavana, upealta
on enemmän tavaratilaa ja sehän ratkaisi näytti. Ystäväni totesi ”nuorimies vaikutasian jo autoa valittaessa. Laivan kyntäes- ta rehelliseltä vaikka tietokonealalla toisä kohti Travemundea nautimme aluksen miikin”. Keskusteltiin 33:sta ja myyjä
keittiön tarjoamista mitä erilaisimmista kertoili auliisti auton historiaa ja antoi
herkuista, joita oli ruokapöydät notkol- muutamia vinkkejä auton ylläpitoon, selaan.
kä ohjeita mistä kannattaa varaosia tarvittaessa kysellä. Muutama varaosa tuli
Perillä Bradwurstin kotimaan, Travemun- mukaan, jonka jälkeen auton paperit ja
dessa keli oli samanlaista kuin Helsingis- rahat vaihtoivat omistajaa. Ennen paluusä, siis vettä vihmoi ja sitä riitti Saksan, matkan alkua, soitto kotimaahan ja varsekä puukenkämaa Hollannin läpi ajet- mistussoitto vakuutusyhtiölle, että auton
taessa. Patonkimaassa Ranskassa pilvipei- vakuutukset ovat kunnossa. Helposti homte rakoili ja kirkkaampaa säätä oli ma hoitui. Ajovaatteet tyyliin pitkät kalsaluvassa, Calaisiin päästyämme ilma oli rit paksujen päällyshousujen alle ja
melkein keväinen . . . hymm, jees ilma tun- kunnon nahkatakki villapaidan päälle,
tuu lupaavalta.
sain vaihtaa ennen lähtöä myyjän kylmäs-

K
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sä olohuoneessa. Koko komeuden viimeistelin kaulaliinalla, nahkapipolla ja ajolaseilla. Seuraavaksi oli voimisteltava
Ginettaan sisään, täräytin kasin käymään
ja annoin myyjälle ja naapurustolle viimeiset jytisevät soundit läksiäisiksi. Tämä on automiehen elämää hei !

Riittävän letkeä matka-aikataulu antaa
mahdollisuuden kokeilla 33:sta pienemmillä teillä, joihin on onneksi mutkiakin
tehty. Pohjoista kohti ajaessamme ilma
selkeytyy ja tietkin alkavat olla kuivia.
Ollessamme moottoritien levähdyspaikalla lisäämässä lämmintä vaatekertaa,
saamme paikallisesta Poliisista seuraa.
He haluavat tarkastaa kuljettajien ja autojen asiakirjat. Ystävällisesti asiat hoituvat ja kuullessaan matkan päätepisteen
alkavat naama virneessä päätään nyökyttelemään, jopa pientä huvittuneisuutta
on havaittavissa. Sehän on selvää eihän
tämmöistä reissua tee kun ”hullut” Suomalaiset keskellä talvea ja avourheiluautolla. Loppumatka menee mukavissa
merkeissä, illan hämyn laskeutuessa saavumme Finnlinesin, Travemunden lähtöportille ja kotia kohden. Laivan
miellyttävässä lämmössä keittiön runsaita antimia nautiskellen muistelemme matkaamme.

