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Tämän 2016 vuoden viimeinen Bensaa Suonissa lehti on valmis ja siitä saa

suurkiitokset Sami joka pari juttua on melkeinen kuin koko lehti. Kiitokset

myös Jarmolle joka ehti käydä linnan juhlilla. Muut jutut tähän lehteen eivät

valmistuneet ajoissa joten niitä voitanee odottaa seuraavaan lehteen.

Vuoden 2016 "perävalot" on melkein nähty, kuten lehden kansikin antaa ym-

märtää, mutta ensi vuosi tuonee taas uusia aiheita tapahtumien ja juttujen

muodossa joista saatanee lehteen täytettä. Toivottavasti "Auto 2016"-näytte-

lyn tapaisia tapahtumia tulee lisää. Niitä on odotettu ja siitä kertonee myös

yleisömäärä tämän vuoden tapahtumassa.

SUA:n vuosi 2017 alkaa vuosikokouksen piirissä joten muistakaa tuo tammi-

kuun 22. päivä ja tulkaa vaikuttamaan kerhon toimintaan.

Päätoimittaja

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

Vuoden lopussa on mielenkiintoista katsoa eri autolehtien huutokauppa-
listoja. Sadan kalleimman keräilyharvinaisuuden joukosta 2/3 on Ferrareita.
Se, kuinka hyvin noita upeita ja rahanarvonsa kattavia nelipyöräisiä pääsee
koskaan kokeilemaan radalla tai avonaisen taivaan alla, lienee toinen juttu.

Syy miksi urheiluautokerhot järjestävät kokoontumisajoja ja tapahtumia,
joihin autokaunottarella toivottaisiin osallistuvan, johtuu juuri siitä, että
auto on luotu liikkuvaksi. Kaikki nivelet, moottorin osat, nipat ja laakerit
tarvitsevat voitelua toimiakseen, muuten ne ruostuvat kiinni tai jumittuvat.
Kalleinkin auto tarvitsee jotain liikuntaa, jottei se jämähdä lopullisesti.

Edesmenneen Svartvikin automuseon vieressä oli pieni tönö, jossa asusti
entisöijäporukan nestori, joka kutsui itseään museotontuksi. Hyvin hän tun-
si jokaisen auton historian ja kunnostuksen, mutta mielenkiintoisimpia ai-
heita olivat autovanhusten vuosittainen koneenkierrätys. Moottoreita oli
pakko käynnistellä välillä ja autoja liikutella pitkin lattiaa, jotta voitelut toi-
misivat. Silloin kun vielä museo oli toiminnassa, muistan miten joskus vie-
railun aikana saattoi ihmetellä lattialle levinnyttä kirkkaan öljyn
lammikkoa. Hamppuköysitiiviste vain oli antanut periksi. Esimerkiksi van-
hoista Jaguareista sanotaan, että tiivisteet eivät ole kunnossa, jos auton alle
ei talvisäilytyksen jälkeen ilmesty lätäkköä.

Rassaussesonki on alkamassa. Itse kunkin autokaunotar kaipaa jos jonkin-
laista kunnostusta ja kylmän tallin perukoilla saattaa näkyä häälyvä valo ja
joku kerholaisemme auton osan kimpussa. Siis jos omistaa autovanhuksen ja
ymmärtää sen osien päälle. Muistakaa kuitenkin nauttia myös talvesta ja
upeista säistä! Vaikkapa Urheiluautoilijoiden Talvitapahtumassa.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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Auto 2016 Helsinki Messukeskus

Viimeksi vuonna 2007 järjestetty au-
to alan mega viikonloppu. Nyt on vuo-
si 2016 ja olikin jo korkea aika koota
yhteen autoalan yrittäjät, myyjät, si-
dosryhmät saman katon alle. Maailma
on muuttunut paljon 10 vuoden aika-
na. Ja sen kyllä huomasi.! Korjaamo-
messut olivat myös messukeskuksessa
samana viikonloppuna. Kerrankin jo-
tain tehdään kunnolla kun se kerran-
kin tehdään! Meinaa kaikki alan
yrittäjät samaan läjään.! SUA oli näis-
säkin messuissa paikalla. Tässä pieni
briiffi siitä, mitä allekirjoittanut ehti
pikaisella visiitillä näkemään. Tässä
jutussa siis keskitytään vain ja ainoas-
taan olennaiseen. Ekokäyttökipot on
nyt jätetty muiden ihmeteltäväksi.
Nyt keskitytään Asiaan.!

SUNNUNTAITA PAIKALLE!

Odottavan aika on pitkä, kuten tällä-
kin kertaa. Tulihan se sunnuntai sieltä
sitten viimein. Perheen kanssa mes-
toille ja ihmettelyä. Olihan siellä kai-
kenlaista. Kiiaa, Opelia, Renaulttia,
Skodaa, Volkkaria. Kaikkea mahdol-
lista tavallista, jota näkee kun laittaa
jakkaran Kehä 3:sen varteen ja alkaa
katsella. Mutta kaikesta tylsästä ja

ekoautoilusta huolimatta (joka on
muuten ikäväkyllä tulevaisuutemme)
– messuilta löytyi vähän kaikenlaista
menopeliä loppuenlopuksi. Eihän täl-
läset messut ole mitään superauto-
ja...Eihän?! Allekirjoittanut kiiruhti
ensimmäiseksi Luxury Collectionin
osastolle, jossa sattui olemaan paikal-
la suhteellisen asiallinen setti.

Maserati Levanten ensi esittely oli
perjantaina kuvista päätellen ja mikäs
siinä. Kaunis erittäin sulava linjainen
maasturi, joka on Maseratin ensim-
mäinen katumaasturi. Täytyy sanoa,
että eroa on kuin yö ja päivä verrattu-
na Mersun, Porschen, Bemarin saati
Volvon vastaaviin maastureihin. Mitä
ulkonäköön ja fiilikseen siis tulee.
Tässä on sitä jotain. Designo By Italia.
Ja sen näkee. Teknisesti uutta disainia

Auto 2016 näyttely

570S McLaren kerää aina katseet.
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tämäkin. 3 litranen Veekutonen kahdella ahtimella
bensakoneena. Dieselinä saatavissa myös 3 litran vee-
kutonen. Teholukemat ovat mukavat 350-450hv riip-
puen vähän mallista. 2018 tulee sitten ahdettua kasia
markkinoille tarjoten 560hv voimaa. Vaihdelaatikko-
na on 8-lovinen ZF:n duunaama automaattilaatikko.
Levante on tottakai aina nelivetoinen. Toinen Mase-
rati, joka osastolta löytyi oli uusi Ghibli. Henkilölle,
joka ei halua Saksalaista Premiumia vaan vähän yksi-
löllisempää tuoteta, tämä auto voisi käydä hyvin! Ai-
nakin eroaa ulkonäöllisesti paljon muista merkeistä.

