
Lehdessä mm juttuja seuraavista aiheista...

- Uudet renkaat ja vanteet autoon - SUA leffailta

- Miksi nimet ei myy? - McLaren F1 historiikki (osa1)



2

Finnish Sports Car Drivers ry

207.493

c/o Timo Luotsi
Ruukinlahdentie 5 A7 , 00200 Helsinki

Danske Bank FI28 8318 3710 000229

www.sua.fi
www.facebook.com/www.sua.fi

Puheenjohtaja
Jarmo E.A. Heinonen

jarmo.heinonen@laurea.fi
040 536 1437

Varapj .
Timo Luotsi

timo.luotsi@gmail.com
050 355 8353

Rahastonhoitaja
Hans Seitz

hansp.seitz@gmail.com
0400 421 545

Kerholehden päätoimittaja
Osmo Raninen

osmo.raninen@gmail.com
050 531 0589

Jäsen
Tari Seitz

tari@welho.com
040 540 3097

BensaaSUAnissa on Finnish Sports Car Drivers
ry:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena on julkaista
niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja urhei-
luauto- harrastuksen piiristä sekä tiedottaa
alan tapahtumista.

Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta aineistosta.
Aineiston toimitusosoite on:

osmo.raninen@gmail.com

Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kir-
joittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Finnish Sports Car Drivers ry:n hallituksen.

Päätoimittaja: Osmo Raninen
Taitto (Scribus): Osmo Raninen

Painopaikka: Grano Oy
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.

ISSN 2342-0588 (Painettu)
ISSN 2342-0596 (Verkkojulkaisu)

Kansikuva: McLaren F1 #007

Kuva: Sami Aaltonen



3

Ensiksi täytyy korjata Bensaa SUAnissa 2017 #2 numeron pienoismalli jutun
kirjoittaja. Jutun kirjoitti tosiasiassa Markus Salminen eikä Sami Aaltonen
jonka nimi mainittiin jutun lopussa. Oikea kirjoittajatieto tuli minulle vasta
kun lehti oli jo painettu. Pahoittelut virheestä.

Tässä lehdessä on paljon juttuja legendaarisesta McLaren merkistä. Samin
McLaren historiikki on ollut pakko jakaa kahteen osaan ja sen loppuosa il-
mestyy seuraavassa lehdessä. Timon leffailta-juttu on myös McLaren leffan
takia samaa aiheitta sivuava. Kiitos myös Jarmolle joka kirjoitti mm. vantei-
den ja renkaiden valinnasta jutun.

Vuoden viimeinen lehti ilmestyy joulun jälkeen ja jos sinulla on juttu val-
miina lehteen niin toimita se allekirjoittaneelle pikaisesti.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

Amerikassa Corvette kerhon jäsenkirjeessä kehotetaan nostamaan kättä jo-
kaiselle Corvetten omistajalle, samoin kuin Suomessa nostavat moottori-
pyöräilijät toisilleen. Saman voisivat tehdä SUA:n jäsenet, vaikka
siviiliautosta ei kaveria välttämättä aina tunnista, muut kuin ne jotka ovat
ahkerasti mukana tapahtumissa. Vaan onnistuisiko käsi lippaan jos tuttu on
liikenteessä?
Linnakierrokselle on tulossa jatkoa, ainakin sikäli innokkaasti kiertoajeluun
suhtauduttiin. Luolakierroksesta oli myös puhe ja sekin onnistuu. Tosin sil-
loin täytyy varautua toisenlaisin tohvelein liikenteeseen, muutoin kastuu.
Kysyin varapuheenjohtajalta, miten hän suhtautuisi luoliin tutustumiseen ja
vastauksena tuli että ”melkoisia luolamiehiä sitä on nykyisinkin liikentees-
sä.” Siispä maastokenkiä ostamaan.
Onneksi tulevaisuuden toivoni eivät enää käytä leikkimökkiään, sillä sen uu-
meniin on varastoitunut melkoinen määrä kerhon rekvisiittaa. Hiukan on
tullut kyseltyä, josko jollakulla olisi löysää varastotilaa tai autotallin kulmaa,
johon voisi säilöä kerhon tarvikkeita? Sikäli se on fiksua että kaikki löytyy
saman katon alta, mutta katto tulee vastaan – ainakin leikkimökissä. Kiitol-
lisena otetaan puheluita vastaan.
Onko jollakulla tällä hetkellä menossa korjausprojekti autonsa kimpussa ja
uskaltautuisi kertomaan kuvineen siitä? Usein kinkkiset ongelmat ratkea-
vat, jos vain kertoo niistä muille. Samalla muutkin saavat lisävalaistusta vas-
taavanlaisen probleemin kohdatessaan. Yhden hienon entisöintiprojektin jo
saimmekin lukea, mutta vastaavanlaisia pyydettiin lisää. Jensille kiitokset!
En toivota hyvää syksyä enkä aurinkoista kevättä, sillä vaikka Osmo tekee
päätoimittajana upeaa työtä, artikkelit tuppaavat ilmestymään milloin sat-
tuu. Eikä se ole päätoimittajan syy. Siispä, jos olet matkoiltasi bongannut
erikoisen auton tai kokeillut uusia ajoreittejä, pistä kynä pyörimään. Juttuja
otetaan mielellään vastaan.

Ajokelejä! Jarmo

Puheenjohtajan palsta
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Uudet vanteet ja renkaat autoon?

Uudet vanteet tekevät autosta toisen näköisen. Vanteiden valinta ei kuiten-
kaan ole suoraviivainen juttu, sillä esimerkiksi TE luku (offset) vaikuttaa sii-
hen, miten auton alusta toimii jatkossa. Auton vakiovanteissa Et on keskitetty
siten, että auton alusta ja rakenne ovat ihanteellisessa suhteessa. Vanteiden
offset on ehkä tärkein tarkistettava asia uusien vanteiden kanssa, ettei se
eroa puolta senttiä enemmän alkuperäisestä. ET on merkittynä uusissa van-
teissa reunaan, esim. ET 35 (offset 35 mm), eli kuinka kaukana on pulttilinja
vanteen keskilinjasta. Positiivinen offset tarkoittaa että kiinnityskohta on
ulompana kuin vanteen keskilinja. Esimerkiksi jos alkuperäisen vanteen ET
on 60 ja asennat autoosi vanteen, jonka ET on 49, niin vanne työntyy 11 milli-
metriä ulospäin.

Renkaan leveys saattaa olla liikaa auton lokasuojille ja jarrusatuloille, tai ai-
nakin vanteen suuruus. Pulttijako ja keskireiän koko ovat myös niitä, jotka
vaikuttavat kiinnitykseen, mutta myös joissakin tapauksissa ajogeometriaan
ja ulkonäköön. Vanne ei kooltaan saa tulla ulos pyöränaukosta, eikä koskettaa
niveliin tai lokasuojan reunoihin. Siksipä auton valmistajat suosittelevat juuri
tietynlaisia vanteita autoihinsa.

Useimmissa huoltokirjoissa kehotetaan tarkistamaan vastavaihdettujen pyö-
rän pulttien tai muttereiden kireys parinsadan kilometrin jälkeen. Varsinkin
kotimaisessa kulttuurissamme talvi- ja kesärenkaat ovat eri vanteilla sekä
mahdollisesti jopa erikokoisia. Ei tee välttämättä mieli vääntäytyä uudestaan
roplaamaan kiinnityksiä, jos on juuri vaihtanut hikisellä urakalla renkaat, jo-
ten usein jälkikiristys jää tekemättä.