Sateenjumalatar Esteri päätti muistaa meitä Lontoon sivuutettuamme. Sade ei niinkään ajoa haitannut vaan kaiken muun
liikenteen tarkkailu ja valmius väistämiseen. Ginetta on melkoisen pieni kooltaan ja helposti jää rekkojen peilien
katvealueeseen huomaamatta. Esteri yltyi
illan hämärtyessä entistä enemmän tarjoamaan vettä niskaamme. Päätimme yöpyä
Canterburyn kaupungissa, jonka piispa
on avainhenkilöitä kuninkaan vihkimistilaisuudessa. Seuraavana aamuna herätessämme ilman lämpötila on kymmenen
asteen tietämillä ja kirkasta ajopäivää luvassa. Vaihteeksi kanaalin alitus Ranskan
suuntaan. Pakollisten pysähdysten etäisyydet toisistaan on noin kolmesataa kilomet- Jari Kullberg
riä, johtuen Ginetan 30 litran bensatankista.
Matka etenee mukavasti, vaikka päivien
valoisat ajat ovat lyhyet kuten Suomessakin. Hämärän jo tavoittaessa meidät oli aika etsiä majapaikka Bryggessä. Miehet
lihapatojen ääreen ja Ginetta lämpöiseen
autotalliin. Tallissa aamulla G33:sen vee
kasin herätessä eloon saa aikaiseksi infernaalisen konsertin. Syynä on muiden tallissa olevien autojen hälyttimien kateelliset
vastaukset vee kasin bassossa jytiseville
soundeille. Päätimme reippaasti poistua
ulos, jossa aamuinen pirtsakka seitsemän
asteinen pilvisää ottaa meidät vastaan.
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MGB V8 Roadster , vm 1965
Moottori :
Teho:
Sytytys:
Vaihteisto :
Huippunopeus :
Kiihtyvyys :
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Roverin 3 500 cm3
4 x pysty Weber
"riittävästi"
Kärjetön , sähköinen MSD sytytys
5 vaihteinen käsivälitteinen (manuaali)
258 km/h
0-100 km/h alle 5 s, 0-402 m (1/4 maili) 13,9 s.
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LOTUS SUPER 7 S2 , vm 1962
Malli:
Moottori:
Kiihtyvyys:
Huippunopeus:
Teho:
Vaihteisto:
Paino:
Runko:
Kori:
Alusta:

Maavara:
Jarrut:
Valmistettu:
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Super Seven S2 SCCA
Tyyppi: 2-paikkainen, etumoottorinen
1340cc Coswort
0 -100 km/h 6,2 s
n.190 km/h
110 hv/ 8500 rpm
4+1-vaiht. manuaali
475 kg ilman kuljettajaa
Hitsattu teräsputkirunko
Niitattu alumiinipaneelirakenne, keula ja lokasuojat
lasikuitua.
Edessä A-malliset alatukivarret ja takana
jäykkäakselinen ripustus, sekä molemmissa
kierrejousilla varustetut iskunvaimentimet. Edessä
kallistuksenvakaaja.
n.127 mm
Levyjarrut edessä ja takana.
vuosina 1960-67 (S2-malli)

Kilpa-autoilija

Hans Laineen isä Holger Laine (AutoNord Oy) toi auton maahan
kilpa-autoksi vuonna 1962.
Lotus tuli maahan Ruotsin
kautta, jossa sen moottori
(Cosworth 1340 cc) viritettiin Ellemann-Jakobsenin virityspajassa.
Auto
painaa
ilman kuljettajaa 475 kiloa ja
kantavana rakenteena on putkirunko, johon on niitattu alumiinipaneelit. Lokasuojat ja
keulaosa ovat lasikuitua. Autolla kilpailtiin maa- ja jäärata-ajoissa X-luokassa, jossa
vastustajina oli mm. Porsche
Carrera, Jaguar D, Lotus Elite ja Austin Healy. Jäällä ajettiin piikkirenkain.
Kilpailukäytön jälkeen Lotus
oli pitkään Pohjanmaalla, jossa se oli poikkeusluvalla ilman tyypitystä saatu rekisteriin 70-luvulla. Vuonna 1984
näin lehdessä Lotuksen myynti-ilmoituksen ja riensin siltä
istumalta katsomaan ja koeajamaan Suvisaaristossa olleen auton. Muitakin kerhomme jäseniä oli käynyt autoa
ihailemassa. Nopein kiinnostunut saisi ostaa Lotuksen. Kävin kuumana kuin hellan
koukku. Seiska oli saatava, olihan perheessä jo ennestään
Lotus Elan ja Lotus Europa.
Vaimoni Taru oli raskaana ja
olimme varanneet rahaa ostaaksemme auton, jossa perheemme mahtuisi mukavasti
kulkemaan. Nyt rahalle tuli
muuta käyttöä. Lyhyen ane-