Oli sielä Luxyry Collectionin osastolla muutakin kuin
Maserateja. Muuan Vanajanlinnallakin nähty histo-
riallisella oranssilla värillä ladattu McLaren 570S pais-

tatteli viikonloppua ovet auki hienossa valaistuksessa, kuten myös kaksi
Ferrarin uutta 488GTB:tä. Katolla ja ilman. Punasena ja sinisenä. On se nätti, ei
siitä mihinkään pääse. Näiden vieressä komeili musta California. Mikäs siinä.
Kakkuna kerman päällä Vanajanlinnallakin nähty sininen Lamborghini Hu-
racan Spider LP610-4. Jo auton väri saa ihmisen kuin ihmisen pysähtymään.
Saati sen tuimempaakin tuimempi ulkonäkö. Sokeria kakun päälle oli varmasti
miettinyt Luxyryn henkilökunta, joka oli ajanut Espalle Kämpin hotellin eteen
parkkiin uunituoreen punaisen Huracan Spiderin, joten sekin piti käydä ku-
vaamassa tihkusaateessa tottakai. Pakko rako.! Nätti väri, kieltämättä pysäyt-
tävän näköinen auto.

Luxury Collection oli todella panostanut messu osastoonsa, valaistus ei juuri
voisi olla parempi. Valokuvaamisen kannalta etenkään. Kaunis tasainen luon-
non värinen valo koko auton kattavasti messu yleisöön päin. Mikäs sen upeam-
paa kuvata, etenkin kun autot
olivat vielä aseteltu tilavasti. Ai-
van loistavaa. Muistan meinaa
erään automessun vuosien takaa,
jossa autot olivat eräällä osastolla
valaistu kirkkailla spotti valoilla.
No mitä siitä tulee, auton takapää
vanteineen kirkas kun aurinko,
kylki musta ja keulassa taas au-
rinkoa tehokkaan spotin tuoma-

Katseita keräsi myös tämä,
Huracan Spider!

Espalla messujen aikaan parkissa.. .
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na. Joten ymmärrätte varmasti
asian paremmin nyt.

MUITA SUPERAUTOJA, OLIKO
NIITÄ?!

Superautoja oli paikalla kuitenkin
ihan ilahduttava määrä loppuen
lopuksi. Mercedes-Benzin osas-
tolta löytyi pienen kiertelyn jäl-
keen uusi AMG GT-S. Väriltään
vähän tylsä harmaan tumma, mutta onhan tuo keula aika paljon puhuva tuos-
sa autossa. Olisipa kaikki Mersut tuon näköisiä keulasta tänään...AMG GT-S on
kyllä varsin reipas menijä muutenkin, iso Kasi ahdettuna noin 500 hevosta ja 7
lovinen tuplakytkin loota. Riittävästi meteliä ja riittävästi voimaa. Rispektiä
saa jo tyhjäkäynnillä riittävästi.

Saksalaista osaamista löytyi myös Porschen osastolta, joka esitteli hienosti va-
laistussa - sopivassa kulmassa yleisöön nähden olleen uuden 991 sarjan 911 GT3
RS:n. Kirkkaan keltaisena totta kai ja sopivasti ”racecar to the streets” asen-
teella. Nopea ja nopealla PDK lootalla ladattu Rata-katu Porsche piristää aina
rata-autofriikin päivää! Porschen osastolla oli paljon autoja, mutta enemmän
tavallista kansalaista kiinnostavia autoja. Mutta uusi Boxter S oli kiva nähdä,
Panameraa en nyt niin kamalasti jäänyt katsomaan. Niitä kun näkee kun katse-

lee maailmaa. Porschen osastolla Shown varasti
kirkkaan keltainen rata-katu GT3 RS. Ainakin alle-
kirjoittaneella, joka löytää itsensä haaveilemasta vä-
hän turhan usein 997 sarjan 911 GT3 RS:stä...

Mazda esitteli kuin tilauksesta uuteen MX-5:seen
pohjautuvan targa mallin – jossa on siis sähköllä
avattava katto, mutta tottakai vähän eri näköisenä
kuin se MX-5 jonka tunnemme jo ennalta. 1,6 litraa
tai 2 litran nelkulla ladattu kevyt pikku sportti on
varmasti ajajan auto. Kevyt, kompakti, hyvä tasapai-
no, kaikki elementit hymyyn tien päällä. Se, että so-
piiko siihen tuo harmaa metallihohtoinen väri on
jokaisen oma asia miettiä. Miten olisi kuulkaas vaik-
kapa tuota keltainen....? Laitetaanko tilaukseen?

2016 Ferrari 488 GTB Spider. Nätti väri.!

Tämän vihaisen keula ilmeen
takaa löytyy uusi Maserati
Levante.
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Pysytään Japanissa vielä hetkisen,
meinaa Nissanin uutukainen GT-R:stä
oli myös esillä. 2017 vuosimallia totte-
leva kulmiaan terävöittänyt GT-R on
nyt varmasti raaempi, hiotumpi ja ha-
lutumpi kuin koskaan. Moottoriltaan
samaa kuin aiempi esitelty malli. Kä-
sittääkseni kahdella ahtimella oleva
3,8 litrainen veekutonen antaa riittä-
västi voimaa yhdistettynä viimeisen
päälle hiottuun tietokoneosaamiseen
tekee tästä autosta nopean missä ta-
hansa. Oli hienoa nähdä tämä uusi
tuore malli messuilla, jota vielä kai-
kenlisäksi esiteltiin hyvin avoimesti ja
autossa oli mahdollista käydä istu-
massakin. Aivan loistavaa. Toivotta-
vasti maahantuoja sai pari kauppaa
aikaiseksi!