Keväisen tai talvisen renkaanvaihdon yhteydessä saattaa miettiä mihin sur-
voisi pultit tai mutterit. Kätevin tapa on kankainen pussi. Muovinenkin käy,
mutta jos vaihdettaessa satoi, pussi hautoo puoli vuotta niitä ja ruostuttaa.
Jotkut teippaavat mutterit tai pultit säilytysvanteiden sisään. Osalla kiinnitti-
met lojuvat auton takakontissa odottamassa seuraavaa vaihtoa.

Uudet vanteet ja renkaat autoon?
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Alumiinivanteet on jyrsitty tarkemmin, kuin prässätyt peltivanteet. Ainakin
useimmiten. Toisaalta vanteiden autenttisuus on ainakin Concors d´Elegance
showssa oleellinen juttu, eli kannattaa selvittää jos omaan autoon kuuluu
myös alumiinisetkin vanteet, peltivanteiden rinnalla käytettäväksi samalta
aikakaudelta.

Netissä on muutamia sivustoja, joissa voi käydä kokeilemassa eri rengas- ja
vannevaihtoehtoja autoonsa:

Rim & Tire Size Calculator: https://www.wheel-size.com/calc/

on mielenkiintoinen sivusto niin vanteen kuin renkaan valintaa varten. Siellä
on myös hyvin näkyvillä mitä kannattaa huomioida rengas- ja vannekokoja
vaihtaessaan ja sivun ohjelma tarjoaa parhaan vaihtoehdon.

Tyre size calculator, jossa voi kokeilla eri rengaskokoja:

http://www.tyresizecalculator.com/tyre-wheel-calculators/tyre-size-
for-rim-size-width-calculator

Will they fit, jossa vanteen ja renkaan kokoja voi vaihdella:

http://www.willtheyfit.com/

Useimmilla rengasmyymälöillä on sivuillaan vastaavia ohjelmia ja varmasti
auttavat etsimään sen parhaan vanne- ja rengasmallin, kunhan kysyy apua.

Jarmo Heinonen
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LEFFAILTA JA SNADIT JOWLUT

SUAn yhdistettyä Leffailtaa
ja Snadeja Jowluja vietettiin
perjantaina 13. lokakuuta,
Ravintola Vltavan kabinetis-
sa, keskellä Stadia. Kabinetti
oli juuri sopivan kokoinen ja
melkoisen hyvällä tekniikalla
varustettu, vaikka aluksi Blu-
ray dvd tekniikka oli liian
uutta sille, mutta henkilö-
kunta klaarasi homman hienosti ja saatiin laitteen toimimaan. Varsinkin lait-
teiston äänimaailma sai porukaltamme positiivista palautetta, melkoisen
muhkeasta soundistaan.

Tosin ilta käytännössä oli leffailta, joka oli ensimmäinen laatuaan. Illan pää-
leffana oli tämän vuoden kesällä julkaistu ihka uusi McLaren. Leffa kertoo
uusiseelantilaisen Bruce McLarenin vaiherikkaan ja maanläheisen tarinan,
lapsesta kohtalokkaaseen onnettomuuteen asti. Samalla se on myös yksi
upeimmista F1 tallin selviytymistarinoista niin omaisille, kuin tiimillekin.
Brucen poismenon jälkeen tiimin jäsenet yksimielisesti päättivät jatkaa tallin
toimintaa, autojen kehittämistä, rakentamista ja niillä kilpailemista. Tästä li-
sää juttua toisaalla tässä lehdessä. Kerho tarjosi leffayleisölle sponsoroidut
snaksit, jotta leffan katselu maistuisi. Osallistujia oli karvan alle parikymmen-
tä henkilöä, aina Hauholta asti stokella tulleita.

Leffan päätyttyä alkoi paikoitellen hyvinkin tietopohjainen keskustelu leffas-
ta ja Bruce McLarenista, aina tallin nykytilanteeseen asti, sekä tietysti speku-
laatiot tallin tulevaisuudesta. Olisiko Hondan moottorin ensivuoden
kehitysversio sittenkin hyvä ? Miten Renaultin koneen kestävyys ensikaudel-

Leffailta
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la ja saako siitä riittävästi tehoa ? Vaatiiko Rellun moottorin sijoittaminen
paljon muutoksia runkoon ja aerodynamiikkaan ? Nou hätä ensivuoden alku-
puolella edellä mainittuihin ja muihinkin kysymyksiin saadaan vastaukset.

Pääleffan jälkeen siirryttiinkin sujuvasti illan maukkaaseen osaan, eli illalli-
sen nautiskeluun, kukin mielitekojensa mukaan ruokalistalta valitsemiensa
vaihtoehtojen mukaisesti. Taustalla näkyi pj:mme Jarmo Heinosen F1 aihei-
nen leffa, jonka aiheena oi 1970 luvun kisoista vakavine onnettomuuksineen.
Ruoka sai kiitosta maustaan ja laadustaan. Tarjoilu toimi upeasti ja erittäin
tehokkaasti, kurkku pysyi kosteana ja illallisherkut tarjoiltiin lämpiminä.
Harmiteltavaa, ettei kabinettiin tarjoiltu Vltavan tsekkiläisiä illallisherkkuja,
niitä jäi yksi, jos toinenkin kaipaamaan . . . kenties seuraavalla kerralla.

Perinteisesti jälkiruoan yhteydessä aloitettiin, jo vuosien mittaan tutuksi tul-
lut autotietokilpailu, jonka kysymyksiin tällä kertaa allekirjoittanut oli syylli-
nen. Aluksi tehtiin ns. kilpailusääntöjen tärkein kohta selväksi " ainoa oikea
vastaus kysymyksiin on ne jotka kysymysten laatija on hyväksi tai oikeaksi
valinnut, myös silloinkin jos se on väärin tai jotain sellaista". Kolmetoista ky-
symystä oli papyrukselle präntätty, joista osa oli kaksiosaisia. Tarkkasilmäi-
semmät löysivät osaan kysymyksistä vastaukset, illan pääleffasta. Täytyy
myöntää kysymysten olleet varsin vaativia ja laaja-alaisia, mutta kyllä oli tie-
tämystäkin. Tämä johtui pari vuotta sitten vastaavan tietokilpailun kysymyk-
set taisivat olla liian helppoja, koska voittaja selvisi vasta kuudennen
lisäkysymyksen jälkeen.

Loppuillan yleisökyselyssä selvisi, että leffailta oli varsin mieluisa tilaisuus,
joten seuraava on alkuvuodesta 2018. Siitä informaatiota tulee lähempänä ta-
pahtumailtaa.
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Autotietokilpailun kysymykset :

1. Minkä urheilu/gt-auton salainen projektinimi oli Blue Devil ?
2. Millä radalla ajetaan legendaarinen Le Mans Heur 24 ?
3. Minkä on merkiltään ensimmäinen
A. Suomessa valmistettu auto ? ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. Mikä on sen valmistusvuosi ? ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

4. Minkä urheiluauton merkki ja malli runko/monokokki rakennusmateriaali-
na, ainoana maailmassa valmistetaan Garbotanium:sta (hiilikuitu ja titaani-
seosta) ?
A. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

5. Miten Aston Martin on saanut nimensä ?

6. Ketkä kaksi traktorinvalmistajaa ovat omistaneet urheiluautoja valmistavan
tehtaan /yrityksen ?
A. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

7. Mikä oli auton merkki ja malli, jolla Bruce McLaren voitti ensimmäisen kil-
pailunsa ?
A. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

8. JJ.Lehto, autokunta voitti urallaan kahteen kertaan Le Mansin 24 tunnin ki-
san
A. Autojen merkit ja mallit ? ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. Mitkä olivat voittovuodet ? ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

9. Milloin on perustettu Bruce McLaren Racing ?

10. Milloin brittiläinen urheiluautovalmistaja TVR on perustettu ?
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11. Missä katuautossa, merkki ja malli oli ensimmäisenä hiilikuituvalmisteinen
runko/monokokki ?

A. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

12. Mistä suomalaisen moottoriurheilun suurmenestyksestä on kulunut tänä
vuonna 35 vuotta ?

13. Minä vuonna valmistui ensimmäinen Lamborghini ja mikä oli sen malli ?
A. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta
B. ½ pistettä, oikeasta vastauksesta

Oikeat vastaukset, toisaalla tässä lehdessä.

Teksti . Timo Luotsi
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Miksi kaikki autojen nimet eivät myy?
Teksti: Jarmo Heinonen

Drive Tribe listasi mielestään hirveimmät autojen nimet:
Mazda Laputa: Mazdan tarkoituksena oli tuoda mielikuva Gulliverin retket – kirjan
lentävästä saaresta, mutta Espanjassa la puta tarkoittaa ostettavaa naista
Ford Pinto: Brasiliassa pinto on slangisana miehen nysälle
Ford Escort: Katso ensimmäinen kohta. Viittaa prostituoituun.
Mitsubishi Pajero: Pajero tarkoittaa itseään tyydyttävää. Syystä Espanjassa samaa
autoa myydään nimellä Montero
Nissan Moco: Moco tarkoittaa Espanjassa räkäklimppiä
Buick Lacrosse: Ranskankielessä sana tarkoittaa masturbointia.
Chevrolet Nova: Espanjankielessä vapaasti käännettynä no va tarkoittaa ”ei kulje”
Honda Fitta: skandinavian kielissä fitta on ruma sana naisen elimelle.
Dodge Dart Svinger: ei aivan tarkoita baseball lyöntiä
Audi Q8: emiirikunta Persianlahden pohjukassa?
Nissan Homy Super Long: Luepa uudestaan, ei Horny, vaan Homy
Mazda Bongo Friendee: hauska
Studebaker Dictator: auto on vuodelta 1927, ennen kuin diktaattoreille oli syntynyt
huono maine.
Subaru Brat: Kyseessä ei ole kakara, vaan lyhenne sanoista Bi-drive Recreational
All-terrain Transporter.

MTV lisäsi muutamia:
Volugrafo Bimbo
Toyota Estima Lucida G Luxury Joyful Canopy
Isuzu Mysterious Utility Wizard
Geely Rural Nanny
Mitsubisgi Lettuce

SUA:lta vielä muutama lisää:
Lada nimeä ei käytetä Ruotsissa.
Chevrolet Camaro: slangisana meksikolaisilla naisen elimelle.

Amerikkalainen tuttu nauroi katketakseen ajaessamme Ruotsin läpi, koska jokaisessa
ulosmenossa oli kyltti ut fart.
Käytännön neuvo – älä kuitenkaan avaa sanakirjaa auton ratissa ajaessasi.

Miksi nimet ei myy?
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29.5-2.6.2017 Ranska, Bordeaux
McLaren F1 Owersclub 25th Anniversary Tour

1992-1998 McLaren F1 Roadcar

”In 1995 Le Mans - JJ Lehto really put F1 to the Map.....”
- Paul Lanzante -

Teksti: Sami Aaltonen

THIS IS THE STORY OF MCLAREN F1

Back in History ; Bruce McLarenin intohimoinen Can Amiin pohjautuva ka-
tuauto projekti oli varsin mielenkiintoinen 60-luvun lopussa. Juuri kun asiat
alkoivat rullata - Bruce McLaren menehtyi traagisesti Can Am testeissä
Goodwoodissa juuri M6GT:n projektin ollessa käynnissä. Autoja valmistui ta-
san kolme ja ne jäivät historiaan yrityksenä tehdä jotain uutta, jotain inno-
vatiivista ja ennen näkemätöntä. Niistä päivistä McLaren kasvoi
moottoriurheilun yhdeksi ikuisista legendoista. Mutta yksi asia oli tekemät-
tä – urheiluauto. Elettiin vuotta 1992 kun McLaren julkisti F1:sen Monacon
Sports Clubilla. Sen jälkeen käsite ”superauto” sai uuden merkityksen. Mut-
ta miten tähän päästiin, siitä seuraavassa.

”OLISIKOS TÄSSÄ IDEAA...?”

...Lähes 20 vuotta myöhemmin
Airport Linate – Italia. Se oli
yksi niistä lukuisista lentoken-
tillä tapahtuneista keskuste-
luista. Päivä Italian Gran Prixin
jälkeen vuonna 1988. McLare-
nin johto tiimin porukka huo-
masi jouttuneensa odottele-
maan viivästyneen lennon
uutta lähtöaikaa.

Mclaren F1 historiikki

1995 F1 GTR #02R, voitti ensimmäisen koskaan
automallilla ajetun kilpailun Jerezissä 1995.
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Nämä neljä miestä olivat TAG-McLa-
renin tallin päällikkö Ron Dennis,
Mansour Ojjeh, Gordon Murray: joka
oli siis tullut Formula 1 tiimiin edel-
lisenä vuotena tekniseksi pääsuun-
nittelijaksi ja Creighton Brown;
McLarenin markkinoinnista vastaava
johtaja. Selvää oli, että kaikki neljä
herraa olivat auto friikkejä. Se kes-
kustelu oli kuin jokaisen auto friikin
unelma. Sillä erotuksella, että nyt
pääoma ei sanellut ehtoja.

Lentoa odotellessa juttua pukkasi
keskustelun kääntyessä McLarenin
pitkän ajan suunnitelmiin. Ron ja Oj-
jeh halusivat laajentaa McLarenin
osaamista Formula 1:sten ulkopuo-
lelle. Ilmaan heitettiin ajatuksia siitä,
miksi pitäisi aina kävellä Italiaan os-
tamaan superauto, tai millainen olisi
”Brittien Ferrari”. Johon Gordon
Murray:lla oli lisättävänään nuoruu-
tensa aikainen haave tehdä urhei-
luauto, jossa olisi kenties kolme
matkustajaa kuljettajan istuessa kes-
kellä. Hänellä oli jopa näistä luon-
noksia olemassa laatikossa kotonaan.
Haave kun oli jäänyt Formula 1 uran

takia toteuttamatta....

Kaikki palaset tuntuivat lok-
sahtavan paikoilleen tuon Lina-
ten lentokentän keskusteluiden
jälkeen. Ron Dennis piti ideaa
potentiaalisena, joskin sen to-
teuttaminen ei tulisi olemaan
helppo tehtävä. Suunnitelmat
alkoivat hahmottua. McLaren

Cars Ltd perustettiin seuraavana
vuonna. Vain reilu kuusi kuukautta
1989 Formula 1 kauden jälkeen, tiimi
palkkasi henkilöstön tulevaa projek-
tia varten.

”JOTAIN AIVAN MUUTA KUIN
F40....”

Gordon ja Greihton pistivät asioihin
vauhtia. Mclarenin pahimmat kilpai-
lijat piti tietenkin tutkia läpi. Veruk-
keella ”superauto testiin erääseen
autolehteen” saatiin lainattua autot
Porschelta, Jaguarilta, Ferrarilta,
Lamborghinilta, Lotukselta ja Hon-
dalta. Autot pääsivät päiväksi Eng-
lannissa sijaitsevalle Castle Comben
radalle. Jutun juonenahan oli ihan
suoraan se, että mitä voisi tehdä toi-
sin ja paremmin, joka auttaisi McLa-
renia uuden superauton suunnit-
telussa. Jopa Gordonin oma klassikko
Lotus Elan päätyi tutkan alle.

