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Tätä kirjoittaessa kelloja on juuri siirretty talviaikaan ja sen huomaa iltojen
pimeydestä kun vielä ei ole saatu pysyvää lumipeitettä ainakaan pää-
kaupunkiseudulle. Taidetaan viettää vuoden pimeintä aikaa... Eihän teidän
autoissa jää peräpää pimeäksi kun kuljette yleisillä teillä? Päiväajovalot on
syytä vaihtaa normaaleihin ajovaloihin tähän aikaan vuodesta ja vaikka
koko talvikaudeksi. Ja nyt viimeistään kannattaa tarkistaa kulkupelien
talvivarusteet kuntoon.

Tähän lehteen saatiin jutut "vanhoilta hyviltä kirjoittajilta" parin erilaisen
urheiluauton 50v taipaleesta. Kiitos niistä Timpalle ja Samille. Arton juttu
ratarenkaasta on hyvä esimerkki meille kaikille siitä että jutun ei tarvitse
olla mikään jatkoromaani kelvatakseen tähän lehteen. Laittakaa tulemaan
vastaavia juttuja jos mieleen tulee jokin asia, pulma tai kokemus muille
jaettavaksi.

Syksyn jatkoa ja talventuloa odotellessa...

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan turinat

Kesä tuntuu jatkuvan säitä uhmaten todella pitkälle. Upea ruska ulottui tä-
nä vuonna koko Suomeen ja kellertävät lehdet peittävät juuri nyt tienoot -
kesärenkaiden vaihto on ajankohtainen.

Eräälle vanhalle jäsenelle syntyi kömmähdys ja renkaanvaihdossa kiirehti-
minen sai aikaan sen, että Kehä I:llä pultit irtosivat ja Porsche kiepahti pien-
tareelle. Toivottavasti samanlaista noloa unohdusta ei tule kenenkään muun
eteen – samainen henkilö ei tosin enää jatkanut kerhossamme tapahtuman
jälkeen.

Rengasliikkeessä pyysin kitkat vanhojen kuluneiden tilalle ja renkaan myyjä
totesi, että ”taisi tulla tosi ajaja ostoksille.” Kiitin, ajattelematta sen tarkem-
min kuulemaani sutkautusta. Vasta myöhemmin tulin miettineeksi, että
niinpä tosiaan taitaa olla, että kitkarenkailla ajaessaan, pitää hiukan enna-
koida jäisellä kelillä miten ajaa, kuin jos käyttäisi nastoja. Ylläkselläkin ovat
talven pakkasissa kitkat toimineet viimeiset kolme vuotta hyvin, eli suksi-
reissuja pohjoiseen ei ole tarvinnut karsastaa.

Toisaalta kitkojen käyttämisessä olivat alkujaan ihan eri lähtökohdat, kuin
asfaltin kulumien vähentäminen tai paremmaksi ajajaksi kehittyminen. Kit-
koilla tuli vain kokeilemalla huomanneeksi, että polttoainekulut vähenivät.
Mikä ei tarkoita sitä, että kehottaisin muitakin vaihtamaan kitkoihin. Mus-
tan jään aikaan nastat kyllä päihittävät kitkat, mitä ei käy kiistäminen.
Kunnon talvikelejä odotellessa, leppoisia ajokilometrejä!

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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LOTUS ELAN PLUS 2 - 50 VUOTTA

. . .Ihan aluksi täytyy todeta tä-
män löpinän olevan vuoden
myöhässä sattuneista syistä.. .

Elan Plus 2 syntyi, kun Colin
Chapman totesi Lotuksen ur-
heiluautotuotannon tulleen
kehityksessä siihen vaihee-
seen, jossa sen täytyi vastata muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakkaiden
vaatimuksiin, tilavammasta Lotus urheiluautosta. Edellä mainittuihin seik-
koihin oleellisesti vaikutti Britannian, Euroopan ja etenkin Amerikan Yhdys-
valtojen talouden kasvu. Nuorten parien perheet tarvitsivat urheilu- Gt -
auton, jossa oli takapenkkitilaa lasten kuljettamiseksi. Takapenkit olivat niin
ahtaat, että todella pieni aikuinen pystyi niillä istumaan, lyhyen matkan.
Huomiotta ei voi jättää Lotuksen aikaisempien tieliikennekelpoisten urhei-
luautojen, mallien Seven (1957- 1972), Elite (1957-1963), Elan (1962- 1975) ja
Europa (1966- 1975) saamat vankat asiakaskunnat.

KIT CAR AIKA

Lotus oli myynyt aikaisempia autojaan myös rakennussarjoina (kit car), työ-
ohjeineen, joista asiakas kokosi itselleen urheiluauton, hänelle sopivan aika-
taulun puitteissa. Kit car auton kaikkia osia ei edes tarvinnut ostaa kerralla,
vaan oli erilaisia osapaketteja, kuten runko ja alustan osat, tai moottori, vaih-
teisto ja voimansiirtolinja yms. Rakennussarjojen tuotanto ja myynti kulutta-
jille oli brittein saarilla yleinen tapa kiertää silloista autoverotusta. Asiakas
osti auton osina ja kokosi sen itse, jolloin verotus kohdistui vain auton osien
hankintahintaan. Lotuksen maine kärsi melkoisesti, johtuen kit car- asiakkai-
den välinpitämättömästi, jopa vaarallisesti kasatuista autoista, joille sattui
kaikenlaisia haavereita. Lotus halusi myös päästä eroon kit car, eli rakennus-
sarja valmistajan kyseenalaisesta maineestaan... Colin Chapman päätti, että

Lotus Elan +2
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edellä mainituista syistä
tehdas valmistaa kaikki
tulevat Lotus urheilu- ja
Gt- autot omalla, uudella
Hethellissä sijaitsevassa
tehtaassaan. Todellisuu-
dessa tehtaan rakentamis-
sa autoissa ei ollut em.
turvallisuusongelmia.

SUUNNITTELURYHMÄ

Uuden urheiluauton suunnittelu vaikuttaa alkaneen loppuvuodesta 1962 ja
projektin johtajana ja pääsuunnittelijana oli Lotuksellakin kannuksensa an-
sainnut Ron Hickman. Colin Chapman ja Ron Hickman olivat vertailleet eri-
laisia vaihtoehtoja tulevan auton peruslinjoille mm. suunnitelmat 2+2
istuimille, mahdollisesti irrotettava kovakatto tai kokonaan kiinteä kattora-
kenne, sekä tietysti ovien lukumääräksi kaksi. Pehmeä kattorakenne jätettiin
valikoimista pois, koska se olisi heikentänyt auton korin jäykkyyttä ja erityi-
sesti sen kiertojäykkyyttä. Tämä katsottiin myös turvallisuusriskiksi. Päätet-
tiin käyttää Ford Consul Capri tuulilasia, joka osaltaan määritteli hyvinkin
paljon auton muotoja. Runko suunnittelija Hickmanin rinnalla toimi Peter
Kirwan-Taylor, joka oli toiminut todella kauniin Lotus Elite (Type 14) suun-
nittelijana. Colin Chapman suunnitteli takajousituksen kokonaisuudessaan,
joka tunnetaan nimellä Chapman Strut. Ja auton sisätilojen suunnitteluryh-
män vetäjänä oli Brian Luffin.

PÄÄSUUNNITTELIJA

Elan Plus 2:sen suunnittelusta vastasi
Lotuksen suunnittelujohtaja Ronald
"Ron" Hickman, hän oli syntyjään
eteläafrikkalainen ja koulutukseltaan
insinööri. Nuoruudessaan hän oli
taitava veistämään autojen pienois-
malleja puusta, sekä piirtämään au-
toista piirustuksia, joita Ron myi
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autojen omistajille. Ron Hickman muutti Lontooseen 1955 ja melkoisen no-
peasti sai työpaikan Ford Motor Companyltä, Dagenhamin tehtailta. Työ oli
autojen savimallien muotoilua ja ensimmäinen työ oli toimia Ford Anglia
105E- mallin stylistinä. Lotus Carsin palvelukseen hänet houkutteli vuonna
1956, kukas muukaan kuin Colin Chapman, heidän tavatessaan Earls Court
-autonäyttelyssä. Ennen Plus 2:sen suunnittelua, hän oli osallistunut Lotus
Elite Type 14 suunnitteluun, moottorisuunnittelijana. Myöhemmin Lotuksen
suunnittelujohtajana Ron vastasi Lotus Cortinan, Lotus Europan, Lotus Elan ja
Lotus Elan Plus 2 suunnitteluista.

Ron Hickman lähti Lotus
Carsilta 1967 ja aloitti oman
suunnittelutoimiston toi-
minnan, jonka ensimmäinen
työ oli saattaa valmiiksi ja
hakea patentit keksimälleen
työpöydälleen. Ron Hick-
man oli myös merkittävä
keksijä, joka oppi nopeasti
virheistään. Näin kävi, kun
hän kotonaan rakensi vaa-
tekaappia, jonka sahaustu-
kena käytti ruotsalaisia
keittiötuoleja. Kuinka ollakaan levyä sahatessa tuli sahattua myös keittiötuo-
lien selkänojienkin läpi, josta vaimo antoi melkoisen kovaa palautetta, sillä
tuolit olivat olleet kalliita. Ron pisti vaatekaapin rakentamisen seis ja alkoi
miettimään jonkinlaisen työpöydän tekemistä, välttyäkseen lisävahingoilta ja
vaimon monisanaisilta "kehuilta".