BMW esitteli viime vuonna uusia hyb-
ridejä, kuten varmasti muistamme
Suomeen tulleen ensimmäisen tum-
man sinisen i8:sin. Nyt messuilta löy-
tyi viinin punainen yksilö, ovet auki
totta kai. Se on jännä miten niinkin ta-
vallinen yksityiskohta kun urheiluau-
ton oven avaus tapa – voi antaa

autolle saman tien superauto leiman
otsaan. I8:sin kohdalla ovet aukeavat
ylöspäin, sopivan nätisti ja pysäyttä-
västi missä tahansa ne avaakin. Pai-
kalla oli myös i3:nen. Bensa hybridi,
jonka muodoista allekirjoittanut ei sa-
no sen enempää. Mutta i8 oli kiva näh-
dä. Jälleen kerran.

BMW Suomi saisi vain mielestäni ym-
märtää yhden asian. Vaikka miten
paljon merkki vihreän matkan puo-
lesta liputtaakin tänään ja keskittyy
markkinoinnissaan etenkin Suomessa
ekologisuuteen ja vihreään tapaan
ajaa autoa. Perustuu osa BMW:n gla-
mourista, rispektistä ja menestyksestä
moottoriurheilussa saatuihin voittoi-
hin, mestaruuksiin ja taidonnäyttei-
siin. Näiden takana on BMW
Motorsport ja varsin usein herra ni-
meltä Paul Rosche mitä moottori puo-
lelle tulee. Mikäpä olisi ollut
hienompaa kuin saada messuille näy-
tiksi autoja aikakausilta, jolloin moot-
toritekniikka oli yksinkertaista ja vain
parhaat pärjäsivät.... Mutta se ei kuu-
lemma sovi imagoon tänään. Vaikka

2016 Porsche 911 GT3 RS

Superauto lookkia sähköllä, BMW i8
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BMW Motorsportin suunnittelemalla
moottorilla olisi voitettu kaksi kertaa
Le Mans 24h, joista toisella BMW
omalla autolla......

The Jags Are Back! ! ! Jaguar on nouse-
vassa kursissa nykyään. Uusia mallit
löytyivät Jagen osastolta hienosti. Ja
kun nettiä selaa ; XE, XJ, XF, F-Space
sekä tuleva F-Space Concept josta on
ennakkokuvia jo ollut mediassa on
viemässä legendaarista Britti merkkiä
juuri sinne minne sen pitääkin viedä.
Autot ovat persoonallisia, kauniita ja
niihin on onnistuttu jopa Maseratia
paremmin saamaan tyylikkyyttä ja
eleganttisuutta yhdistettynä sportti-
suuteen ja laadukkaaseen vaikutel-
maan. Pitää kyllä ihan sanoa
rehellisesti, että on ollut ilo seurata
tätä kehitystä. Anyway, niistä supe-
rautoista.... Paikalla oli uuden F-Ty-
pen lippulaiva – Jaguar Land Rover
Special Operationsin tuunaama SVR.
Upealla sinisellä värillä, joka eroaa aa-
vistuksen Huracanin sinisestä. Viisi
litraa, ahdettu Kasi, 575 hevosvoimaa,
yli 320kmh huippunopeutta tarjoava
sportti tekee hienosti kunniaa histo-
rialliselle E-Typelle kaikessa kun au-
toa katsoo lähempää. Erittäin kaunis
agressiivinen laite niille, jotka halua-
vat F-typestä kaiken irti, valinta on
selvä. Tähän malliin saa varmasti vielä
lisä höysteitä sinne tänne tonne jos
vaan osaa kysellä...?

MARKKINOINTI KANNATTAA AINA?

Premium Cars and Trucks toi paikalle
Suomen ainoan Porsche Carrera Gt:n,
sekä Ferrarin F12:sen sekä Mercedes-
Benz SLR McLarenin. Muuten hyvä,
mutta tätä ei mitenkään markkinoitu
messuja ennen. Ainakaan allekirjoit-
taneen silmiin mitään mainintaa ei
näkynyt, muuta kuin ilmoitus mes-
suilla olemisesta. Totta kai tosta olisi
pitänyt tietenkin aavistaa, että siellä
osastolla kannattaa käydä. Mutta on
uskomatonta pohtia että miksi eivät
voineet mainita asiaa. Tällästen auto-
jen kohdalla ainakin allekirjoittanut
ottaisi viikkoa ennen ilon irti arjesta ja
mainostaisi ankarasti, järjestäisi vaik-
kapa arvonnan 3:lle päästä kyytiin
Carrera GT:hen tai jotain vastaavaa.

Nyt saattoi jäädä monelta kokonaan
huomaamatta tuo ilmeisesti sopivasti
sivummalla ollut ständi, jossa oli suh-
teellisen rankkaa kalustoa, ihan kan-
sainvälisestikin ajateltuna. Esimer-
kiksi, olen itse käynyt 2 peräkkäistä

Kovakatto versio Mazdan MX-5:sesta oli ensi
esittelyssä
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vuotta Englannissa. Goodwoodissa,
joista olen kerholehteen tehnyt jutut-
kin. Kertakaan näillä reissuilla ei ole
osunut eteen Carrera GT:tä tai SLR:ää.
Uskomatona kyllä. Joten kyllä allekir-
joittanut tätä markkinointia ihmette-
lee. Antakaa se anteeksi minulle.

Mutta tosiaan omalta kohdaltani tu-
loksena oli siis totaali missaus näiden
kolmen auton kohdalla. Kun en edes
tiennyt lähteä etsimään, vaikka osas-
tosta tiesinkin. Pienen pieni vihje olisi
auttanut asiaa...

No joka tapauksessa hienoa, että nämä
olivat paikalla niiden kohdalle, jotka
tuon osaston sattuivat löytämään.
Friikkien keskuudessa koodinimen
saanut CGT eli Carrerra GT kuuluu
kuitenkin sarjaan ”super rare anyw-
here” ja se on periaatteessa taidetta
joka ikiseltä osaltaan. Se miten se on
suunniteltu ja rakennettu. Le Mans
pohjainen V10, joka ei kuitenkaan
koskaan nähnyt La Sharten rataa tosi-
toimissa - kuulostaa lähinnä Formula

1 moottorilta ja jokainen siinä oleva
osa on tähän moottoriin ja autoon tar-
kasti suunniteltu.