Joulukuussa 1988 Mansour Ojjeh jär-
jesti kokouksen asiasta Lontoon
asunnollaan. Siellä Gordon yhdessä
Greithonin kanssa kertoivat näke-

1994 F1 #003 keskikonsoli, pakkivaihteen kytkin,
ilmastoinnin ja ikkunoiden kytkimet siististi paketissa
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myksiään, suunnitelmiaan sekä ha-
vaintojaan superauto testistä. Monia
näkökulmia käytiin läpi kunnes
Greithon pohti ääneen McLarenin
ensimmäistä hiilikuturungolla ollut-
ta Formula 1 autoa – MP4/1:stä, joka
oli mm. pelastanut John Watsonin
hengen Monzan kisassa tapahtu-
neessa ulosajossa, juuri nimenomaan
hiilikuitumonokkirungon takia. Poh-
dinta sai vauhtia ja koko porukka oli
lopulta sitä mieltä, että tuleva McLa-
renin superauto tulisi käyttämään
hiilikutua niin paljon kun mahdollis-
ta, mahdollisesti runkoa ja koripa-
neeleita myöten. Gordon heitti peliin
jälleen ajatuksensa 3 paikkaisesta ur-
heiluautosta, jossa kuljettaja istuisi
keskellä. Se pystyisi tarjoamaan jo-
tain vähän enemmän kuin tulevat
kilpailijat. Myöskin 12 sylinteriä oli
kaikille yhteinäinen mielipide. Aja-
tukset saivat vauhtia ja kaikille oli
tässä vaiheessa jo selvää autosta tu-
levan kalliin ja se räätälöitäisiin jo-
kaisen asiakkaan toiveiden mukai-
sesti.

Kaikki myös olivat yhtä mieltä siitä,
että tulevan auton tulisi näyttää
McLarenin osaaminen ja sen tulisi
olla laadultaan valovuoden edellä
kilpailijoitaan. Totta kai helpoin tapa
tehdä superauto olisi tehdä nopeasti
jonkinlainen alumiininen runko, sii-
hen hieno kori päälle, adoptoida iso
Veekasi ahtimilla, zf:n vaihdelaatik-
ko ja työntää se markkinoille 200 000
punnan hinnalla ja olla tyytyväisiä.

Mutta se ei ollut ollenkaan sitä, mitä
McLarenin suunnittelu tiimi haki.

Myöskin auton käyttötarkoituksesta
oltiin samaa mieltä. Tarkoitus ei ol-
lut tehdä kilpa-autoa kadulle. Ky-
seessä tulisi olla auto, jolla pystyisi
ajamaan Lontoosta Etelä-Ranskaan
mukavasti ja väsymättä. Jännä si-
näänsä, kukaan ei puhunut auton
nopeudesta, suorituskyvystä mitään.

Auton nimi oli myös kysymysmerkki.
Nythän sitä kutsuttiin vielä Project 1
nimellä. Ensimmäisessä isommassa
kokouksessa asiaa pohdittiin, Gor-
don, Ron ja Mansour heittivät aja-
tuksen F1:sestä, mutta nimeä
pohdittiin ja pohdittiin. Tavoitteena
Formula 1 tyylinen katuauto, joten

1994 F1 #003, hot vai ei?
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kaikki tuntui osuvan kohdal-
leen ja nimi oli selvä. McLaren
F1. Tähän kun vielä Gordon ja
Peter suunnittelivat M tyylisen
logon, jossa keskiössä oli F1
kirjaimet asia oli selvä. Asia
päätettiin lukkoon helmikuun
23.päivä 1990.

Greithon teki uuteen perustet-
tavaan yritykseen liittyvän pa-
perisodan ja Gordon sai keskit-
tyä tulevan auton suunnitteluun täy-
sillä. Kustannukset, sidosryhmät,
kontaktit, kaikki piti miettiä ja kaikki
myös kirjoitettiin paperille muistiin.
Helmikuun 8.päivä kilpa-autoja teh-
taileva March yritys julkisti oman
urheiluautoprojektinsa. Mutta vielä
hauskempaa tästä teki se, että Jaguar
julkisti oman uuden urheiluauto
projektinsa XJ220:sen samana päivä-
nä. McLarenilla oltiin tästä kaikesta
tietoisia. Helmikuun 11-12 päivä
Gordon ja Ron laativat lehdistötie-
dotteen uuden yrityksen perustami-
sesta . 16.helmikuuta yritys antoi
sisäisen tiedotteen McLaren Cars Li-
mitedin perustamisesta, seuraavana
päivänä lehdistötiedote jaettiin me-
dialle ja McLaren sai ensimmäisen ti-
lauksensa!

Gordon ties tasan tarkkaan millaisen
auton hän haluaa. Mutta mistä pro-
jektille saataisiin henkilö, joka piir-
täisi autolle muodot. Gordon myön-
tää McLaren F1 - Driving Ambition
kirjassa olleessa aika hukassa asian

kanssa. Hän tapasi muutamia juuri
koulusta tulleita nuoria suunnitteli-
joita, yksikään heistä ei vastannut
odotuksia sen ymmärtämiseen mitä
McLaren etsi, saati esimerkiksi aero-
dynamiikan ymmärtämisen suhteen.
Joten pienen pohdinnan jälkeen Gor-
don soitti Peter Stevensille.

Hän oli herra joka hankki koulutuk-
sensa taide koulusta, työskenteli sillä
hetkellä Tom Walkinshawin organi-
saatiossa Jaguar XJR-15:sen kanssa.
Herra, joka tuntee kaikki ja on ollut
töissä monessa eri paikassa. Hän teki
myös grafiikat Brabhamin F1 autoi-
hin aikoinaan Gordonin ollessa sa-
massa tallissa töissä. Totta kai
Mr.Stevens oli kuullut jo ennen Gor-
donin yhteydenottoa McLarenin uu-
desta projektista. He sopivat tapaa-
misen ja juttelivat projektista oluen
kera vähän pidemmällä kaavalla.
Gordon tiedusteli tietäisikö Peter ke-
tään nuorta suunnittelijaa, joka pys-
tyisi vastaamaan hänen ja McLarenin
asettamiin tavoitteisiin.

1995 F1 GTR #05R. "The Cesar"!
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Mitä enemmän Gordon puhui, sitä
enemmän Peter kiinnostui projektis-
ta. Lopulta Peter kysyi Gordonilta,
”why don't you give me the job, just
the bloke you need is Me”. Gordon
katsoi Peteriä suu auki ja totesi Pete-
rin olevan oikeassa. He tunsivat toi-
sensa hyvin jo entuudestaan, he
tulivat toimeen hyvin ja hän tiesi ae-
rodynamiikasta ja hänellä oli jo me-
riitti listaa aika lailla takanaan siihen
mennessä. Asia oli sillä selvä ja Peter
Stevens liittyi McLarenin suunnitte-
lu tiimiin elokuun 29.päivä ja asioi-
hin saatiin taas vauhtia.