Erinäisten vaiheiden jälkeen Ron tuli 1961 keksineeksi kätevän työpöydän,
johon sai helposti ja tukevasti kiinnitettyä mm. puulevyjä jopa niin ettei nii-
hin jäänyt kiinnityksistä jälkiä. Ron valmisti itse keksimäänsä työpöytää ja
mainosti sitä mm. ns. nikkarilehdissä ja myi niitä vuoteen 1972 mennessä
14000 kappaletta. Erittäin vaiherikkaiden tapahtumien myötä, johon liittyi
myös oikeustoimia, hän myi työpöytänsä patentit Black & Deckerille. Yritys
nimesi tuotteen meidänkin tuntemaksi Workmate:ksi ja laittoi sen suurtuo-
tantoon. Workmate- työpöytiä on myyty yli 70 miljoonaa kappaletta. Ehkä
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Ron on näiden kauppojen jäl-
keen saanut vaimoltaan Helenil-
tä "synninpäästön" keittiötuo-
leista.

Lotus Cars uran jälkeen laivava-
rustamo Cunard Line pyysi Ron
Hickmania vastaamaan uuden
RMS Queen Elizabeth 2 (QE2)
oleskelutilojen suunnittelusta.
Loistoristeilijä sai nimensä ku-
ningatar Elizabethiltä, joka oli
myös aluksen kummi.

PROJEKTIT M20 ja M28

Myös loppuvuodesta 1962 käynnistyi Lotuksella kaksi kehitysprojektia, jotka
jakautuivat seuraavasti; M20 oli yksinomaan uuden Elan Plus 2:sen tuotan-
toon ja sen kehitystyöhön suuntautunut projekti. Projekti M20 tuotti erilaisia
suunnitelmia ja testejä, joiden tavoitteena oli nopeuttaa ja selkeyttää auton
suunnittelua ja rakentamista, sekä niihin liittyviä taloudellisia seikkoja, kuten
muilta tehtailta tilattavien osien hinnat.

Projekti M28 olikin sitten ihan muuta, se oli sellaista propelipäiden touhuja.
Projektilla oli varsin kunnianhimoisia rakennesuunnitelmia yms. ja testauk-
sia, jotka pidemmälle tulevaisuutta ajatellen olisivat olleet merkittäviä. Pro-
jektissa kehitettiin ja testattiin mm. lasikuitumuovisten suurosien erilaisia
kiinnittämismenetelmiä toisiinsa ja niiden lujuusarvoja. Erilaisia runkovaih-
toehtojen ja moottorien, sekä vaihdelaatikon testausta yms. Lopulta ajaudut-
tiin tilanteeseen, jossa M28 projekti lopetettiin, koska se vei liian paljon aikaa
ja resursseja Elan Plus 2:sen valmistamisesta, mikä oli taloudellisesti tärkein
seikka yrityksen kannalta.

M20 JATKUU

Ja kaikki resurssit ohjattiin uuden Elan +2: sen tuotannon tehostamiseen ja
autojen valmistamiseen. Muotoiluasioissa herroilla Chapman ja Hickman oli
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välillä suuriakin näkemyseroja ja/tai näkemiseroja mm. Hichman oli tehnyt
muutamia koriluonnoksia, mitkä hänen mielestään muistuttivat Jaguarin E
Typeä. Mutta Colin Chapman näki niiden näyttävän Elanilta edestä ja Eliteltä
takaa. Tämä saattoi osittain johtua siitä seikasta, että luonnoksessa auton ajo-
valot olivat samanlaiset, kuin alkuperäisessä kaksipaikkaisessa Elanissa on.
Toisaalta luonnoksessa oli ovien takana sivuikkunat, jotka kevensivät silhuet-
tia. Näiltä osin luonnokset eivät kelvanneet Colin Chapman:lle. Ja sitten taas
Ron Hickman tahkosi uusia koriluonnoksia, eikä kauan mennyt kun yhteinen
ymmärrys löytyi niinkin nopeasti, kuin tammikuussa 1963. Tosin vielä hierot-
tiin korin, erityisesti perän pyöristyksen muotoja ja takaikkunan muotoa ja
etuosan ajovalojen muodoista ja toimivuudesta. Näistä suuremman "päänsä-
ryn" aiheuttivat auton etuosassa olevat kaksi kiinteää valoa, siis vilkku- ja
parkkivalot, sekä esiin nostettavat ja laskettavat varsinaiset päävalot. Vastaa-
va ajovalojärjestelmä oli jo toteutettu kaksipaikkaisessa Elan mallissa, jossa
ajovalot ovat sijoitettu etummaisten lokasuojien etuosaan ja olivat aivan nii-
den sivussa. Elan Plus 2:n ajovalot haluttiin jo autojen toisistaan erottamisen-
kin takia tehdä erilaisiksi. Parin käytännön mallinnuksen jälkeen nekin saivat
omat paikkansa, joihin molemmat herrat olivat tyytyväisiä. Seuraavana miltei
edellä mainittujen kaltainen suunnitteluluonnos hässäkkä käytiin auton pus-
kureiden osalta. Colin Chapman oli ehdottomasti kromattujen teräspuskurei-
den kannalla, koska piti aikaisemman mallin muovisia puskureita tylsinä.
Lisäksi Chapman painotti kromattujen puskureiden lisäävän auton hienostu-
nutta olemusta. Lisäksi oli yhtä, jos toistakin muutettavaa ja uudelleen suun-
niteltavaa asiaa, mutta yhdessä päätettiin tehdä ensimmäinen prototyyppi.

METIER I

Oli M20 projektin
ensimmäinen pro-
totyyppi, jota pi-
dettiin melkoisen
rumana ja sitä kut-
suttiin osin leikki-
sästi nimellä "Tub",
joka vapaasti suo-
mennettuna voi tarkoittaa amme, soikko tai saavi... Joka tapauksessa syys-
kuussa 1965 sillä ajettiin erilaisia testejä, osittain melko rankallakin tavalla.
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Testit vahvistivat herroille Chapman ja Hichman, heidän suunnittelunsa ole-
van oikealla tiellä ja siitä oli hyvä jatkaa suunnitelmien ja rakentamisen kehi-
tystä eteenpäin.

METIER II

Joulukuun alussa 1965 ensimmäinen Metier II prototyypin rakentaminen oli
hyvässä vauhdissa ja ensimmäinen ajettava Metier II esiteltiin Alexantra Pa-
lacessa, joulukuun lopussa 1965. Auto oli hyvin tyylikään näköinen ja hyvin
lähellä ensimmäisen tuotantosarjan autoja. Elan Plus 2 herätti mediassa hyvin
positiivista uutisointia ja autosta pidettiin paljon. Vaikkakin autoa pidettiin
liian kapeana sen suhteessa pituuteen. Chapman ei pitänyt auton kapeudesta
ja näki sen myös myynnin esteenä. Tehtiin useita uusi sunnitelmia ja lopulta
Chapman oli tyytyväinen. Uusi Elan Plus 2 oli 10 tuumaa ( 25,4 sm) leveämpi
ja 23 tuumaa ( 58,4 sm )pidempi kuin alkuperäinen Elan, tosin painoakin ker-
tyi 152 kiloa enemmän. Suurentuneen painon vaikutuksesta ei oltu huolis-
saan, koska Metier II prototyypillä ajettiin testeissä jopa 125 mph ( 201,16
km/t) nopeudella. Colin Chapman kuitenkin kärvisteli uusia autojen muotoi-
lulinjoja, jotka olivat suuntautumassa terävän kulmikkaiksi. Ja mietti miten se
saattaa vaikuttaa uuden Elan Plus 2:sen myyntiin lähivuosina. Tätä asiaa pa-
hensi kuuluisa italialainen automuotoilija Giorgetto Giugiaro, joka oli valittu
suunnittelemaan tulevan Lotus Esprit. Giugiaro oli puheissaan jo jonkin aikaa
kertoillut autotrendien muutoksista. Mutta turhaan Colin asiaa murehti.
Vuoden 1966 alussa keskityttiin Metier II prototyypin tiettyjen yksityiskoh-
tien uudelleen suunnitteluun, kuten puskurien sovittamiseen paremmin istu-
viksi ja etuosan Lucas sivuvalojen kiinnityskohtien parantamiseen, yms. Myös
uuden US- tyyppihyväksyntälainsäädännön vaatimukset aiheuttivat lisätöitä.