Mercedes-Benz SLR McLaren taas
edustaa vähän erilaista näkemystä su-
perautosta. Ahtimia ja mukavuutta
yhdistettynä Mersun osaamiseen.
McLaren oli isossa roolissa auton ke-
hittämisessä ja löytyyhän siitä yhden-
näkösyyttä kuitenkin aikakauden
Formula 1 autojen keulan muotoihin-
kin. Muuten, vinkkinä ; jos sinulta sat-
tuu löytymään 90-luvun SLR tallista,
niin otappa yhteyttä McLarenin
Special Operationssiin Wokingiin, mi-
käli haluat autoosi uutta särmää luon-
netta ja muotoja. Tekevät meinaa
päivityspaketin jos tarvetta...... Ferra-
rin F12 on uusimpia Maranellosta tul-
leita ohjuksia mitä kaupasta saa.
Väriltään auto oli ilmeisesti musta ja
käsittääkseni se on hiljattain myyty-
kin Suomeen uudelle omistajalle ellei
tuo sitten ole jo toinen F12 Suomessa.
SUA onnittelee joka tapauksessa
V12:sen tukemisesta! Harmittaa auton
missaus, en ole liiemmin näitä nähnyt
missään liikaa, mutta ehtiihän sitä.
Toivottavasti.

UUSI LEASING UUDISTUS!

Kaiken takana on Luxury Collection,
joka on pitkään taistellut saadakseen
asioita paremmalle tollalle tässä kuu-
luisassa autoveron kehto maassa. Nyt
viimein eduskunnassa nähtiin lamppu
katossa

Viilattu F-Type kelpaisi varmasti monelle.
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ja tajuttiin asioita. Asioita, jotka on
nähty jo Tanskassa vuosia sitten tä-
män asian tiimoilta. Uusi Leasing uu-
distus meni kuin menikin läpi, joka
mahdollistaa nyt ihan eri tavalla mah-
dollisuuksia omistaa luxus- ja urhei-
luautoja. Uusi laki tarkoittaa siis sitä,
että nyt autoveroa ei tarvitse maksaa
kokonaan autoa hankittaessa. Auto
vero määräytyy vuokra-leasing sopi-
muksen keston mukaan.

Esimerkiksi 36 kuukauden sopimus
tarkoittaa autoveron kohdalla sitä, et-
tä siitä pitää maksaa vain kolmannes.
Kaikki on periaatteessa mahdollista,
kaiken voi periaatteessa räätälöidä
asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Vii-
meisen erän maksu voidaan sopia si-
ten että auto palautuu Luxury
Collectionille tai asiakas voi ostaa au-
ton itselleen. Jäännöserä ei sisällä
Suomen autoveroa, joten auto on vie-
tävä maasta pois sopimuskauden pää-
tyttyä, jonka hoitaa totta kai Luxury
Collection. Auto voidaan toki sopi-
muskauden päätyttyä myydä tax-free
kilpiin, mikäli asiakkaalta tai yrityk-
seltä löytyy ulkomailla oleva osoite.

Tämä uudistus siis tarkoittaa sitä, että
ensi vuonna Suomen teillä tullaan nä-
kemään uusia superautoja aivan ta-
kuu varmasti. Jos uuni tuoreen
Huracanin, 488 GTB:n tai uuden Bent-
leyn luxus W12 maasturin kuljettajak-
si pääsee reilun 4000 Euron kuukausi
maksulla, voisi olettaa markkinoiden
vilkastuvan huomattavasti! SUA

jää odottamaan, mitä tästä kaikesta
seuraa....!

LOPPUSANAT

Tälle messulle on ensi vuonnakin ti-
laus. Selvästi kiinnosti porukkaa. Niin
lapsi perheitä kuin vanhempaakin vä-
keä. Nuoriso taisi näyttelystä etsiä
näitä tehokkaampia superautoja
enemmänkin joka tietenkin on SUA:n
asteikolla positiivista. Messut olivat
varmasti kaupallisesti myös menestys.

Toivottavasti ensi vuonna nämä
messsut tulevat uudelleen! ! ! Allekir-
joittanut on menossa. Ehdottomasti.

Kuvia Auto 2016 messuilta löytyy
muutama täältä:

http://samiaal.kuvat.fi/kuvat/
AUTOTAPAHTUMAT+2007-2016/
2016+Autotapahtumat/Auto+2016+/

Teksti ja kuvat:
-Sami Aaltonen-

Nissanin uusin luomus GT-R:stä.
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Linnan kutsuilla

Vanajanlinnasta tuli kirje
5.12.2016 juhliin ja jonkunhan oli
SUA:n hallituksesta vastattava.
Vanajanlinna on parhaimpia yh-
teistyökumppaneitamme ja ilolla
otin kutsun vastaan.

Frakki oli kutistunut, kuten kaikki
sellaiset vaatteet, joita ei joka päivä käytä. Tosin näyttää muutkin asusteeni
kutistuvan tuosta vyötärön kohdalta. Onneksi juhlatamineissa on paljon
säätövaraa, vaikka jokapäiväisenä työasun kantajana ja nokikolarina en ha-
luaisi olla. Kauniimpi osapuoleni joutui odottelemaan oman asusteeni aset-
tumista – joskus näin päin. Vanajanlinnan kaikki huoneet oli varattu jo
hyvissä ajoin, joten oma tyytyminen oli omaan kulkimoon.

Kitkarenkailla Hämeenväylä tuntui tosi liukkaalta ja vaikka maa oli musta
pääkaupunkiseudulla, niin nietosta riitti Hämeenlinnassa. Kesältä tuttu leh-
tipuukuja pilkotti kauas hämyisten tervapatojen loisteessa ja linna piirtyi
kutsuvana loimottavien soihtujen takaa. Parkkipaikka oli niin täynnä, että
osa autoista oli jätetty kauas tien varteen. Naulakkoteltassa kerrottiin, että
tullessamme oli vielä 600 kenkäpussia jäljellä, eli linnassa oli varauduttu
runsaaseen juhlaväkeen.

Illan isännät ottivat eteisaulassa kätellen vastaan, kuten linnan juhlissa kuu-
luukin, ja iloinen puheensorina täytti salit. Kuohuviinilasin sormiote piti
tungoksessa hyvin ja pikkusuolaista kiersi sopivassa määrin linnanneitojen
tarjoamina ympäri linnaa. Alakerran kaikki salit olivat tuupaten täynnä juh-
lakansaa ja puheensorina laski ja nousi aaltoillen. Nopeasti vilkaisten aina-
kin puolella miehistä oli frakit ja kunniamerkit sonnustuksenaan. Naisten
upea pukuloisto oli häikäisevää, onneksi linnan lämpö suosi ohuiden pitsi-
luomusten kantajia.