Peter Stevens, sananen vielä, hänet
on nimetty kahdesti Englannin vuo-
den suunnittelijaksi, 2002 vuoden
suunnittelija Autocar Magazinen ää-
nestyksessä. Hänen työnsä näkyy
meille autofriikeille mm. Lamborghi-
nin, BMW:n, Lotuksen MG Roverin ja
Providen Subaruiden tiimoilta.
McLaren F1:sestä tuli miehen hie-

noimpia suunnittelu töitä, kuten
myös sellaiseksi voidaan laskea Le
Mans voittaja BMW-Williamsin V12
LMR:n muodot 1999 vuodelta. Lotus
Elan, kuten Subaru Impreza P1 ja
WRC sarjan voittanut auto sekä Ja-
guar XJR-15 kuuluvat miehen ansio-
luetteloon myös.

TYYLI ENNEN KAIKKEA

Perinteisesti ajatellaan, että on ”car
style” tai ”body style” käsittää vain
auton ulkoisen olemuksen. Niin
yleensä onkin, paitsi tässä projektis-
sa. Nykyään taitaa asiat olla muut-
tuneet kuitenkin enemmän
yksilölliseen tyyliin. Anyway - Gor-
donilla oli valmis suunnitelma, mil-
lainen autosta tulisi rakentaa ja
Peter Stevens toteuttaisi sen yhdes-
sä suunnittelu tiimin kanssa, joka
työskenteli yhteen erittäin intensii-
visesti. Jokainen toi oman osansa
asiaan. Jokainen komponentti au-
ton sisällä, auton ulkona piti muo-
toilla suunnitella ja miettiä tarkasti,
jotta se vastaisi asetettuja tavoitteita
ja olisi yhdenmukainen kaiken muun
kanssa. Tämä tarkoitti siis sitä, että
Peter Stevensin tehtävä oli luoda
McLaren F1, niin sisältä kuin ulkoa-
kin Gordonin määritellessä lay outin
siihen. Etenkin kun Gordonin idea
kolmipaikkaisesta autosta, jossa kul-
jettaja istuisi Formula 1 tyylisesti au-
ton keskellä toi suunnitteluun lisää
intoa.

F1 1994 #006. Tämä auto tuli Tourille
Bahrainista. Lisää tämän omisajan autoja löytyy
Instagrammista nimellä "The Collection".
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Kaikki tehtiin käsin, piirtämällä. Jopa
auton tuleva manual- käyttöohje kir-
ja piirrettiin käsin, koska se erottuisi
kilpailijoista.... Luonnoksia luonnok-
sia ja luonnoksia. Siis kynällä, pape-
rille. Pohdintaa ja miettimistä. Mutta
pikkuhiljaa asiat alkoivat hahmottua.
Tiimi rakensi kaiken viimisen päälle
savimuottiin, ennen kuin päästiin oi-
keasti tekemään tutkimustyötä
suunnitellusta työstä. Aivan kaikki
rakennettiin. Ohjaamo ympäristöi-
neen, ovien kaikki detailit, korin
muodot. Lyhyesti sanoen aivan kaik-
ki, jotta auto saatiin tuulitunnelissa
hiottua askel askeleelta kohdalleen.
Tiimi rakensi myös pienoismallin
ohjaamosta, jonka kehikko oli itse
asiassa puusta. Ohjaamon sisusta
taas tehtiin savimuottiin. Ohjaamos-
sa jossa olisi kuljettaja keskellä ja
matkustajat vierellä. Kaikki hiottiin
ja suunniteltiin, jotta konsepti olisi
myös oikeasti toimiva.

Yksi ongelma liittyi auton oviin. Mi-
tään tavallisia ovia ei haluttu. Pi-

demmän kaavan tutkimuksen
tuloksena myöskään Lamborg-
hineissa olevat saksi ovet eivät
mahtuisi toimimaan tässä kon-
septissa kuten niiden pitäisi
toimia, joten ne hylättiin varsin
nopeasti. Mercedes-Benz 300SL
Gullwing:n oviakin mietittiin
mutta turvallisuus ja käytän-
nön ongelmat saivat ajatuksia
muualle. Kunnes eräänä päivä-
nä Gordon näki Tokion Motor
Showta käsittelevässä lehdessä

auton, jonka ovet olivat jotain ihan
muuta.

Ovet aukeaisivat ylös-sivulle viemät-
tä tilaa auton vierestä. Ovet olivat
vähän kuin 962 Porschen Le Mans
autossa, aika samanlaiset avaamis
tyyliltään. Tausta näille oville on oi-
keastaan Amerikassa eräässä auto-
näyttelyyn tulleessa show autossa.
Myöhemmin tuo ovirakenne löytyi
Tokion näyttelyssä esillä olleesta To-
yota Serasta, jonka ovien rakenne oli
itse asiassa jo tuotannossa. Joten tuo
rakenne adoptoitiin lähes sellaisena
tulevaan McLarenin urheiluautoon.
Asiaa piti kuitenkin vähän hioa vielä,
kunnes Barry Lett sai idean kynnys-
kotelon ottamisesta mukaan ovi ra-
kenteeseen auton pääsemisen
helpottamiseksi ja sieltä poistumisen
helpottamiseksi ja ratkaisu oviin oli
löydetty.

Toinen ongelma oli tavaratila. Kom-
pakti auto toi ongelman, johon etsit-

#006 ja 05R vierekkäin maanantai iltapäivällä.
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tiin pitkään ratkaisua kunnes eräänä
päivänä Gordonin silmiin osui kuva
helikopterin matkatavaratilasta, si-
vuluukuista jonne laitettiin siis mat-
kalaukut. Ongelma oli ratkaistu.
Riittävä tila saatiin suhteellisen hel-
posti järjestettyä auton molemmille
puolille oven taakse ja ongelma oli
ratkaistu. Etenkin kun myöhemmin
vielä tehtiin mittatilaustyönä laukut
kyseisiin koteloihin....

Auton suunnittelussa piti myös ottaa
huomioon asioita, joilla olisi vaiku-
tusta auton ulkonäköön ja erityisesti
ilmanottoaukkojen sijanteihin, ko-

koon ja näköön. Gordon tunsi aero-
dynamiikan lait hyvin ja Peter
Stevenssin tietämys saada auton
muodot toimiviksi oli hyvä parival-
jakko asian suhteen. Gordonin ideio-
ta haluttiin autoon muutamia. Yksi
niistä oli kaksois jäähdyttimet auton
keulaan, molemmille puolille keulaa.
Aivan kuten Formula 1 autossa niitä
oli kaksi auton molemmin puolin.
Toinen asia oli auton ground effectin
luominen pohjaan rakennettavan
tunnelin kautta, joka mahdollistaisi
ilman nousemisen auton pohjan
kautta tuoden aerodynaamista pitoa.
Aivan kaikki suunniteltiin tarkasti,
miten ilma kulkee auton läpi jäähdy-
tyksen muodossa niin jarruille kuin
moottorille.

PURPOSE BUILT BY BWM MO-
TORSPORT

Moottori. Se isoin kysymysmerkki.
Suunnittelu työ eteni aikataulussa.
Auton mitat ja runko alkoi jo hah-
mottua. Mutta se moottori puuttui
edelleen.
Mitä moottorin spekseihin tulisi,
Gordon Murrayn vaatimus mootto-
rin suhteen oli täysin selvä. Sen tulisi
olla kapasiteetiltaan iso, sylintereitä
12, ilman ahtimia sekä luotettavuus
olisi yksi suurista avain sanoista.
Ajettavuuden kannalta iso V12 ilman
ahtimia olisi myös paras kuljettajan
kannalta. Se toisi sellaista tuntumaa,
jollasta turboilla ladattuun mootto-
riin voi vain unelmoida. Gordon oli

1994 F1 #006. Engine cam covers - McLaren
Rocket Red
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jo ajat sitten piirtänyt mielessään
moottorin speksit – yli 7100rpm eli
enemmän kuin Ferrarin tai Lam-
borghini V12 niinä aikoina, 100hv
litrateho, noin 4,5-5 litraa vähintään.