RUNKO JA JOUSITUS

Auton runko on pe-
rinteisesti valmistettu
ohuesta kantatusta ja
hitsatusta teräspel-
listä vahvikkeineen,
jonka yhtenä jäykis-
tävänä elementtinä
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on kardaanitunneli. Päämääränä oli
saada suhteellisen hyvä rungon jäyk-
kyys ja auton keveys. Runko on mal-
liltaan perinteinen X- runko.
Todellisuudessa Elan +2:n runko on
aikaisemman kaksipaikkaisen Elanin
rungon pohjalta tehty. Sen mittasuh-
teita on muutettu vastaamaan uuden
tulokkaan mittoihin. Elanin rungon
lujuus ja jäykkyys olivat riittävät uu-
delle suuremmalle autolle. Runko
suunniteltiin autoon mahdollisesti
asennettavan Daimler V8 moottorin
paino-, sijoitus- ja tehovaatimusten
mukaisesti. Runko on geometrialtaan
varsin hyvin onnistunut ja antaa au-
tolle jämäkkyyttä, sekä mahdollisuu-
den rakentaa hyvä ja toimiva alusta.
Runkoa suunniteltaessa haluttiin au-
ton painopiste saada mahdollisim-

man keskelle, sekä pituus, että
leveyssuunnissa. Suunnittelulinjaa
toteutettiin siirtämällä moottori,
moottoritilassa mahdollisimman
taakse. Riittävän jämäkän rungon
myötä alustarakenteet valittiin sen
mukaisesti. Edessä on MacPersson
tyylinen erillisjousitus, kaksine pääl-
lekkäisine kolmiotukivarsineen, te-
räksiset kierrejouset, teleskooppi-
vaimentimet ja kallistuksen vakain.
Takana on Colin Chapmanin suunnit-
telema Chapman Srtut jousitus- ja
vakautusjärjestelmä.

JARRUT

Tehostetut nestekäyttöiset levyjarrut
ovat kaikissa pyörissä, etu- ja taka-
jarrulevyn halkaisijat 254 mm, 2 kpl
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jarrupaloja / jarrusatula. Mekaani-
nen seisontajarru vaikuttaa takapyö-
riin ja niillä on omat jarrupalat.
Seisontajarrun kahva on kojelaudan
alaosassa.

MOOTTORIHISTORIAA

Elan +2 moottoria pohdittiin Lotuk-
sella oikein urakalla, sillä kaiken
kaikkiaan peräti 11 erilaista mootto-
rivaihtoehtoja oli harkinnassa. Olisi-
han se voinut olla jopa V8 ! Tämän
moottorivaihtoehdon taustalla oli
auton suunnitteluaikana, Lotus oli
fuusioitu Jaguarin kanssa. Tästä
"fuusioitumisesta" en löytänyt oikein
yksiselitteistä dokumentaatiota.
Taustalla oli Jaguarin ison pojan Sir
William Lyons, joka näki Colin Chap-
manissa työnsä jatkajan. Chapman oli
puolestaan kovasti mieltynyt Daimle-
rin V8:n moottoriin, jonka omisti Ja-
guar. Daimlerin 2,548 m3 V8 sopi
pienen kokonsa vuoksi hienosti Plus
2:sen moottoritilaan ja sen keveys
puolestaan piti auton suunnitellun
tasapainopisteen oikeana. Muut vä-
hemmän mieluisat moottorivaih-
toehdot olivat Ford Kent Crossflow
1600 m3 rivinelonen, Ford Zephyr
1703 m3 rivinelonen, Ford Transit
Solid V4 ja Triumph 3000m3 rivikuu-
tonen. Vaihtoehtoisista voimalait-
teista Ford Transit moottori oli
uusin, juuri julkistettu, vanha Ford
Zephyr moottori oli liian painava ja

vähätehoinen, sekä Triumph kool-
taan hankala ja siihen olisi pitänyt
tehdä liian paljon muutoksia ja vanha
tuttu Ford Kent valikoitui kakkos-
vaihtoehdoksi. Loppujen lopuksi hy-
vin moninaisten ja vaiherikkaiden
tapahtumien jälkeen Colin Chapman
joutui toteamaan Daimlerin mootto-
ria ei saada ja käytämme Ford Kent
moottoria, jota itse viritämme.

VAIHTEISTO JA KYTKIN

Vaihteisto on synkronoitu ja siinä on
ajan hengen mukaisesti 4 vaihdetta
eteen ja peruutusvaihde. Vaihdelaa-
tikko on tuttua Ford Cortina tekniik-
kaa ja vaihdevalitsin on keskikon-
solissa. Kytkin on kuiva mekaaninen
yksilevykytkin.

VOIMANSIIRTO

Auto on takavetoinen tai sanoisinko
takatyöntöinen. Vaihdelaatikosta
voima siirtyy kardaaniakselin väli-
tyksellä perään, josta se jakautuu
molemmille puolille vetoakseleille,
ihan tavallisesti. Sitten tuleekin jo
hiukan erikoista. Vetoakseleiden mo-
lemmissa päissä ovat Rotoflex -"do-
nitsit" jotka ovat mekaaninen
sutimisenestojärjestelmä. Ne ovat
kumista valmistetut ja vetoakselit
molemmista päistään kiinnitetään
niiden sisällä olevien teräsholkkien
kautta perän akseliin ja toisesta pääs-
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tä pyörän akseliin. Rotoflex:it voi-
makkaassa kiihdytyksessä erityisesti
paikalta lähdettäessä kiertyvät ja va-
raavat itseensä perän kautta tulevaa
energiaa, mikä estää takapyörien su-
timisen. Kun kiihdytyksen alkuvai-
heen jälkeen nostaa jalkaa kaasulta
vapauttaa tämä liike Rotoflex- donit-
sien varaaman energian ja kiihdytys
jatkuu. Näin saadaan tasainen ja suti-
maton kiihdytys.

KORI

Korin malli on Fixed Head Coupè, eli
kattorakenne on kiinteä coupè malli-
nen. Auton korin upeisiin muotoihin
oleellisesti vaikuttavana tekijänä oli,
siinä käytetty Ford Consul Caprin
tuulilasi, jota kallistettiin 4,5 astetta
taaksepäin, näin saatiin parempi ae-
rodynaamiset ominaisuudet auton
korin yläosaan ja erityisesti katon il-
mavirtauksille. Caprin tuulilasin
käyttö vaikutti todella paljon auton
muotoihin ja suurelta osin loi auton
muotokielen. Kun vertaa Consul

Capri Coupèn ja Elan Plus 2:n ylära-
kenteiden muotoja huomaa niissä yl-
lättävän paljon yhdennäköisyyttä,
takaikkunaa myöten. Elan + 2:n kak-
siovinen coupè kori valmistettiin la-
sikuitumuovista, sen keveyden takia.
Elanin korin osat ovat ns. käsin lami-
noituja, joita varten tuli valmistaa
tukevat muotit. Sarjatuotantomuotit
tehtiin yleensä teräksestä tai alumii-
nista, koska valmiiseen tuotteeseen
tarvittiin mahdollisimman hyvä ja
tasainen, sekä sileä pinta. Muotit ei-
vät saaneet olla huokoista materiaa-
lia, sillä se olisi pilannut auton
maalipinnan. Muotteihin laminoita-
vat osat tehtiin ns. käännetyssä jär-
jestyksessä. Auton väri määräytyi jo
lasikuituosia muoteissa laminoitaes-
sa, sillä ensin muottiin ruiskutettiin
gelgoat- kerros, johon kuului pinta-
maali ja sen jälkeen tehtiin varsinai-
nen osan lasikuitu- muovinen
laminointi. Auton maalikerros onkin
huomattavasti paksumpi, kuin ns.
peltipaneelisilla aikakauden autoilla
oli. Työmenetelmä oli varsin arka si-
likonille ja pölylle, lisäksi varsinkin
ensimmäisiä osia tehtäessä muoti tuli
rasvata usein, jotta valmis osa irtoaisi
muotista helposti, jolloin sen vahin-
goittumisriski osaa irrotettaessa
muotista on mahdollisimman pieni.
Laminointiprosessi on vastaavanlai-
nen, kuin lasikuituveneiden tuotan-
nossa, tuohon aikaan.
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SISUSTA

Plus 2:sen penkkien verhoilumateri-
aalina on käytetty mustaa vinyyliä ja
samasta materiaalista oli pinnoitettu
kojelaudan yläpuoli. Kojelauta on va-
neria ja se on viilutettu erilaisilla vii-
luilla tammesta saarniin. Mittaristo
koostuu isoista kierroslukumittarista
ja nopeusmittarista, sekä pienemmis-
tä mittareista, joita ovat polttoai-
neen, öljynpaineen, moottorin jääh-
dytysveden lämpö, latauksenmitta-
reista. Lisäksi on runsaasti erilaisia
varoitus- ja merkkivaloja, sekä säh-
köisten ikkunanostimien katkaisimet
ja virtalukko. Hansikaslokero on pie-
ni pahvinen rakennelma. Oviverhoi-
lut ovat kokolattiamaton tyylistä
paksuhkoa materiaalia. Takapenk-
kien seinustat ovat verhoiltu samalla
vinyylillä kuin penkitkin. Lattiat ovat
verhoiltu kokolattiamaton kaltaisella
matolla, jonka alla on ääneneristeenä
ohuehko huopamatto. Sisävaloja on
kolme ja kaksi niistä on sijoitettu ta-

kapenkkien läheisyyteen ja yksi tuu-
lilasin yläpuolelle keskelle. Suuren
ikkunapinta-alan myötä auto on si-
sältä valoissa. Elan Plus 2 autot teh-
tiin oikeanpuoleisella ohjauksella,
koska ne oli tarkoitus myydä brittei-
hin ja niihin maihin joissa oli vasem-
manpuoleinen liikenne. Elanin
keveyttä ajatellen ovien ikkunoiden
nostaminen tapahtui sähköisesti, sil-
lä se oli mekaanista järjestelmää ke-
vyempi.