Linnan Juhlat

Talvinen Vanajanlinna
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Jostain syystä pani merkil-
le, että julkimot ja kuului-
suudet olivat luonnossa
paljon valloittavampien
näköisiä kuin lehtien pals-
toilla ja televisiossa. Heitä
oli myös saapunut runsaas-
ti paikalle juhlistamaan it-
senäisyyspäivän aattoa.

Orkesteri soitti vaimeaa, jatsahtavaa ja ylevää musiikkia taustalla, puheen-
sorinan keskellä, kunnes solisti saapui paikalle. Bändejä aloitteli sopivasti
porrastettuina eri huoneissa ja kokoonpanoissa illan mittaan. Valssien, foxt-
rotien ja muiden ikivihreiden sekaan mahtui myös nopeatempoisempaakin
tahtia. Kaikin puolin onnistunut ja hieno tilaisuus, olisipa ajoissa varannut
huoneen yöpymiselle, mutta seuraavan aamun lipunnosto oli kuitenkin
odottamassa.

Sopivana hetkenä livahdimme kotimatkalle, lumikiteistä valkoisina välkeh-
tivien golfkenttien läpi, kohden Hämeenlinnan keskustaa. Huomasin vasta
tässä vaiheessa, että olin tehnyt erään etikettivirheen omassa asusteessani –
ilman kunniamerkkejä frakissa pidetään valkoisen taskuliinan reuna näky-
vissä. Tuskinpa sitä kuitenkaan moni pani merkille, vaikka muilla asusteet
olivat aivan viimeisen päälle kuosissa. Linnan pidot oli loistava osoitus isän-
tien ammatillisesta osaamisesta ja Vanajanlinnan sopivuudesta korkeakult-
tuuriseen juhlaan. Hieno tilaisuus!

Jarmo Heinonen
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Vuosikokous on 22.01 .201 7

Finnish Sports Car Drivers ry. Suomen Urheiluautoili jat (SUA)

Paikka: Niittylounas , Pihatörmä 1 , Espoo

Aika: Sunnuntaina 22.01 .201 7 klo 1 3.00

Klubin vuosikokouksessa käsitel lään seuraavat asiat:

1 . kokouksen avaus

2. val itaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen lai l l isuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään ti l inpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastaj ien lausunto

6. päätetään ti l inpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hall itukselle ja muil le vastuuvelvol l isi l le tai ni istä

toimenpiteistä, joihin klubin hal l into ja / tai toiminnantarkastaj ien

lausunto ehkä antaa aihetta

7. vahvistetaan li ittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. val itaan hall ituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. val itaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heil le

varatoimnantarkastajat

1 0. käsitel lään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli klubin jäsen haluaa saada jonkin asian klubin

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä

kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan laittaa

kokouskutsuun.

Tule mukaan vaikuttamaan SUA:n toimintaan ja osallistu vuosikokoukseen!

Vuosikokous 2017
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FORD GT40 MKI TARKEMMAT
TEKNISET TIEDOT

Keskityn tässä enemmän MKI ver-
sioon, mutta olen ottanut mukaan
myös tiivistetysti GT40:sen muut ver-
siot.

RUNKO

Ford GT perustuu siis Eric Broadleyn
suunnittelemaan Englantilaiseen ur-
heiluautoon – Lola MK6 GT:hen. MK6
oli Fordille kuin taivaan lahja Mus-
tien Orien lyömiseen Le Mansissa.
Broaley oli suunnitellut autonsa ke-
vyeksi kuten kilpa-auton pitääkin ol-
la. Alumiinimonokkirunko oli kevyt
ja jäykkä. Jostain syystä Fordilla oltiin
eri mieltä. GT:stä ja tulevasta
GT40:sestä haluttiin kuitenkin tehdä
myös mahdollisesti katuauto. Alumii-
nimonokokki runko olisi vaikeasti

korjattavissa mahdollisen kolarin jäl-
keen, ja se on myös kallista. Fordi ha-
lusi rungon tehtävän teräksestä,
vaikka siinä menetettäisiin alumiinin
tuoma etu : keveys. GT / GT40:sen ko-
ri perustuu siis teräsmonokkirun-
koon, jonka on rakentanut Abbey
Panels – niminen yritys.

Abbey Panels teki siihen aikaan pal-
jon runkoja eri autonvalmistajille.
Sota-aikana yritys tuotti runkoja ja
avusti mm. Spitfire:eiden ja Hurrica-
neitten valmistuksessa. Sodan loput-
tua yritys suuntasi autoteollisuuteen
ja sai siellä loppuen lopuksi ison osan
sen ajan autoteollisuudesta. Merkit
kuten Bristol, Ford, Haealey, Hillman,
Humber, Jaguar, Lea Francis, Singer,
Standard, Triumph and Rolls-Royce
olivat yrityksen yhteistyökumppa-
neita.

GT40:sen runko on hyvin monimut-
kainen palapeli, joka kostuu yhteensä
365:stä erillisestä paneelista, jotka
ovat hitsattu yhteen joko piste- kaasu
tai MIG hitsauksella. Tällä GT40:sen
rungosta saatiin erittäin luja ja vahva
vääntöjäykkä kokonaisuus, joka myös
säästi kuljettajien henkiä, ihan oi-
keasti. Ainoat huonot asiat tästä rat-
kaisusta ovat oikeastaan teräksen
valinta materiaaliksi, joka tuo lisää

Ford GT40 (osa2)

1965 Le Mansissa nähty alkuperäienn P/1006
GT40 MKI
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painoa ja näin ollen kuluttaa
kaikkia auton kuluvia osia.
Mahdollisen onnettomuuden
jälkeen hyvin haastava kor-
jata, noin 650 miestyötuntia
vaativa urakka, joka ei on-
nistu ihan jokaiselta yrityk-
seltä.