Niinä aikoina McLaren teki Formula
1 tallinsa kanssa tiivistä yhteis-
työtä Hondan kanssa, joka toi-
mitti siis McLarenin Formula 1
tallille moottorit. Totta kai tätä
korttia käytettiin ensiksi. Hon-
da pohti asiaa jonkin aikaa,
mutta kieltäytyi lopulta vaikka
oli pohtinut pariakin vaihtoeh-
toa. McLaren lähestyi myös
Isuzua, joka siihen aikaan oli
pohtimassa Formula 1:siin tu-
loa. Heillä oli jo moottorikin
valmiina istutettuna Lotuksen
runkoon. Mutta lopulta McLa-
ren päätti että tulevalla moot-
torin valmistajalla pitäisi olla
kilpa-autohistoria taustaa. Eikä lop-
puen lopuksi koko Isuzua nähty For-
mula Ykkösissäkään... Yllättäen.
Italialaiset Ferrari ja Lamborgini ei-
vät tulisi kysymykseen, luonnollises-
ti.

McLaren oli siis ilman moottoria.
Auto alkoi olla jo rungoltaan aika
valmis. Gordon oli jättänyt mootto-
rille noin 60cm raon auton runkoon,
jonka uskoi riittävän kompaktin
V12:sen mahduttamiseen auton run-
koon, mutta asialla alkoi olla jo kiire.

Saksan Formula 1 viikonlopun yh-

teydessä Gordon Murray törmäsi sat-
tumalta vanhaan tuttuun kaveriinsa;
Marraskuussa 2016 edesmenneeseen
Paul Roscheen. Hän oli mies, joka
työskenteli BMW Motorsportilla sii-
hen aikaan johto tehtävissä sekä
omasi pitkän historian BMW moot-

toripuolella Formula Ykkösissä. Mies
joka on aika monen menestyneen
BMW:n moottorin takana. He kes-
kustelivat niitä näitä kunnes sitten
Paul kysyi ; ”niin, onko teillä jo
moottoria tulevaan autoonne”. Gor-
don myönsi, ettei ole ja hetken em-
mittyään Paul totesi Gordonille. ”We
can do the engine for you”.

Asioihin tuli kerta heitolla vauhtia.
Palattuaan Englantiin ; Gordon lä-
hetti BMW:lle tiedot millaista moot-
toria hän on pohtinut. Pian Gordon
matkusti Muncheniin ja tapasi sielä
Mr.Roschen. Hän esitteli Gordonille
BMW:n uutta 850i malliin tulevaa

Vika ajopäivä torstaina. Tourin kuumin päivä ja
GTR:ssä ei ole ilmastointia.. . . . .Eikä avattavia

ikkunoitakaan liiemmin...
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V12:sta ja ehdotti sitä Gordonille tu-
levan McLrenin superauton mootto-
riksi. Gordon tyrmäsi koko idean
samantien. Moottori oli liian iso ja
painava sekä suoritusarvoiltaan riit-
tämätön. BMW:llä oltiin vähän ih-
meissään, miksi uusi V12 ei kelpaa?
Paul:n oli pakko kysyä Gordonilta
suoraan minkälaista moottoria he
sitten oikein halusivat?

Gordonin vastaus oli suora. Litratila-
vuudeltaan iso, pienin mahdollinen
kokonaispaketin pituus 60cm, mak-
simi kierrosluku ainakin 7100rpm
enemmän kuin mikään Ferrarin iso
V12, joten sanotaan 7500rpm. 550hv
vähintään ja 100hv litrateho. Painoa
maksimissaan 250kg. Moottorissa tu-
li myös olla kuivasumppuvoitelu
painopisteen sekä moottorin luotet-
tavuuden takia. Tämän kuultuaan
Paul oli miettinyt, ja palasi myöhem-
min parin päivän päästä asiaan; ”It
can be done, well...we'll do a new en-
gine”.

Lopputuloksena syntyi maail-
man lyhyin V12 60cm pituudel-
laan. BMW Motorsport S70/2
V12 tyyppi nimen saanut moot-
tori piti sisällään 6,1 litran tila-
vuuden. Neljä yläpuolista ketju-
vetoista nokka-akselia sisältä-
vässä V12:ssa oli myöskin 48
venttiiliä. Sylinterit olivat toi-
siinsa nähden 60 asteen kul-
massa. Moottorista löytyi myös
imupuolen venttiilienajoitus

järjestelmä (Vanos). Venttiilien ajoi-
tuksen muuttamisella saatiin ala-
vääntöä merkittävästi lisää sekä
ajettavuutta luotettavuuden pysyes-
sä ennallaan.

Kannet olivat alumiinia sekä kannen
kuoret hiilikuitua kuten myös ilma-
noton kuori moottorin päällä. Puris-
tussuhteeltaan moottori oli 11:1 ja
antoi maksimitehonsa ulos 7400
kierrosluvulla, maksimi kierrosluvun
ollessa 7500prm. Se kiersi myöskin
enemmän kuin siihen aikaan yhden-
kään muun valmistajan V12 mootto-
rit, Ferrarin tai Lamborghinin
vastaavat V12:set, joka oli myös siis
yksi tavoitteista, jonka Gordon
BMW:lle esitti. Moottori painoi 16 ki-
loa enemmän mitä Gordon oli pyytä-
nyt, mutta toisaalta sen suori-
tusarvot olivat paremmat, 550hv vs
627hv verrattuna painoon 250kg /
266kg, sisältäen pakoputkiston koko-
naisuudessaan. Vielä kun moottori
täytti mitoiltaan vaaditut speksit;

1994 F1 #007 sisusta.
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asia oli sillä selvä, hieman painavem-
pi mutta tehokkaampi kompakti V12
oli täydellinen paketti.

Mutta mitä olisi moottori ilman kun-
nollista pakoputkistoa? Paino oli
kaikki kaikessa tässäkin kohtaa. Iso
V12 vaati ison äänenvaimentimen
saavuttaakseen melurajat ja kaiken
muun mahdollisen tyyppihyväksyn-
tään liittyvät asiat. Vähintään ää-
nenvaimentimen piti olla noin 65
litraa. Ja tuon kokoinen pönttö pako-
sarjojen päähän ei totisesti olisi ke-
vyt pönttö. BMW tutki asiaa ja faksi
saapuikin Genesiksen päämajaan ;
BMW:n yleisesti käyttämä metalli-
seos eli kyseessä olisi siis teräs ; pai-
naisi halutunlaisessa spekseissä
100kg. Aika paljon painoa yhdestä
pöntöstä, voisiko tästä säästää ken-
ties pari kiloa painossa taas kerran?
Gordon otti lennon Muncheniin ja
tapasi sielä Mr.Paul Roschen taas
kerran. Paul esitteli Gordonille insi-
nöörin tiimistään, joka työskenteli
tulevan moottorin pakoputkiston
kanssa. Homma päätyi siihen, että

koko tiimi oli koolla, ideoita
heitettiin ja pohdittiin miten
säästettäisiin mahdollisimman
paljon painoa, koska 100kg
pönttö ei tulisi kysymykseen
millään tavalla tässä autossa.
Kunnes eräs tiimin porukasta
heitti ilmaan ajatuksen, mik-
semme voisi käyttää Iconelia
sen valmistukseen?