ULKOPUOLI

Elan Plus 2:sen korin muotokieli on
tyylikäs ja vieläkin nykyaikainen. Sen
sivuprofiili on ajatonta muotoilua, ei-
kä ns. maallikot heti usko autoa 60-
luku laiseksi. Ajovalot mallia Pop Up,
ne nousevat esiin ja laskevat alipai-
neen ja jousimekanismin avustuksel-
la. Vanteet ovat Lotuksen alku-
peräiset lisävarusteen hankitut Revo-
lution kevytmetallivanteet ja ne kiin-
nitetään kolmisakaraisella siipimut-
tereilla.

SÄHKÖLAITTEET

Elan Plus 2:sen sähkölaitteet ja järjes-
telmä oli ajan mukainen, tosin 12
voltin sähköjärjestelmä, oli maadoi-
tettu wanhan liiton tavalla eli Plus-
napa on maadoitettu runkoon.
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TEHTAAN MUUTTO

Kaiken tämän keskellä, marraskuussa
1966 tuli eteen tehtaan muutto van-
halta Cheshunt, Hertfordshire:n teh-
taalta, uuteen tehtaaseen Hethell,
Norfolk:iin. Hethellissä Lotuksen au-
totehdas otettiin avosylin vastaan,
sillä uskottiin sen tuovan uusia työ-
paikkoja alueelle. Autotehtaan muut-
to on aina suuritöinen ja aikaa vievä
projekti ja se väkisinkin haittaa tuo-
tantoa ja kaikkia muitakin yrityksen
toimintoja. Samalla yrityksen infra-
struktuurissa tapahtui muutoksia,
jotka heijastuvat koko yrityksen toi-
mintaa. Muutosta aiheutui asunto-
ongelmia työntekijöille, joita Colin
Chapman koitti selvitellä parhaansa
mukaan. Tehtaan muuton myötä me-
netettiin muutamia avaintyöntekijöi-
tä, mutta Hethell:stä löytyi paikallisia
alan työntekijöitä korvaamaan vaje.
Logistisia ongelmiakin oli ihan riittä-
miin, jotkut tavarantoimittajat ajoi-
vat tavarat edelleen vanhalle teh-
taalle, vaikka tehtaan muutosta ja
uudesta osoitteesta oli heitä useaan
kertaan informoitu.

1. TUOTANTOSARJA

Lotuksella sitä kutsuttiin esisarjaksi,
autojen valmistamisen yhteydessä
haettiin ja kokeiltiin erilaisia työme-
netelmiä ja tapoja, sekä erilaisten
työvälineiden käyttöä. Samalla jou-

duttiin käytännössä kouluttamaan
uusia työntekijöitä työtehtäviinsä,
tehtaan muuton takia poisjääneiden
tilalle. Ensimmäiset tuotanto Elan + 2
autot rakennettiin vuonna 1967. Elan
Plus 2:sen tuotanto käynnistyi muis-
taakseni kesäkuun 26: na päivänä
1967. Oma Elan Plus 2:seni valmistui
17. marraskuuta 1967, ollen 75:s val-
mistettu auto, saamieni tietojen mu-
kaan 1967 tehtaalta valmistui 81 Elan
Plus 2:sta. Englannin lakoilla ja työn-
seisauksilla saattoi olla hidastava vai-
kutus valmistuneiden autojen mää-
rään. Tehtaan omissa dokumenteissa
vain -67 valmistuneet autot ovat Elan
Plus 2:sia, kaikki myöhemmin, siis -68
alkaen valmistuneet autot eivät ole
Elaneita, vaan Plus 2 S ja Plus 2 S 130.
Tämä kuulemma hiertää kovasti var-
sinkin Britanniassa uusimpien Plus 2
S ja Plus 2 S 130 autojen omistajia.
Autojen tarkka suunnittelu- ja tes-
tiohjelma alkoi kantaa hedelmää, sil-
lä autot pystyttiin valmistamaan 95
puntaa/auto halvemmalla, kuin mitä
talouslaskelmissa oli laskettu. Rahaa
jäi kirstunpohjalle enemmän ja
Chapman suunnitteli ne rahat käy-
tettäväksi seuraavan uuden mallin
suunnitteluun.

AJOTUNTUMA

Elan +2 on ajettavuudeltaan tunnet-
tua Lotus laatua, auto ohjaus on tun-
nokas ja varsin tasapainoineni, sekä
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vaihtaa suuntaan rauhallisesti, mutta määrätietoisesti. Auto antaa selkeästi
hyvän takapuolituntuman, mitä alustassa tapahtuu. Se myös antaa hyvin var-
hain takapuolituntuman ennen kuin auto lähtee sivuluisuun. Hallintalaitteet
toimivat hienosti ja ovat hyvin käytettävissä. Äänimaailma on melkoisen hy-
vin kohdallaan, moottorin ja varsinkin pakoputken äänet kuulee, mutta ne ei-
vät nouse häiritseväksi tekijäksi pitkälläkään ajorupeamalla.

REVIIRI SELVÄKSI

Lotuksilla, kuten ikäluokan brittiautoilla, on ollut tapana ”merkitä” seisonta-
paikkansa ja pitäneet alustansa hyvin öljyllä voideltuna. Tämän ”kiertovoite-
lutekniikan” takia, jotkut irvileuat veistelivätkin - niihin tarvitsi harvoin
vaihtaa moottoriöljyjä, pelkkä säännöllinen lisäys riitti. Syitä tähän ongel-
maan on pääsääntöisesti kolme, ensiksi Britannian konepajojen/koneistamoi-
den työstökoneet olivat suurimmalta osin peräisin toisen maailmansodan
ajalta. Ensimmäisenä murheena oli työstökoneet, jotka olivat ikäloppuja ja
todellisia väljiä louskuja, joilla ei millään pystynyt työstämään kovinkaan tar-
kasti. Varsinkaan jos työstökoneiden käyttäjät eivät osanneet huomioida, että
työstökoneiden kaikki välykset olivat oikealla puolella huomioiden työstö-
suunnat ja työstöliikkeet. Toisena epäkohtana oli vanhanaikainen valutek-
niikka ja valumateriaalien epäpuhtaudet. Edellä mainituista syistä
valukappaleisiin jäi huokosia ja kuona-aineita, jotka heikensivät esim. moot-
torilohkojen ja kansien yms. jäykkyyttä ja kuumuudenkestävyyttä. Kolmas
ongelma oli huonot tiivistemateriaalit, paljon käytettiin mm. huonolaatuisia
hauraita korkkitiivisteitä, jotka lämmönvaihteluiden ja vanhojen likaantunei-
den öljyjen takia melkoisen nopeasti kovettuivat ja alkoivat vuotamaan.
Korkkitiivisteiden ominaisuuksiin
pystyttiin kyllä vaikuttamaan - 60
luvullakin. Ne piti ennen asen-
nusta kyllästää laivoissa käytettä-
vällä erityisellä merikäyttöön
suunnitellulla vaseliinilla. Tämä
vaseliini kesti korkeita kuumuuk-
sia ja lämpötilojen vaihteluita, se-
kä erilaisten kemikaalien vaiku-
tuksia, kuten likaisten öljyjen.
Vaikka - 60 luvun Lotusten laa-
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dusta puhutaankin, mitä ”mairittelevampia” tarinoita, tiivistäisin ne laatusa-
nat toteamukseen - siinä näkyy aikakauden englantilaisen käsityön leima.

TEKNIIKKAA (tehtaan ilmoittamat)

Moottori: 4 sylinterinen rivimoottori Iskutilavuus: 1558 cm3

Kaasuttimet: 2 kpl Weber 40DCOE Kansi: Twin Cam, 8 venttiiliä, Alumiini

Moottorin lohko: valurauta Puristussuhde: 9,5 :1

Moottoriteho: 116 Bhv / 6250 kierroksella Vääntömomentti: 146 Nm

Pituus: 4,27 m Leveys: 1,61 m Korkeus: 1,19 m

Akseliväli: 2,43 m Paino: 1232 lb = 558,83 kg Bensatankin tilavuus: 59 litraa

Edellä mainituissa tehtaan teknillisissä tiedoissa on eroavaisuuksia eri doku-
menttien kesken, mutta annettakoon se anteeksi, sattuuhan sitä hienommil-
lakin autonvalmistajilla tänäkin päivänä.