lun jälkeen Taru ymmärsi kolmannen Lotuksen tärkeyden
perheellemme ja antoi luvan
sen ostoon. Seuraavan talven
kuljimme
Miro-vauvamme
kanssa kahden tuhannen markan Skodalla ja palelimme, sillä talvi oli poikkeuksellisen
kylmä. Jälkikäteen ajatellen
olen tullut siihen tulokseen, että autoharrastajalle tärkeintä on ymmärtäväinen vaimo
ja minua on siunattu sellaisella.
Korin alumiinipaneelit ovat
alumiinipinatisia, sillä jätin
ne maalaamatta noin kymmenen vuotta sitten tapahtuneen
vesivahingon jälkeen, joka
kohteli Lotusta muutenkin kaltoin; olin katsastanut sevenin
juhannuksen alla ja vein sen
pyhien ajaksi työpaikkani pesuhalliin. Kun tulin neljän päivän kuluttua töihin, pesuhalli
oli vesihöyryn peitossa. Kuumavesiputki oli haljennut ja
80 asteista vettä oli ruiskunnut auton alla olleeseen saostuskaivoon, jossa oli moottorinpesuliuotinta. Höyrystyvä
liuotin tuhosi auton maalipinnat, penkit, sähköjohdot ja
paljon muuta. Lotus laitettiin
pikkuhiljaa kuntoon, mutta viime vuodet seven on ollut ”telakalla” muiden projektien ja
harrasteiden vuoksi. Tarkoituksena on ottaa se ajoon jälleen tänä kesänä entistä
ehompana. Talven 2008-2009
aikana tein siihen jarru-, vaihteensiirto- ja kansiremontin.

Seven on kokenut kanssani
muutenkin kovia. Kerhomme
rata-ajoissa
Ahvenistolla
kiertokangen laakeri leikkasi
kiinni, eikä uutta kiertokankea löytynyt siihen ajokauteen, joten kippuraksi vääntynyt kiertokanki piti oikaista. Yksikään Helsingin seudun koneistamoista ei suostunut sitä oikaisemaan, mutta Salossa vaikuttanut Virtasen koneistamo hoiti kiertokangen oikeaan muotoon
todeten, että ”ollaan me pahempiakin traktorin kampia
oiottu”.
Lotukset ovat opettaneet minulle tyyneyttä ja itsehillintää, sillä niillä ajellessa on
aina varauduttava yllätyksiin; työkalut on aina syytä
pitää mukana. Seven täyttää
kuitenkin kaikki klassiset urheiluauton kriteerit. Se on
ahdas, epämukava, pelkistetty, nopea, urheilullinen, vetoinen, avonainen, peribrittiläinen ja siinä on olematon
tavaratila, hyvät ajo-ominaisuudet ja sillä ajo muistuttaa
enemmän
moottoripyörällä
kuin autolla ajoa. Kenties
siksi se on niin sympaattinen
ja ihana.
Markku Korja
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Donkervoort

vm. 1994

malli:
moottori:
kiihtyvyys
huippunopeus:
teho:
vääntömomentti:
valm. määrä:
vaihteisto
runko:
kori:
alusta
jarrut

D8
1993cc Cosworth Turbo
0 -100 km/h : 4.0s,
0 - 402 m : 13.0s
235km/h
220hp
290Nm
Tilauksesta 40-70 kpl/a
Ford
Teräksinen juotettu tikapuurunko
Alumiinia / hiilikuitua
WP coilover
Levyjarrut, edessä jäähdytetyt

Muuta erikoista:
Saksassa katulaillisten autojen rataennätykset sekä marraskuussa 2005
Nordschleifellä 7:14:89 että toukokuussa 2006 Hockenheim Short trackillä 1:04.8. Tehdasvakiolla 210hp autolla on ajettu Nordschleiffe 8.10 min
ja Hockenheim 1.14,1 min
Lisää www.donkervoort.nl ja rata-ajoista www.fastestlaps.com
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Auton ostotarinaa

Olen aina ollut kiinnostunut vauhdista ja nopeista autoista sekä prätkistä.
Vuonna 2003 olin saanut tarpeekseni Saksalaisten laatuautojen vauhtimallien ns. suorituskyvystä. Aloin siis etsimään todellista suorituskykyä (tm)
neljällä pyörällä kahden turboprätkän kaveriksi. Japanilainen Pokemon-design tai jenkkien ajo-omituisuudet ei kummatkaan kiinnostaneet. Saksalaiset
ja Italialaiset valmistajat ei kummatkaan tarjonneet tavoiteltua hinnan ja
suorituskyvyn suhdetta ja imagokin oli enemmän bulevardi cuisaamisen ja
kultakäätyjen esittelyn puolella. Eikä mahdolliset raskaalla jalalla aikaansaadut italaialaisen käkikellon korjauskustannuksetkaan kiinnostusta asiaan lisännyt Yksi asia johti toiseen ja lopulta listalla oli jäljellä flasbackinä
muistettu jo 90-luvun TMn autoliitteestä bongattu lentävä hollantilainen.
Lopullisena niittinä oli Michael Düchtingin 2004 ajettu Ringin ensimmäinen rataennätys 7.18.01. Nyt oli haarukassa auto josta vauhti loppuisi takuulla myöhemmin kuin allekirjoittaneen ranteista vääntö. Autokin löytyi
lopulta samaisen Michaelin hallista Ringin ennätysauton vierestä. Tiedä
vaikka olis lisävauhtia tarttunut?
Pasi Wirkkala
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RaceAbout