Auton rungon jäykkyyden
salaisuus ovat sivupalkkien pontto-
nit, jotka sijaitsevat kynnyslevyjen
takana ja ne myös kätkevät sisälleen
polttoainetankit. Tällä ratkaisulla au-
ton rungosta saatiin hyvin jäykkä ja
se myös suojaa hyvin kuljettajaa sivu-
törmäyksissä. Myös auton iso keski-
tunneli antaa korille lisää jäykkyyttä.
Etuväliseinän edessä on neljän put-
ken kehikko, sekä kolme alumiinista
tehtyä paneelia. Tällä ei kuitenkaan
ole vaikutusta auton rungon jäykkyy-
teen vaan se on rakennettu tukemaan
auton keulassa sijaitsevia osia kuten
jäähdytintä, öljyn jäähdytintä sekä
varapyörän koteloa, joka oli siihen ai-
kaan FIA:n luokitussääntöjen vaati-
mus listalla.

MKII versiot aloittivat elämänsä sa-
manlaisina MKI runkoisina autoina,
mutta niiden runkoa muutettiin
etenkin takapään osalta huomatta-
vasti kantamaan 7 litrainen isolohko
V8 niin leveytensä kuin painonsakin
osalta. Muuten auton runko oli teräs-
tä, perustuen Abbey panels rakentee-
seen.

MKIV - niin sanottu J-Car, joka voitti
1967 Le Mansin ei enää juuri GT40:stä
muistuttanut ulkoisesti. Auto oli
myös täysin erilainen rungoltaan pe-
rustuen lentokoneteollisuudessa käy-
tettyihin menetelmiin. Runko oli alu-
miinista tehty hunajakennorakentei-
nen runko, joka oli myös jäykempi
kuin MKI – MKII versioiden rungot
mutta myös 136 kiloa kevyempi.

Muutamia poikkeuksia on, Alan Mann
Racingin teräsrunkoiset, mutta alu-
miinikoripaneeliset kevyet pikkuloh-
koiset GT40:set sekä pari muuta
tapausta, joissa on mm. Abbey Panels
ollut mukana auton rakentamisessa.
Muuten GT40:set ovat rungoltaan te-
rästä.

KORI

Auton koripinnat valmisti Specialised
Mouldings of Upper Norvood nimi-
nen yritys, joka toimi Lontoossa. Yri-
tys valmisti muutamat ensimmäiset
setit auton koreja. Yrityksellä oli kui-
tenkin kädet täynnä töitä Lola
T70:sen kanssa, joten valmistus siirtyi

GT40 rivistö varikolla



18

Fibre Glass Engineering LTD of Fam-
ham Surrayssa sijaitseneelle yrityk-
selle. GT40:sen koripaneelit tehtiin
siis lasikuidusta, mutta esimerkiksi
John Wyerin ajattamat Miragien korit
sisälsivät pieniä määriä myös hiili-
kuitua, joka toi oman lisänsä pintojen
jäykistämiseen lasikuidun lisäksi.

GT40:sen kori voidaan jakaa seitse-
mään osaan : Etu- ja taka osaan, oviin,
kynnyshelmoihin sekä jäähdyttimen
ilmanpoisto alueeseen GT:n ollessa
aerodynaamisesti epävakaa, GT40
MKI sai uudelleen muotoillun perän
ja keulan. Ilmanottoaukkoja fiksail-
tiin niin takana kuin keulassa ja taak-
se rakennettiin pieni lippa tuomaan
downforcea korkeissa nopeuksissa.
Ilmanottoaukoista ylempi huolehti
kaasuttumien ilman saannista, kun
taas alempi jarrun ym.ilman vaihdos-
ta.

MOOTTORIT

Moottori puolella näiden 5 aktiivisen
kilpailu-uran aikana nähtiin useita
eri moottoreita. Aikakauden alussa,
1964 vuoden GT:ssä nähtiin speciaali
versio Fordin Fairlinen voimanläh-
teestä. Moottori perustui Lotuksen
Indycar -ohjelmaan ollen täysalumii-
ninen. 255cid (4,2L) veekasissa oli yk-
si yläpuolinen nokka-akseli (SOHC), ja
sen venttiilinkannet ja lohko olivat
alumiinia, öljypohja magnesiumia.
Erona Lotuksen ja Fordin voimanläh-
teissä oli virranjakajan sijainti toisel-

la puolella konetta. Moottori piti
sisällään myös kuivasumppuvoitelun.
Näitä moottoreita rakennettiin viisi
kappaletta ja se antoi mukavat 350hv
kierrosluvulla 7200rpm sekä noin
373Nm verran vääntöä kierrosluvulla
5600rpm.

Heinäkuussa Reimsin 12 tunnin ki-
sassa nähdyssä GT:ssä taas käytettiin
AC Cobrasta lainattua 289cid (4,7L)
veekasia, joka oli teknisesti hyvin pe-
rustavaraa. Valurauta lohko, joka piti
sisällään märkäsumppuvoitelun tar-
josi noin 380hv 6500rpm:llä ja vään-
töä noin 447Nm kierrosluvulla
5500rpm. Moottorissa oli paljon po-
tentiaalia, mitään varsinaisia kovia
”kilpapalikoita” ei oltu laitettu autoi-
hin kiinni, joten tämä voimanlähde
nähtiin myöhemmissä GT:ssä sekä
GT40 MKI:ssä tulevissa kisoissa.
Moottori piti sisällään myös kompak-
timman pakosarjan, joka mahdollisti
moottorin jäykemmän tuennan joka
suhteessa. Fordi valmisti itse imusar-
jat, kaasun välityksen polkimelta
moottorille, vauhtipyörän sekä öljy-
pohjan. Tämä kokonaisuus oli hyvin

GT40 MKI - Kaunein kilpa-auto ikinä?
Kuvassa P/1022
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luotettava, ainoa iso ongelma oli her-
kästi palavat kansipahvit.

Nämä kilpamoottorit varustettiin
neljällä kaksikurkkuisella 48IDA We-
ber kaasarilla, kun taas jotkut katu-
version moottorit saivat yhden neli-
kurkkuisen Holleyn kaasuttimen. Kil-
pamoottoreihin myös asennettiin
alumiininen levy kaasuttimien alle
helpottamaan lämmön poistumista
poispäin moottorista sekä se myös
ohjasi viileämpää ilmaa, joka tuli au-
ton ilmanottoaukoista moottori ti-
laan. Kaasutinkurkkujen päällä taas
oli levy palauttamassa palamattoman
bensan takaisin kaasuttimille.