Oman Lotus Elan Plus 2, 1967 mitatut mitat:

Mitattu kiihtyvyys 2007: 0 - 100 km/ t 7,2 s Mitattu huippunopeus 2007: 192 km / t

Pituus: 4,38 m, ilman puskureita Leveys: 1,69 m Korkeus: 1,14 m tankki täynnä

Paino: 525,80 kg tankki täynnä ja katsastusvarusteissa

Kun vertaa autoni yllä olevia mitattuja mittoja Lotus tehtaan ilmoittamiin
mittoihin voi todeta brittien suurpiirteisyyden, olen siis saanut autoa enem-
män mitä Lotuksen tehdas halusi tehdä, paitsi painoa olen saanut 33,05 kg vä-
hemmän. Kiitos siitä Lotukselle. 1967 uusi Lotus Elan Plus 2 maksoi erilaisten
saamien hintatietojen mukaan 1923 puntaa. Em. hinta ei sisältynyt lisävarus-
teina tilattuja Revolution kevytmetallivanteita.
Lopuksi hiukan Elan Plus 2, 1967 hinnoista, autojen pienen valmistusmäärän
vuoksi auto on varsin kysytty, etenkin ns. puskaradion kautta. Olen saanut
kaksi yhteydenottoa Britanniasta, jos haluaisin myydä Elan +2:sen pois haluk-
kaita ostajia on. En tiedä mistä yhteystietoni ovat saaneet?Ihan hyviä tar-
joukset ovat olleet, mutta en ole myyntiaikeissa. Viimeisin tieto tehdystä
kaupasta Lotus Elan Plus 2, 1967, valmistenumero 3, oli 18.750 puntaa. Auto
oli todella kärsinyt ja huonossa kunnossa kaikilta osa-alueiltaan, eikä kaikkia
osia ollut.

Teksti ja kuvat Timo Luotsi
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Espoo ja Helsinki 2017 ja 2018.

1967 JAGUAR E-TYPE SERIES 1 ROADSTER
".. .The new 150 m.p.h. JAGUAR..."

Jaguar E-Type, yksi maailman kauneimmista autosta, jota jopa Enzo Ferrari
piti aikansa kauneimpana. E-Type piti sisällään kilpa-automaisia ratkaisuita,
jotka jo uudesta lähtien osaltaan auttoivat sen suosion rakentamisessa. Tänä
päivänä E-Type on hyvin suosittu harrasteauto. Valmistettiinhan niitä yli 70
000 kappaletta ja se on hyvin suosittu myös historiikki kisoissa Euroopassa.
Yksi maailman kauneimmista autoista ei ole vahingossa tätä suosita perinyt,
suunnittelultaan aikaansa edellä ja muodollisesti täysosuma.

Jaguar E-Type esiteltiin Geneven suuressa autonäyttelyssä vuonna 1961.
Suurin osa toimittajista ja yleisöstä sekosi jollain tavalla, autoa ihasteltiin ja
tilauksia satoi ovista ja ikkunoista. Auton suosio yllätti täysin Sir Williamin,
joka suhtautui varauksellisesti auton esittelyyn. Olikohan tällaiselle autolle
edes tarvetta..... Suosio oli niin hurjaa, että päätös auton tuotantoon saatta-
misesta tapahtui todennäköisesti Genevessä. Kukaan ei tosin uskonut, että
auton suosio yltäisi käsittämättömään 70 000 tuhannen kappaleen tuotan-
toon, joten asioihin suhtauduttiin alussa varauksellisesti. Itseasiassa E-Ty-
pen suunnittelu oli aloitettu jo vuosia aiemmin. Jaguaarillahan oli takanaan
jo tässä vaiheessa mittava voitokas Le Mans historia ja vaikka se vetäytyi
kilparadoilta vuonna 1956, D-Type voitti Le Mansin vuonna 1957 yksityistal-
lin autolla. Samana vuonna Jaguarin tehdas kohtasi tuhoisan tulipalon, joka
osaltaan vauhditti yrityksen vetäytymistä kilparadoilta.

E-TYPEN SYNTY

E-Typen muodot voi nähdä selvästi jo prototyypissä vuodelta 1953. (Googlen
kuvahaku auttaa tässä asiassa mainiosti.) Muotojen takana oli lentokone-
teollisuudessa työskennellyt ja aerodynaamikoksi itseään kutsunut herra
nimeltä Malcolm Sayer. Matemaattisesti muotoiltu prototyyppi oli totta kai

Jaguar e-type
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tehty aerodynamiikkaa tutkimalla il-
manvastuksen vähentämiseksi. Piir-
rokset olivat täynnä mittapisteitä,
joiden avulla pienoismalleja valmis-
tavat puusepät pystyivät tekemään
tarkat muodot. Sayer oli edellä ai-
kaansa, mitä auton suunnitteluun
tulee. Auto sai projekti nimekseen
XK120 MKII tai C/D, joista jälkim-
mäinen johti totta kai maineekkaa-
seen D-Typeen. Vaikka kilpaileminen
loppui, kaikessa hiljaisuudessa teh-
taan insinöörit jatkoivat Sayerin ni-
meämän E-Typen kehittämistä. Heitä
tuki Jaguarin tekninen johtaja Bill
Heynes, joka toistuvasti yritti va-
kuuttaa Sir Wililamssin kilpailutoi-
minnan tärkeydestä, joka tukisi
samalla tuotantoautojen teknistä ke-
hitystä sekä myös koko henkilökun-
nan motivaatiosta huolehtimista.
Tuhoisan tehdaspalon jälkeen val-
mistui kuitenkin prototyyppi EiA,
jossa A kirjain tarkoittaa itseasiassa
alumiinikoria. Se oli myös muodoil-
taan lopullisen E-Typen näköinen.

Auto annettiin mainekkaan "The
Motor" Lehden päätoimittajan - Cr-
histopher Jenningsin koeajettavaksi,
joka ajoi autolla pitkähkön koeajon
Walesin mukavilla maalaisteillä ja
antoi siitä innokkaan palautteen
Williamn Lyonnssille.

Lopulta oli selvää, ettei kilpa-auton
valmistukselle tullut lupaa, joten Ja-
guarilla valmistettiin kaksi proto-
tyyppiä sarjavalmistusta ajatellen.
Niitä testattiin seuraavat kaksi vuot-
ta, jonka aikana solmittiin tuotanto-
sopimukset alihankkijoiden kanssa.
Valmistelut edistyivät kuitenkin hi-
taahkosti. Osasyy tähän oli itsekan-
tavan korin yhdistäminen moottoria
ja etupyörien ripustusta kantavaan
etupään putkirunkoon, joka osoit-
tautui varsin vaativaksi. Aikaa kului
paljon myös E-Typen ajo-ominai-
suuksien testaamiseen, etenkin kun
auton haluttiin käyttäytyvän hyvin
vielä 240-250kmh nopeuksilla. Paljon
myös nähtiin vaivaa uudelle taka-
pyörien erillisripustukselle, jonka
kehittäjänä oli mies nimeltä Bob

E-Type with Manual, ofcourse!!!!

Suora kutonen näyttää siistiltä
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Knight. Tehtaan johtoporras piti rat-
kaisua hyvin onnistuneena ja poten-
tiaalisena luoda jotain uutta ja
erilaista tulevaan E-Typeen, joka
saattaisi taata autolle erinomaiset
ajo-ominaisuudet verrattuna mo-
neen muuhun urheiluautoon niinä
vuosina. Uusi taka-akselisto oli myös
päätymässä Jaguarin kehityksen alla
olleeseen Mark10:iin, jolle sen toi-
vottiin myös antavan sekä ajo-omi-
naisuudet, mutta myös täysin
erilaisen mukavuuden kuin missään
muussa saman tyylisessä autossa oli
nähty. Saksalainen autolehti ylisti
Jaguaarin uutta taka-akselistoa ajet-
tuaan valmista Mark10:iä ja mainitsi
sen myös olevan niin hieno kokonai-
suutena, että kelpaisi taideteokseksi
kaapin päälle. Allekirjoittanut yhtyy
tähän mielipiteeseen.....