Tekniset Ominaisuudet :
TYYPPI: Kaksipaikkainen, keskimoottorinen roadster
RUNKORAKENNE: Alumiini-monokokki.
Kevyt ja korkea vääntölujuus. Tukirunko
ruostumatonta terästä.
KORIRAKENNE: Korin paneelit ovat irrotettavissa ja materiaalina hiilikuitukomposiitti. Erittäin kevyt n. 30 kg. Valmistettu
useilla eri tekniikoilla. Pilkington Lamino
lämmitettävä tuulilasi
SISUSTA: Hiilikuitukomposiittia, nahkaverhoilu. Sparcon kilpaistuimet. 4-pisteen kilpaturvavyöt. Alumiinikotelot
JOUSITUS Erikoistyönä teetetyt Konin iskunvaimentimet, säädettävä korkeus ja jäykkyys. Veitsityyppiset säädettävät
kallistuksenvakaajat edessä.
MOOTTORI Saab turboahdettu, täysalumiinilohkoinen suora nelisylinterinen. Moottorin iskutilavuus 1,998 dm3. Erikoistyönä
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tehty välijäähdytin. Vapaavirtaus ilmansuodatin. Kemira Metalkat- tuplakatalysaattori. Pakoputki yhdellä äänenvaimentimella.
VOIMANSIIRTO 5-vaihteinen manuaalinen vaihdelaatikko, Torsen-tyyppinen tasauspyörästön lukko
JARRUT Jäähdytetyt 295mm AP-kilpalevyjarrut. Nelimäntäiset alumiiniset jarrusatulat. Säädettävä jarrubalanssi.
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Alumiinitankki, sijoitettuna monokokin sisään, istuimien taakse. Säiliön tilavuus 42 litraa.
Erillinen välitankki polttoainesyötön varmistamiseen nopeissa kallistusmuutoksissa. Välitankin tilavuus 1 litra.
VANTEET Kosei K1 Racing 17" x 7"
RENKAAT Nokian Tyres Z / Edessä:
205/50-17 / Takanar: 225/45-17
RoadSnoop© renkaiden ilmanpaineen tarkkailujärjestelmä
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Evante

vm. 1989

Malli:
Tyyppi:
Moottori:
Kiihtyvyys:
Huippunopeus:
Teho:
Vaihteisto:
Runko:
Kori:
Alusta:
Jarrut:
Valm. määrä:
Muuta
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TC 140 Mk 1
2-paikkainen, etumoottorinen, erillisellä
takatavaratilalla
1699cc Vegantune twin cam, kaasutin: 2 x twin choke
Dellorto 40 DHLA
0 -100 km/h 6,5 s
210 km/h
140 hv /6500rpm
Ford 5-vaiht. manuaali
Hitsattu teräsputkirunko, erillisellä välirungolla,
ruostesuojauksena paksu pulveripolttomaalus.
Täysmuotoiltu lasikuitukori, materiaalina Kevlar ja
hiilikuitu
Edessä ja takana erilliset kolmiotukivarret ja
kierrejousilla varustetut säädettävät iskunvaimentimet.
Edessä kallistuksenvakaaja.
Girling 10 tuuman levyt edessä ja takana. Kaksipiiriset
tehostetut jarrut.
Mk1 =106 kpl
Viimeisiä mk1 sarjan autoja. Myyty alun perin Saksaan mistä tuotu Suomeen vuonna 2008. Entisöimä
tön alkuperäiskuntoinen yksilö, ajettu 38.000km.
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