Ruostumaton alumiininen teräs on
erittäin lämmönkestävää materiaa-
lia. Lujaa ja super kevyttä, jota käy-
tettiin yleensä korkean lämpötilan
turbo koneiden osissa. Ainoa pieni
miinus olisi, että se on myös erittäin
kallista. Itse asiassa perus perheau-
ton sai yhden äänenvaimenninpön-
tön hinnalla tässä tapauksessa.
Mutta painoa säästettäisiin paljon,
joka oli kaiken A ja O. Äänenvaimen-
timen Iconellista tehtyjen tupla
osasten seinien paksuus oli 0,8mm,
joka valmistettiin ruostumattomasta
teräksestä yhteen kokoon.

Ja mikäpä muu kuin kulta olisi paras
lämmön heijastin? 16 gramman ver-
ran kultaa sisältävää foliota löytyy
auton moottoritilasta sekä air brake
siivekkeestä, joka nousee jarrutuk-
sissa ylös. Kallista, mutta tehokas
materiaali. Mutta sitäkin näyttäväm-
pi.

MISTÄ VAIHDELAATIKKO?

Vaihdelaatikon suhteen oltiin kriitti-

The Famous Badge!
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siä. Mikä tahansa loota ei kel-
paisi. Etenkin kun se venyttäisi
auton pituutta entisestään, mi-
käli kaikki tehtäisiin kuten en-
nenkin on tehty. Tietenkin
Lamborghini tajusi tämän asian
aikoinaan jo Miuran kanssa,
Countachin suhteen ja myö-
hemmin Diablonkin suhteen ja
käänsi moottorin toisinpäin,
jotta laatikko saatiin kuljettajan
ja matkustajan väliin keskitun-
neliin. Eikä se näin toisi turhaa pi-
tuutta autoon ollessaan moottorin
takana kuten monissa muissa
keskimootto- risissa urheiluautoissa.
Mutta koska F1:sen kuljettajan paik-
ka sijaitsee auton keskellä, tämä
Lamborghinin käyttämä ratkaisu ei
toimisi.

Mistä tiimi löytäisi optimaalisen, tar-
peeksi pienen ja kevyen mutta kestä-
vän vaihdelaatikon, joita ei
oikeastaan ollut olemassakaan. Mistä
löytyisi vaihdelaatikko, joka saatai-
siin pakattua mahdollisimman nätis-
ti moottorin yhteyteen viemättä
turhaa tilaa. Suunnittelu tiimi tutki
perusteellisesti vaihtoehtoja, vaih-
delaatikko pitkittäin tai poikittain
kuten moottorinkin osalta. Mutta ai-
ka pian oli selvää, että kaikki vaih-
toehdot saivat hylkäyksen – painon,
voimahäviöiden, huonon paketoin-
nin tai voimansiirron vaatiman tilan
ja korkeuden takia. Tavoitteena oli
myös saada moottori niin paljon
eteenpäin kun mahdollista, joten

voimansiirto piti saada pakattua tii-
viisti moottorin taakse hukkatilan
välttämiseksi.

Asiaa pohdittiin kunnes tiimi otti yh-
teyttä tunnettuun ideoista rikkaa-
seen voimansiirron experttiin –
amerikkalais mieheen nimeltä Pete
Weismann. Gordon ja Pete totta kai
tunsivat toisensa, yllätys. He työs-
kentelivät yhdessä jo vuonna 1971
Brabhamin Indianapolis kilpurin
kanssa sekä myöhemmin Weisman
duunasi laatikkoja Murrayn suunnit-
telemiin Formula 1 Brahmaheihin.
Nyt haettiin siis laatikkoa, joka pys-
tyisi sietämään tulevan moottorin
voiman. Sellainen olisi voinut olla
mm. Ford GT40:ssä tai Panterassakin
käytetty ZF:n 5D25S, mutta huoli-
matta kauniista paketoinnista se oli
liian painava, liian pitkä sekä vaihde-
mekanismi olisi aika jäykkä ja klonk-
ko käyttää. Ja lisäksi se pitäisi
asentaa pitkittäin moottorin perään,
joka ei taas käynyt McLarenin suun-
nitelmiin.

F1 #007 lähdössä tiistain ekalle ajopäivälle, kyydissä
ystäväni Ville!
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Helmikuun alussa vuonna 1990 Gor-
don matkusti Jenkkeihin tapaamaan
Mr. Weismannia Costa Mesa:n Cali-
forniaan jossa Pete asui yhdessä vai-
monsa ja kahden poikansa Patrickin
ja Chris:n kanssa. He pyörittivät yh-
dessä yritystä nimeltä Traction Pro-
ducts Inc.

Pian oli selvää, että McLarenin pitäisi
rakentaa, tai siis tilata autoon
varta vasten suunniteltu vaih-
delaatikko. Ei ollut muita vaih-
toehtoja. Vaihdelaatikko, joka
tultaisiin asentamaan mootto-
rin perään poikittain heti kyt-
kimen jälkeen yhdessä perän ja
muiden veto komponenttien
kanssa. Koko paketti rakennet-
taisiin tukikehikkoon, joka pul-
tattaisiin kiinni hiilikuitu-
runkoon. Gordon selitti Pete:lle
tiimin ongelman löytää mah-
dollisimman lyhyt vaihdelaa-
tikko, joka asennettaisiin poikittain
moottorin taakse, joka taas takaisi
auton mahdollisimman kompaktit
mitat, jolla säästettäisiin taas painoa.
Pete:n poika Patrick keksi ratkaisun,
joka tulikin sitten Faxilla Genesis tii-
min konttoriin eräs kaunis aamu.
Ratkaisuksi tarjottiin poikittaista
vaihdelaatikkoa, johon tuleva perä-
välitys asennettaisiin vähän sivuun –
epäkeskeisesti, jotta iso lautaspyörä
saataisiin mahtumaan kytkimen vie-
reen. Tämä ratkaisi kaikki ongelmat,
nyt se pitäisi saada vain toimimaan.
Vaihdelaatikko oli siihen aikaan

myös maailman lyhyin 6-lovinen
manuaali 36,5cm mitallaan.

Traction Products ei pystyisi itse
tuottamaan kyseistä vaihdelaatikkoa,
mutta testit yrityksen kanssa voitiin
tehdä. Genesiksen suunnittelu pääl-
likkö Tim Feast viimeisteli alkuperäi-
sen ”Projekti 1:sen” vaihteistoin
Weismanin suunnitelmien mukaan.

Ne kasattiin UK:ssa ja lähetettiin
Costa Mesa:an testeihin.

Poikittaisella akselilla ollut vaihde-
laatikko tarjosi kuusi pykälää, joista
ensimmäiset viisi oli aika tiheästi vä-
litetty yltämään nopeuksiin noin
180mph (n.290km/h). Kuutos vaihde
oli sitten selkeästi ylivaihde
30mph/1000rpm (50kmh/1000rpm),
joka veisi auton yli 230mph:n huip-
punopeuteen (n.370km/h). Tähän
väliin voidaan sanoa, että autolla
ajettiin 1998 vuonna tutkaan
386,4km/h mittaustulos ja pienen

F1 #007 at local Fuel station.
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viilaamisen jälkeen 391km/h suoran
päähän auton oman mittauslaitteis-
ton mukaan. Joten puheet auton to-
dellisesta huippunopeudesta yli
370km/h ovat totta.