Yllättäen vuonna 1959 Sir William
antoi vihreää valoa E-Typeen perus-
tuvan kilpa-auton tekemiselle, tosin
vain koemielessä. Tosin hän tiesi, et-
tä sellainen oli toki jo kaikessa hiljai-
suudessa tehty. Tekninen johtaja

Heynes elätti suuria toiveita saada E-
Type Le Mansiin ja näin ollen raken-
taa kymmenisen kilpa-autoa yksi-
tyistalleja varten. Tätä projektia
varten Jaguaarilla rakennettiin myös
täysin uusi kolmelitrainen tuplanok-
kainen suora kutonen polttoaine-
suihkutuksella, joka istutettiin
tulevan kilpa-auton keulalle. Ku-
vioon astui tässä kohtaa Briggs Cun-
ningham, joka kilpaili omilla
autoillaan Le Manssissa 50-luvun
alussa. Paras tulos miehelle tuli
vuonna 1954 kun hän sijoittui koko-
naiskilpailussa kolmanneksi. Kun si-
joitukset eivät parantuneet ja rahaa
paloi turhaan, lopetti Cunninham
autojensa rakentamisen sekä kilpai-
lemisen. Kuitenkin vieraillessaan Ja-
guaarin tehtaalla vuoden 1960
alkupuolella hän näki Malcolm
Sayersin piirtämän E2A auton. Cun-
ningham ehdotti, että voisi osallistua
autolla Le Mansiin johon Sayers
suostui. Dan Gurneyn ja Walt Hans-
gen ajamina E2A prototyyppi pysyi
alkutunneilla Le Manssia hallinnei-
den Ferrareiden vauhdissa, mutta

Taka-akselisto on taidetta ja se myös toimii!

Etu-jousituksen detailit
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sähkövika koitui auton kohtaloksi ja
tuloksena oli keskeytys. Prototyyppi
oli kuitenkin iso askel kohti vuotta
myöhemmin esiteltyä E-Typeä, sa-
malla se toimi ponnahduslautana
vuoden 1963 Lightweight E-Type kil-
purille.

TESTAAMISTA JA POHDINTAA

Luonnollisesti kun esitellään jotain
tämän kaltaista isossa autonäyttelys-
sä, syntyy kysyntää. Joka esimerkiksi
E-Typen kohdalla oli valtava. Koeajo
halukkaiden jono oli pitkä ja sen
purkamiseksi tuotiin paikalle lopulta
myös convertible versio E-Typestä.
Kysyntä oli niin suurta, että jopa au-
tolehtien toimittajat joutuivat odot-
tamaan uutuuden ratin taakse
pääsemistä pitkään. Meni vuoden
päivät ennen kuin E-Typestä saatiin
pidempi selvitys Le Mans voittajan -
Paul Freren tekemässä koeajorapor-
tissa legendaariselle Quattroporte-
lehdelle. Rooman lipeillä olevilla
moottoriteillä kellotettiin mukavat
256kmh huippunopeuksia, joka sai
Freren pohtimaan ääneen ajatusta
siitä, että kannattaako kaksi kertaa
kalliimpi 250 sarjan V12 Ferrari
hankkia, jos murto-osalla siitä hin-
nasta saa tällaisen auton Englannis-
ta. Hän pääsi myös ajamaan
E-Typellä Ferrarin omalle kotiradalle
Fioranoon, jossa se jäi Ferrareista
nelisen sekuntia. Joskin syynä oli se,
että hänellä oli itseasiassa allaan
varsin race henkinen E-Type pitki-

neen välityksineen, viilatulla moot-
torilla ja muilla race palikoilla, joten
auto ei sinänsä vastannut kaupasta
saatavaa E-Typeä. Tämä toki mainit-
tiin lehden tekstissä. Totta kai koeajo
paljasti myös E-Typen heikkouksia,
joihin lukeutuivat jarrujen tehotto-
muus ja vesisateessa korin vesitii-
veys, sillä tuppasi tuo penkki
kastumaan sateessa ajaessa. Lop-
pusanelma koeajojutussa oli se, että
E-Type ei ole kilpa-auto, vaan yksi
aikakautensa parhaita Gran Turis-
moja, eli Suomennettuna yksi par-
haita ajajan autoja.

Lehdistö innostui uudesta E-Typestä
niin kovasti, että nosti sen suoraan
superauto luokkaan. Niitä ei siihen

Rungon detaileja osa 1.
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aikaan ollut liikaa. Jaguar nostikin
superuauto markkinat aivan uudelle
tasolle, jota olivat hallinneet siihen
asti periaatteessa vain Ferrari, Aston
Martin ja Maserati pienin vuosituo-
tannoin. Auto oli näkyvästi julkisuu-
dessa, muttei markkinoilla. Kui-
tenkin tehdas sai vuoden 1961 lop-
puun mennessä valmistettua reilut
500 E-Typeä, joista tosin osa seisoi
tehtaan pihalla puoli valmiina. Teh-
das ei ollut varautunut näin suureen
kysyntään ja osien saamisessa ali-
hankkijoilta oli suuria ongelmia. Esi-
merkiksi lähes vuoden ajan käsin
valmistettu valtava konepelti hidasti
tuotantoa ennen kuin sen valmistaja
uskoi ison koneellisen investoinnin
olevan kannattavasti järkevää. Vähi-
tellen tehtaan johdolle kävi selväksi,
että vuosituotanto olisi tuhansia eikä
satoja autoja ja tehdas onnistuikin
nostamaan tuotantomäärän vuoden
1962 kesään mennessä 75 autoon vii-
kossa. Alkukuukausina tehtiin myös
jatkuvasti parannuksia. Istuinten
säätövaraa lisättiin siirtämällä poi-
kittainen kannatin kotelo taaem-
maksi sekä madallettiin lattiaa, jotta
ajoasento saatiin mukavammaksi.
Myös tuuletusta sekä korin tiiveyttä
parannettiin. Ensimmäisissä 400 au-
tossa konepellin avausmekanismi
olivat kyljessä pellin alareunassa.
Myöhemmissä autoissa lukitussalvat
siirrettiin auton sisäpuolelle. Joten
tehdas teki kaikkensa, jotta autojen
laatu saatiin paremmaksi tuotannon
edetessä.

SERIES 1

Kuten tiedämme, E-Typestä valmis-
tettiin kolme sarjaa. Niitä voisi kut-
sua myös generaatioiksi, kuten
toisilla automerkeillä, mutta Jagua-
rilla oltiin perinteisiä ja nimettiin E-
Type Series 1, 2 tai 3 nimillä. Yllät-
täen kyllä ; Series 1 oli lopulta se
kaikkein nopein E-Type, se on myös
nykyään kaikista halutuin. Kuten ai-
na ja autoilun historia opettaa, mitä
enemmän autoa viilataan, sen enem-
män siitä katoaa alkuperäistä kau-
neutta. Esimerkkejä voisi luotella
vaikka miten monta. Series 1, jota

Rungon detaileja osa 2.

Finally, On The Road!!!!
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valmistettiin 3,8 litraisella kuutosella
vuosina 1961-1964 piti sisällään kol-
mella SU-HD8 kaasuttimella ladatun
tuplanokkaisen (peruja siis jo XK120
ajoilta) suoran kuutosen, joka antoi
262hv (SAE) 5500rpm:llä. Tämä tar-
koittaa sitä, että männän nopeus
106mm iskunpituudella nousi
19,4m/s, joka on hyvin korkea luku
sen aikakauden moottorille. Konees-
sa oli seitsemän runkolaakeria ja
kannessa olevat kaksi nokka-akselia
ovat hammaspyörävetoiset. Herkkä,
vääntävä ja mutta paljon öljyä syövä
moottori oli taloudellisempi totta kai
kuin myöhempien versioiden isom-
mat moottorit. Kulutus pysyi koh-
tuullisissa noin 16 litran lukemissa
satasella, 63 litran tankki riitti nätisti
ajellessa noin 400km matkoihin. Ku-
ten aina, se ensimmäinen ei välttä-
mättä ole se "paras" jonkun auton
mallisarjoista, vaikka se olisikin no-
pein. Series 1:sen ongelmina olivat
mm. huonosti synkronoitu vaihde-
laatikko, ohjaamon vajaa tuuletus,
pienet jalkatilat ja kovat istuimet se-
kä heikot kaukovalot tekivät siitä vä-

hintäänkin persoonallisen käyttö-
auton. Ajan mittaan Jaguar korjasi
näitä puutteita, mutta auton kiin-
nostavuuteen nämä eivät vaikutta-
neet. Vaihdelaatikko sai itseiassa
myös kiitosta, se oli kestävä ja sen
käsittely erotti tosi miehet miehis-
tä. Ensimmäisen sarjatuotannon au-
toja valmistui vuoden 1964 loppuun
mennessä 15 500 autoa, joista runsas
puolet oli avo-versioita, vain vajaa
viidennes niistä myytiin Englannin
markkinoille.

Vuoden 1964 kesälomien loputtua
siirryttiin valmistamaan suurempaa
4,2 litraista konetta, jollainen myös
kuvien autostakin löytyy. Suurempi
4,2 litrainen oli itseasiassa uusi, eikä
vain porattu isommaksi. Sylinterei-
den ja vesikanavien sijaintia lohkos-
sa muutettiin, mikä vaati myös
uuden kampiakselin. Kevytmetalli-
jäähdytin vaihdettiin kupariseen ja
tasavirtalaturi vaihtovirtalaturiin.
Moottori antoi muutoksista huoli-
matta saman 265hv (SAE), mutta sen
sijaan vääntö parani huomattavasti,
silti suorituskyvyn pysyessä samana.

Tätä näkymää voisi katsella ihan
pidemmälläkin kaavalla.. . .