Kun vuonna 1969 MKI:set palasivat
radalle uusien sääntöjen tiimoilta ;
korvattiin tuo kauan palvellut 289cid
Kasi Fordin 302cid (5L) kasilla. Moot-
tori piti sisällään mm.Gurney-Wesla-
ke:n suunnittelemat alumiiniset
sylinterienkannet. Tämä moottori ei
enää kärsinyt kansipahvien palami-
sista ja se antoi luotettavat 425hv.
Moottori piti sisällään myös nelipult-
tisen kampiakselin kiinnityksen. Ai-
emmin 289cid koneessa näitä pultteja
oli vain kaksi. Tästä hyödyttiin li-
sääntyneenä luotettavuutena taas
kerran. Mirage M1:set olivat joko 5
litran tai sitten 351cid (5,7L) Kaseilla
riippuen vähän kaikesta.

Le Mansin kolmoisvoitolla 1966 val-
loittaneet MKII:set saivat kokonaan
uuden voimanlähteen. 4,7 litrainen

sai väistyä ison Nascar-pohjaisen
427cid (7L) isolohkon tieltä, joka oli
valmistanut Kar Kraft. Vaikka moot-
tori perustui Fordin Nascar-mootto-
riin, se oli huomattavasti kevyempi.
Painoa oltiin saatu alas 52kg:n verran
käyttämällä kevyttä alumiiniseosta
sylinterien kansissa, värähtelyn vai-
mentimessa sekä vesipumpussa. Kaa-
suttimena toimi yksi nelikurkkuinen
Holley puristussuhteeltaan moottori
oli varsin mukavat 10.5:1. Kuiva-
sumppuvoitelulla toteutettu voiman-
lähde tarjosi rankat 485hv:n verran
voimaa. MKIIB version moottori erosi
pieniltä osin MKII:sesta lähinnä valu-
rautaisten sylinterikansien osalta se-
kä kaasuttimen ollessa isompi.
Puristussuhde oli myös kovempi
10.75:1, tarjoten noin 500hv verran
voimaa.

Mutta mitä tämä raju lähes 500hv:n
tehoinen vääntöjuhta aiheutti voi-
mansiirrolle... Siitä seuraavassa.

P/1022:sen detaileja.
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VOIMANSIIRTO

GT40sen alkuperäinen voiman-
siirron ratkaisu oli Italialaista
alkuperää oleva nelilovinen
dog-leg tyyppinen Colotti:n
vaihdelaatikko. Kyseinen laa-
tikko oli tuttu sen ajan Formula
1:stä ja kesti vaivatta niiden noin
kahden tunnin kilpailun. Le
Mans sekä muut kestävyyskil-
pailut olivat kuitenkin toinen tarina.
Vaihdelaatikko oli myöskin huomat-
tavan painava huolimatta Mangne-
sium koteloinnista. Fordin poppoo
työskenteli kovasti löytääkseen rat-
kaisun Colotti:n luotettavuusongel-
miin ja patisti ZF:ää rakentamaan
heille alumiiniseoksesta valmistetun
5-lovisen synkronoidun vaihelaati-
kon, joka asennettiin GT40:sen moot-
torin perään ylösalaisin.

Ensimmäisen kerran kyseinen vaih-
delaatikko ; nimeltään ZF Dash Zero –
löytyi GT40sen voimansiirtona 1965
Le Mansin aikoihin. Huolimatta isosta
askeleesta eteenpäin, uusi laatikko ei
ollut kuitenkaan vielä luotettava. Ra-
situksesta johtunut alumiinisen kote-
loinnin vääntyminen johti rikkou-
tuneisiin vetopyörän- sekä hammas-
rattaiden hajoamisiin. Hammaspyö-
rät taas olivat loppupeleissä liian
pieniä suhteessa moottorin julmaan
vääntöön.

Myöhemmin esitelty päivitettyyn
vaihdelaatikkoon nämä ongelmat oli-

vat korjattu. Hieman pidempi, suu-
remmilla hammasrattailla varustettu
laatikko piti sisällään myös teräsko-
teloinnin sekä se oli pultattu tuke-
vammin kiinni. Laatikkoa myös
modifioitiin hieman ajatellen käyttö-
tarkoitusta ; kun öljy on mennyt filt-
terin läpi, se suihkutettiin suoraan
hammas- ja vetopyörille. Vaihteisto
oli kiinnitetty runkoon kahdella kiin-
nittimellä ja siinä missä ensimmäisis-
sä versioissa kytkinkotelo oli kiinni
kahdella pultilla, myöhemmissä pult-
teja oli kuusi. Ensimmäiset versiot pi-
tivät sisällään myös erillisen
lukitusjärjestelmän, jossa kuljettaja ei
voinut hypätä vaihteita yli, vaan hä-
nen piti käydä kaikki vaihteet läpi, oli
vaihtamissuunta ylös- tai alaspäin.

Vaihdekeppi sijoitettiin ohjaamossa
aina kuljettajan oikealle puolelle,
huolimatta siitä, että kaikki kilpaver-
siot olivat oikean puoleisella ohjauk-
sella varustettuja. Ison rungon
jäykistämiseen rakennetun keskitun-
nelin vuoksi kuljettajan vasemmalla
puolella ei ollut tilaa vaihdekepille.

Alunperin Alan Mannille uutena mennyt P/1023
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Tämä tarkoitti myös suoraa linkkiä
vaihdekepistä vaihdelaatikkoon, joka
rakennettiin kolmen kannattimen
avulla.

JOUSITUS JARRUT

GT40:sen jousitusrakenne on aika-
kautta katsoen hieno. Edestä löytyvät
tupla kolmiotukivarret, kierrejouset
sekä vaimentimet ja kallistuksen vai-
mentimet. Takaa löytyy kaksi pitkit-
täistukivartta, poikittaiset tukivarret,
alempi kolmiotukivarsi sekä kierre-
jouset ja vaimentimet. Alusta on
muutenkin melko hyvin säädettävis-
sä ja ratkaisut ovat mietittyjä hieman
pidemmälle kuin voisi olettaa. Auton
keulan maavara on säädettävissä. Is-
kunvaimentimina käytettiin Konin
tuotteita edessä kuin takanakin ja
kummassakin oli mahdollisuus säätää
vaimentimen ylös-alas suunnassa
jousituksen kovuutta.