Mutta mistä vaihteenvaihtomekanis-
mi? Totta kai Honda NSX tarjosi tä-
hän vaihtoehdon. NSX:n vaihteen-
siirto mekanismi oli varsin yksinker-
tainen, joten suunnittelu tiimi adop-
toi sen lähes sellaisenaan tulevaan
vaihdelaatikkoon. Kaikki oli kiinni
vaihtamisen laadusta, jos sen niin voi
sanoa. Siihen haluttiin ”Formula
1:sistä” tuttua fiilistä, nopeutta ja ke-
veyttä. Suunnittelu tiimi käytti hur-
jan määrän aikaa ja vaivaa tutki-
essaan, mitkä ovat minimaalliset lii-
keradat vaihdekepille, mikä on mini-
maalisin vaihteensiirtoaika esimer-
kiksi. Kaiken piti täsmätä, materiaa-
lien piti olla oikeita, voiteluaineiden
piti olla oikeita, jotta siihen tulok-
seen päästäisiin mitä haettiin. Lopul-
ta 0,7s vaihtoaika saatiin tauluun.
Jopa vaihdekepin nupin optimaali-

nen paino tutkittiin, optimaali-
set kiinteät vastapainot meka-
nismin eri osille, jonka jälkeen
lopputulokseen oltiin enem-
män kuin tyytyväisiä.

Kytkimeksi ei kelpaisi mikään
jo olemassa oleva kytkinkombi-
naatio. Se kun ei kestäisi moot-
torin vääntöä todennäköisesti.
Kytkimeksi tuli halkaisijaltaan
pieni Formula 1 -tyylinen kol-

milevyinen täyshiilikuitu kytkinlevy.
Kytkimen rakentamisessa keskityt-
tiin vaihdelaatikon tapaan tuntee-
seen ja kytkinpolkimen paineeseen,
joka ei saisi olla liian jäykkä, muttei
liian kevytkään. Gordon Murrayn in-
tohimo ”ajamisen tuntumaan” taas
sulki pois täysin kytkintehostimen
käytön. Kytkintä, vaihdelaatikkoa ja
sen toimintaa tutkittiin tarkasti. Pete
yhdessä poikiensa kanssa rakensi
testipenkin, johon pultattiin kiinni 4
pyttynen henkilöauton moottori,
puinen penkki sekä vaihdelaatikko
kytkimineen sekä mekanismein pe-
daalit mukaan lukien.! Testipenkki
oli oikeastaan loistava idea, se ei
maksanut mitään verrattuna muihin
kustannuksiin ja siinä pystyttiin tut-
kimaan aivan kaikki, mitä haluttiin
ongelma tilanteista vaihteensiirto-
mekanismin toimivuuteen. He jopa
kokeilivat NSX:n laatikkoa vastaa-
vanlaisesti ja lopputulospäätelmänä
oli selvää, että suunniteltu mekanis-
mi vaihdelaatikon kanssa tulisi toi-
mimaan tulevassa McLarenissa,

1994 F1 #012 "The Best Motoring McLaren F1",
Youtubesta löytyy tällä haulla.
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mutta sitä ennen sitä pitäisi testata – kunnolla ihan käytännössä oikeilla
voimasuhteilla.

F1 katuversiossa vaihdelaatikko
on pakattu alumiiniseen kote-
loon. Vauhtipyörä on valmis-
tettu alumiinista. Kooltaan ja
massoiltaan vain niin suuri
kuin ehdottomasti on tarpeen
koneen väännön siirtämiseksi
pyörille. Vauhtipyörän keven-
täminen minimaalliseksi tar-
koittaa pyörivien massojen
pienentämistä, mikä puolestaan
lisää moottorin kaasuun vas-
taavuutta. Tämä tarkoittaa no-
peampia vaihtoja ja parempaa kaasuvastetta.

Gordonin usko Weismanniin oli järkkymätön, mutta McLarenilla oltiin varo-
vaisempia. Prototyypille annettiin täysi kunnioitus, mutta totuus oli se, ettei
prototyyppilaatikon osat kestäisi ikinä 600hv / 700Nm lukemia, joita tulevan
auton moottorin uumoiltiin tuottavan. Aikaa kului ja vaihdelaatikon saami-
seksi toimivaksi ja kestäväksi tarvittiin oikeasti yritys, joka voisi tehdä sen.
Sellainen yritys löytyi onneksi nopeasti - Getrag. Tehtiin yhteistyösopimus
ja asioihin saatiin vauhtia. Gordon pyysi yritystä tekemään parhaansa, mut-
ta vetosi voimakkaasti siihen, ettei yritys muuttaisi mitään suunnitelmia,
jotka oli jo siis kertaalleen todettu hyviksi ja toimiviksi laatikon toimivuutta
ajatellen. Onneksi huoli osoittautui lähes turhaksi, joskin pakon sanelemana
asioita modifioitiin mitä enemmän vaihdelaatikosta saatiin kokemuksia.
Modifikaatiot olivat pakollisia, jotta asiat toimivat kuten niiden piti. Loppu-
tulos on silti hieno. Vaihteensiirrosta saatiin kevyt ja nopea ja tarkka. Ja en-
nen kaikkea tunnokas.!

Yksi erikoisuus vaihdelaatikossa liittyy peruutusvaihteen kytkentään, joka
on lukollisesti estetty kytkemästä päälle väärään aikaan. Vaihdekepin vie-
ressä oikealla takaviistossa on pieni kytkin. Auton ollessa paikallaan ja kyt-
kimen pohjassa, vedetään tuo pieni nuolella varustettu kytkin taakse ja
pakki saadaan kytkettyä turvallisesti päälle.

Juttu jatkuu seuraavassa numerossa.. .

Vasemmalta oikealle: #012, #066 ja #043 Maanantaina
odottamassa Tourin alkua.
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SUOMEN URHEILUAUTOILIJAT, SUA

Urheilu- Gt- ja kilpa-autotietokilpailu 13.10.2018 VASTAUKSET

1. Chevrolet Corvette ZR1 (06 / 2011 Tj. Rick Wagoner)
2. Circuit de la Sarthe. ( sijaitsee lähellä Le Mans nimistä kaupunkia)
3. A. Korvensuu B. Vuonna 1913 (Vapunpäiväksi)
4. A. Pagani B. Huyara

5. Vuonna 1914 Lionel Martin ja Ropert Bamford osallistuivat Aston Hill ylä-
mäkikilpailuun ja menestyivät hyvin, minkä myötä tulevat autot saivat ni-
men/merkin Aston Martin.

6. A. David Brown. B. Ferruccio Lamborghini.
7. A. Austin B. 7 Ulster.
8. A. McLaren F1 GTR, BMW- V12 ja Audi R8 LMP.

B. Vuosina 1995 ja 2005.
9. Vuonna 1963.
10. Vuonna 1947.
11. A. McLaren . B. F1 GTR. Vuonna 1992.
12. Ensimmäinen suomalaisen voittama F1 Maailmanmestaruus, KEKE ROS-
BERG.
13. A. Vuonna 1964 B. 350 GT.

LISÄKYSYMYKSET

1. Mikä oli Aston Martin Ltd:n ensimmäinen nimi ? Bamford & Mar-
tin Ltd.
2. Milloin Lotuksen perustaja Colin Chapman kuoli ? Vuonna 1982.
3. Mistä sanoista tulee M.G automerkki ? Morris Garage
4. Kuka on Nissan GT-R:n pääsuunnittelija ? Shiro Nakamura.
5. Mikä oli Lotus Elan +2 ensimmäinen tuotantovuosi ? Vuonna 1967.
6. Missä F1 tallissa Kimi Räikkönen ajoi palattuaan F1:siin ? Lotus ( F1
Team)

Teksti: Timo Luotsi