Eleganttinen, klassinen E-Type Roadster
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Auton käsittelyn ja ajamisen kannal-
ta vaihdelaatikko oli nyt täyssynkro-
noitu ja äänettömämpi totta kai kuin
aiemmin. Vuotta myöhemmin te-
hokkaampi tuulilasin pesulaite hel-
potti ajamista kummasti huonom-
missa olosuhteissa.

Suurempaa huomiota herätti uusi
korimalli, jonka tehdas nimesi 2+2
nimellä. Siinä oli nyt myös lapsille
tarkoitettu takapenkki ja auto oli
muutenkin 270mm pidempi ja 60mm
korkeampi kuin kaksipaikkainen
umpimalli. 2+2:sen leveämmät ovet
helpottivat myös takapenkille mene-
mistä. Se oli myös saatavana ensim-
mäistä kertaa Borg-Warnerin
automaattilaatikolla, joka takasikin
2+2:lle suuren suosion varsin no-
peasti. Korin muotoja ei muutettu,
mutta vuonna 1967 ajovalojen suoja-
lasit poistettiin, mikä taas paransi
ajovalojen tehoa. Samalla ne siirret-
tiin 60mm eteenpäin USA:n mää-
räyksien mukaisesti. Näillä
muutoksilla valmistettiin Series 1
sarjan autoja vuoden ajan ennen

kakkossarjan esittelyä. Mallia ryh-
dyttiin myöhemmin kutsumaan 1½
sarjan autoiksi. Neljässä vuodessa
Ykkössarjan autoja valmistui 22 900
kappaletta, mikä teki siitä myös ky-
sytyimmän E-Typen. Niistä runsaat
9500 kappaletta olivat roastereita.
7700 kappaletta Coupe ja 5600 kap-
paletta 2+2 Coupe mallia, vain nel-
jännes autoista oli oikean puoleisella
ohjauksella.

SERIES 2

Keulan leveämpi ja isompi ilma-
nottoaukko antoi aiheen nimittää
1968 vuoden alusta tulleita autoja
Series 2 nimellä. Moni katsoi kuiten-
kin, että nyt oli pilattu jotain pysy-
vän kaunista, kuten aina näissä
tapauksissa on valitettavasti käynyt
monen muunkin automerkin koh-
dalla. Suuremmalle ilmanottoaukolle
oli kuitenkin tarpeensa USA:n mark-
kinoille, ilmastointilaite tarvitsi
enemmän ilmaa. Etuvaloja siirrettiin
taas kerran pari senttiä eteenpäin.

Jostain syystä Kaivopuiston maisemat sopivat
auton kanssa yhteen...

. . .Kaiken kruunaa nuo kaksi tuhkaluukkua
auton keskellä.. . .
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2+2 Coupen tuulilasi saatiin kalte-
vammaksi siirtämällä lasin alareunaa
eteenpäin. Kolmet jo auton tunnuso-
maiset lasinpyyhkijät korvattiin nyt
kahdella pyyhkijällä. Teknisesti auto
pysyi muuttumattomana, mutta USA
on jälleen kerran USA. Sinne joudut-
tiin tekemään muutoksia vaihtamal-
la 3:n kaasuttimen patteristo kah-
teen kaasuttimeen päästöjen takia.
Teho totta kai tippui 20hv (SAE) ja
kaasuttimet vaihtuivat muutenkin
eri valmistajan kaasareihin ollen nyt
Stromberg CD kaasuttimilla. Jenkeil-
le tärkeä 0-60mph lukema säilyi en-
tisellään, mutta huippunopeus tippui
noin 200kmh:n, joskin sillä ei enää
niin ollut merkitystä ainakaan Suu-
ressa maassa. Amerikkalaisten valit-
tamat ylikuumenemiset, joihin
tehdas ei aiemmin ollut kiinnittänyt
juuri huomiota otettiin nyt vähän
vakavammin ja vuosien 1968-1969
autoihin tuli uusi jäähdytin sekä
asentamalla sen seuraksi toinen säh-
köinen tuuletin. Varusteita tuli pal-
jon tarjolle kuten esimerkiksi
pinnapyöriä kalliimmat teräsvan-
teet.

Vaikka Series 2 oli hitaampi kuin
suosittu ykkös-sarjalainen, se oli nyt
mukavampi käyttää, joka miellytti
etenkin Amerikkalaisia ostajia.

Syyskuusta 1968 lokakuun 1971 val-
mistui 17 800 kakkosrajan E-Typeä.
Niistä 8 600 kappaletta oli avomalle-
ja, 4 850 Coupea ja 5 300 2+2 Coupe
mallia. Maailma oli kuitenkin muut-
tumassa, kuten myös ostajien miel-
tymykset ja toiveet tulevaisuudelle.
E-Typen kysyntä oli laskusuunnassa,
vaikka se oli hinnaltaan edullinen
verrattuna kilpailijoitten tuotteisiin
tarjoten samanlaista suorituskykyä.
Kymmenessä vuodessa niitä valmis-
tui huimat 53 000 kappaletta, mikä
teki siitä suurten urheiluautojen yli-
voimaisen suosikin.

SERIES 3

Viimeiseksi jäänyt E-Type esiteltiin
vuonna 1971 ja se tuli nyt tarjolle
ison uuden 5,3 litraisen V12 mootto-
rin kanssa. Amerikkalaiset etenkin
olivat V12:sen perään, mutta täysin
eri asia on se, että tekikö se autosta

Poseerausta osa 1

Poseerausta osa 2
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oikeasti nopeampaa. Auto sai myös
uudet jarrut sekä ensimmäistä kertaa
sen historiassa tehostetun ohjauk-
sen. Iso V12 oli sen verran paina-
vampi kuin historiallinen suora
kutonen, ohjaustehostimelle oli selvä
tarve. Lisävarusteluetteloon tuli nyt
pinnapyörät, automaattilaatikko se-
kä ilmastointilaite. Uusi V12 oli it-
seasiassa kehitetty Le Mansiin ja
siinä oli nyt 4 Zenith kaasutinta
moottorin antaessa tehoa ulos
272hv, vääntö kasvoi myös luonnol-
lisesti kasvaneen litra ja sylinteri-
määrän myötä. Auton akselivälin
kasvattaminen toi myös autoon lisää
tilaa joka suhteessa. Kolmos-sarjan
E-Type onkin helppo erottaa monista
selvistä muutoksista verrattuna Yk-
kös- ja Kakkos sarjan autoihin. Isom-
pi etusäleikkö, erilaiset etu- ja
takavalot ovat selvästi erottavia yk-
sityiskohtia kuten myös asiasta tie-
tävä näkee jo kaukaa auton olevan
mittojen puolesta erilainen kuin ai-
emmat E-Typet. Muutoksilla E-Type
oli ehkä nyt enemmän kuin koskaan
Gran Turismo kuin ennen, olihan sii-

nä nyt V12 joka löytyi Ferrareitten
keulilta. Mutta samalla siitä oli hä-
vinnyt muotojen kauneus, sirous ja
yksinkertaisuus. Maailma oli muut-
tunut ja kolmos-sarjan E-Type jäi sen
viimeiseksi mallivuodeksi. Series 3 E-
Typeä valmistettiin kaiken kaikkiaan
vuosina1971-1974 15 290 kappaletta.
Niistä 776 kappaletta oli oikean puo-
leisella ohjauksella olevia avoversioi-
ta. 7 853 kappaletta oli avoversioita
vasemmalla ohjauksella. Oikean puo-
leisella ohjauksella olleita Coupeja
valmistui 1071 kappaletta sekä va-
semmalla ohjauksella 3786 kappalet-
ta. 2+2:sia valmistui RHD:na 2116
kappaletta ja LHD:na 5183 kappalet-
ta.

KYYDISSÄ SERIES 1 E-TYPESSÄ!

Näin ne unelmat joskus toteutuu. E-
Type on aina ollut minulle McLaren
F1:sen jälkeen se tunnetuin Britti
klassikko. Aina tykännyt näistä. Aina
tiennyt pääasiat. Minkälainen auto
on kyseessä ja mitä se pitää sisällään.

Legendaarinen suorakutonen, tupla-nokilla!

.. .And there is The Starter.. . . . .!
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Kuitenkin joskus käy niin, että pää-
dyt monen vaiheen jälkeen katso-
maan auton rakentamista, kun auton
omistaja ystävällisesti pyysi minut
Espooseen kameran kanssa kuvaa-
maan auton detaileja sekä rakenta-
misen vaiheita. Reilu vuosi
myöhemmin sain kunnian nähdä
valmiin lopputuloksen. Kaiken kruu-
nasi hieno kesäilta cruisailu Helsin-
kiin ja sieltä takaisin auton
kotiseudulle. Tuppaavat sanomaan,
että "älä koskaan tapaa esikuviasi" .
Tämä lause ei päde myöskään E-Ty-
pen kohdalla. Ei se pätenyt McLaren
F1:sen eikä myöskään Honda (Acura)
NSX:nkään kohdalla.....