Jarrut olivat ennen vuotta 1966 au-
toissa teräslevyt edessä kuin takana-
kin, jotka eivät olleet jäähdytetyt.

Jarrut satulat olivat yksimäntäiset.
Myöhemmin käyttöön otettiin neli-
mäntäiset jarrusatulat ja levyt olivat
nyt navan ulkopuolella sekä myös il-
majäähdytetyt. Näin mahdollistettiin
paljon nopeampi huolto kilpailujen
aikana. Fordi rakensi myös oman pe-
dal boxin, jossa oli 4 erilaista säätö-
mahdollisuutta. Kuljettajan istuin oli
siis kiinteä. Jarrubalanssin säätö oli
mahdollista tehdä vain varikolla me-
kaanikon toimesta.

OHJAUS RENKAAT JA MUUTA

GT40:sen ohjaus oli Fordin omaa tuo-
tantoa ja oli toteutettu hammastan-
ko- toteutuksella. Vanne puolella
nähtiin kolme erilaista vannetta.
1964-1965 GT sai vanteikseen Borra-
nin kauniit pinnapyörät. GT40
MKI:set taas Halibrandin magnesiu-
mista tehdyt vanteet ja John Wyerin
ajattamat GULF:it 1968-1969 BRM
magnesiumista tehdyt vanteet. Kau-
niit pinnavanteet olivat toki klassiset,
mutta sopimattomat kilvan ajoon
etenkin kun olivat likaiset vanteiden

tasapaino meni sekaisin. Halib-
ranien kohdalla taas murheena
oli liika paino, sekä lämmön ke-
rääntyminen renkaan alueelle.
BRM GULF autoissa käytetyt
olivat kevyitä, helppoja putsa-
ta. Niiden lämmönkesto oli kor-
kealla tasolla ja ne olivat
kilpailu käytössä myös vahvoja.
Renkaina nähtiin niin Dunlop-
pia, Goodyearia kuin Firesto-P/1023:sen fiilistelyä ennen vikaa shikaania
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neakin.

GT40 ARVOT TÄNÄÄN

Kuten kaikissa harrasteautoissa, näi-
tä sai aikoinaan naurettaviin hintoi-
hin, jos olisi vaan tajunnut hankkia.
Ne jotka ostivat GT40:sen suurin piir-
tein 1989 vuoden nurkilla ennen kuin
markkinat kaatuivat ; ovat varmasti
enemmän kun onnellisia hankinnas-
taan tällä hetkellä. Mitään tiettyä ar-
voa on vaikea sanoa tällaisille
autoille. Kaikki merkitsee, kilpailu-
historia, kuljettajat, voitot, kisat,
yleiskunto ja kuinka alkuperäinen
auto on. Haluituimpia ovat ne neljä
John Wyerin Mirageista takaisin MKI
spekseihin muutettua GULF värityk-
sistä GT40stä. Sen jälkeen halutumpia
lienee kilpaversiot hyvällä historialla
ja sen jälkeen MKIII katuversiot. Riip-
puu tietenkin ihan asiakkaasta, mitä
hän haluaa. Viimeisin huutokaupassa
myyty GT40 oli katuversio, joka oli
kunnoltaan hieno ja alkuperäinen.
Hintalappu oli muistaakseni yli 3M

USD tietämillä.

Karkeasti voidaan sanoa näin tilan-
teesta vuonna 2012, joka on varmasti
nyt jo muuttunut eikä ainakaan edul-
lisempaan suuntaan:

1M£ vakio katuversio hyvällä histo-
rialla
1,5M£ normaali hyvällä kansainväli-
sellä historialla oleva kilpaversio
3-4M£ Prototyypistä todistetulla his-
torialla
10M£ jokainen niistä 4:stä tehdystä
GULFin autosta. (P/1074, P/1075,
P/1076, P/1084)

VALMISTUSMÄÄRÄT

Kaiken kaikkiaan GT40:Stä valmistet-
tiin 132 kappaletta.

12 Protyyppiä,
86 Tuotanto GT40stä, joista 33 oli ka-
tuversioita, 45 kilpaversioita ja 8 kon-
vertoitiin MKII versioksi
7 jälkituotanto versiota
7 MKII katuversiota
5 Alan Mann Racinginin valmistamaa
12 J-versioita
3 Miragea

Määrässä mukana GULF tiimin 4 au-
toa, jotka olivat kuvioissa MKI ver-
sioina vuosina 1968-1969. P/1004 sai
uuden runkonumeron ollen vuoden
1968-1969 Le Mansissa P/1084.

Maailmalla hyvin tunnettu alkuperäinen
katuversio, P/1069
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GT40 JA REPLICAT

GT40 kuuluu niihin urheiluau-
toihin, joista on tehty lukemat-
tomia replicoita. Osa hyvin ja
osa vähemmän hyvin. Muuta-
mat replicat kuten Gelscoe Mo-
torsportin tuottamat, tai
Superformance koriset ovat
saaneet jopa FIA:lta viralliset
paperit historiikki kilpailuihin.
Gelscoe Motorsport muuten
omistaa tänään alkuperäiset piirrokset näihin autoihin....

Valmistajia on kuitenkin useita ja oikeastaan hinnalla ei ole ylärajaa, jos GT40
Replican haluaa. Mitä alkuperäisempi toteutukseltaan, sen kalliimpi se on.
Hyvin tehty, huolellisesti rakennettu ja toteutettu replica on varmasti käypä
laite nautiskeluun ja niihin fiiliksiin mitä aidon ajaminenkin antaisi. Mutta jos
haluaa välttämättä aidon, niin pitää varautua oikeasti suuriin summiin ja pit-
kään odotukseen.

KIITOKSET:

Jani Hottolalle sekä Arttu Toivoselle teknisen sanaston avustamisessa
Muutamalle henkilölle Facebookissa autojen historioiden valottamisessa

LÄHTEET:

Mobilisti – Le Mansin Legendat 4/2001
Road & Track nettiversion artikkeli
Haynes – Ford GT40 Owners Work Shop manual
Muutamat henkilöt Facebookista.
Internet muutamat foorumit, sekä runkohistorioita koskevat sivut

Teksti ja kuvat: Sami Aaltonen

P/1109:sen runko oli itseasissa varalle MKIII projektiin,
mutta sitä ei koskaan tarvittu siihen käyttöön.