Kuvien auto on valmistunut heinä-
kuussa 1967 ja se myytiin uutena Ca-
liforniaan. Se tuotiin Eurooppaan
vuonna 1995 ja oli käyttämättömänä
tallissa aina vuoteen 2013 asti, jolloin
auton nykyinen omistaja hankki sen.
Väriltään auto oli alunperin vihreä -
Willow Green, mutta se vaihtui mat-
kan varrella jossain vaiheessa punai-
seksi. Auton uusi (nykyinen) omis-
taja halusi tehdä autostaan sellaisen,
joka miellyttää hänen omaa silmään-
sä niin sisä- kuin ulkopuoleltakin,
joskin kaikki perustui Jaguarin tar-
joamiin materiaaleihin sekä värei-
hin. Halussa olivat hyvin tarkat
tiedot ja mielikuva siitä, millainen
autosta pitäisi tulla. Auton alkupe-
räinen vihreä sisusta vaihtui punai-
seen käsittäen laadullisesti parhaat
materiaalit, joita tehdas silloin tarjo-

si. Plyyssiä ja nahkaa. Myöskin auton
silloinen punainen sekä alkuperäi-
nen Willow Green väri päätettiin
korvata Jaguarin värikartasta E-Ty-
pen kohdalta löytyneestä Gun Metal-
värisävyllä, joka on allekirjoittaneen
mielestä elegantti ja sopii tähän au-
toon erittäin hyvin. Arvokas ja klas-
sinen väri. Värillisesti ulko- ja
sisäväriyhdistelmä on mykistävä.
Gran Tourin' henkeä parhaimmil-
laan.

Kaikki te lukijat, jotka tiedätte E-Ty-
pestä enemmän - tiedätte kojelaudan
"race swich" paneelin, joka on aina
saanut allekirjoittaneen lämpeämään
huomattavasti. Kaiken kruunaa kes-
kellä oleva "starter" nappi, joka sai
lopullisesti allekirjoittaneen katso-
maan vielä pari kertaa, että näinkö
oikein. Sitä katsoessa, ymmärtää au-
ton suunnittelijoiden mieltymykset
kilpa-autoiluun ja etenkin Le Man-
siin, nyt ajateltuna se on täysin selvä
asia! Kaiken kruunaa puukehäinen
isolla halkaisijalla oleva aikakauteen
sopiva ohjauspyörä. Napakan tuntui-

No words needed
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nen vaihdekeppi tuntui sijaitsevan
juuri sopivasti siinä, missä sen olet-
taa olevankin. Jo aikanaan 60-luvulla
moni toimittaja kertoi auton olevan
enemmän Gran Tourin' eli GT-auto
kuin niin sanottu urheiluauto, vaikka
se sitä numeroitten valossa olikin.
Uskon tämän kaiken oltuani reilun
50km lenkin kyydissä niin motarilla
kuin kaupungin ruuhkassa.

E-Typessä kyydissä olo tuo mieleen
vanhat hyvät ajat. Mekaaniset autot.
Perän koukuttavan hammasrattai-
den ujelluksen ykkös vaihteella ajet-
taessa. Suoran kuutosen kaunis laulu
pitkän konepellin alla on näkymä,
jota ei nykyautoissa kohtaa. Kone-
pellin muodot, ritilät ja jyrkkä etuik-
kunan kulma antavat oman
tunnelmansa. Kolme erillistä tuulila-
sinpyyhintä on juttu, jota ei nykyau-
toissa koe. Ajoimme aavistuksen
viilenevässä illassa kattopäällä, jotta
allekirjoittanut kuulisi paremmin le-
gendaarisen tuplanokkaisen suoran
kuutosen äänen. Se yllätti hiljaisuu-
dellaan, mutta tarpeen tullen se kyl-
lä antaa kuulla itsestään mitä
upeammalla soinnulla. Vaihdelaatik-
ko toimi kuin kello. Kuljettajan vie-
restä pystyi aistimaan vaihteiden
vaihdon ilon, naps ja naps, pykälä
pykälän perään täsmällisesti vailla
mitään rutinoita. Tehostimiahan
näissä ei juuri ole, ja sen näki hyvin
autoa ajaessa. Mutta mikäs sen pa-
rempaa. Ajossa auto käyttäytyy kä-
sittämättömän hienosti ja on

GT-automaisen elegantti myös no-
peuden noustessa. Korkea profiiliset
renkaat tukevat jousituksen työtä
kuten on kautta historian on ollut
tapana rakentaa. E-Type ottaa mon-
tut, heitot, töyssyt paremmin kuin
moni tehokkaampi auto tänään. Mu-
kavasti, mutta luottamuksella. Eril-
lisripustetun taideteokseksikin ni-
metyn taka-akselin toiminnan voi
aistia mutkissa ja juuri näissä tien
epätasaisuuksissa. Se täydensi sen
ajatuksen siitä, miksi esimerkiksi
Goodwoodin historiikki kisoissa vii-
valla on E-Typejä on käsittämätön
määrä ja ne ovat myös nopeita haas-
taen 250 sarjan Ferrarit kisassa kuin
kisassa. Auto on alustaltaan kilpa-au-
to, mutta siinä kyydissä olo tuo mie-
leen enemmän GT-auton.

E-Type myös huomataan. Munkki-
vuoressa pähkäilessämme kahville
menoa, satuin huomaamaan paikalli-

A True Gran Tourer.. .!
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sessa kahvilassa nuorehkon ehkä
noin 25 vuotiaan neidin, joka oli up-
poutunut läppärinsä saloihin. Vii-
vyimme siinä parkkipaikan kulmalla
ehkä minuutin, kun tämä neiti huo-
masi meidät. Hän katsoi, ja hymyili
eikä kääntänyt katsettaan pois en-
nen kuin lähdimme. Se kertoo E-Ty-
pestä kaiken oleellisen. Ihmiset
tulevat iloiseksi tästä yhdestä maail-
man kauneimmasta autosta, jonka
ääni auton sisällä ja ulkopuolella saa
asiantuntijan herkistymään. Auto on
joka suunnasta kaunis ja keskellä
olevat tuplapakoputket ovat mitta-
suhteiltaan täydelliset auton ulko-
mittoja katsoessa. Ne viimeistelevät
koko jutun. Moni asioista tietävä ur-
heiluautoharrastaja saattaa jopa ot-
taa hatun pois päästä kuun-
nellessaan suoran tuplanokkaisen
kuutosen pakoäänien säveliä 60-lu-
vun parhailta vuosilta. Se on riittävä
ja hyvä syy mennä Goodwoodiin,
Members Meetingiin tai Revivaliin.
Suosittelen....!

Olen aina tiennyt E-Typen olevan vä-

hän erilainen, sitä ei ole
suunniteltu hätiköiden.
Toki autossa on ollut omat
puutteensa. Jarrut varsin
heikot ja ohjaamon vesi
tiiveys ainakin alkutuo-
tanto vuosina, mutta toi-
saalta se on vain osa auton
luonnetta. Auton teknis-
ten kuvien saaminen Es-

poossa vuosi takaperin sekä kyydissä
olo vakuutti minut lopullisesti siitä,
että E-Type on yksi hienoimpia 60-
luvun etu-keskimoot- torisia GT-au-
toja, mitä on ikinä tehty. Se miten se
on suunniteltu rungoltaan ja alustal-
taan. Se miten auto käyttäytyy tien
päällä, mitä se tarjoaa kuljettajalleen
ihan vierestäkin katsottuna saati se,
miten ihmiset suhtautuvat siihen. Si-
tä arvostetaan ja ne jotka tietävät,
tietävät.

Lopuksi haluan kiittää auton omista-
jaa näistä hetkistä, päästä tallille kat-
somaan auton rakennetta kameran
kanssa ja kesän 2018 loppupuolella
pidemmälle koeajolle Stadin suun-
taan.

Auto jätti vaikutuksen, aivan kaikki
siinä. Kiitos Paljon!

Lähteet : Alan kirjallisuus ja internet

- Sami Aaltonen -
www.samiaal.kuvat.fi/kuvat/
Instagram: samiaal80

Ah...these details.. . . .!
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Kokemuksia Nankang ns-2r semislicks ”rata” renkaasta

Normaalisti minulla on käytössä
Michelin Pilot Sport 4 renkaat jotka
ovat ihan kivat myöskin radalla, mutta
kun siviilissä niillä ajelee, niin en ha-
lua niitä tuhota radalla.

Niinpä ajattelin ostaa tommoset Nan-
kang semi slicks renkaat ratapäivä
käyttöön ne on tuossa alla kuvatun
kaltaiset katukäyttöön sallitut ren-
kaat.

Kokemuksia piti tulla enemmänkin
radalta, mutta jäi yhteen ratapäivään.
Mutta saipahan siitäkin sitten sekä kuivan, märän ja kostean kelin treeniä ja
kokemuksia normiajossa siirtymiltä.

Noi on ihan ok. Ei juurikaan sen kovempi ääniset kuin michelinit, hieman
toki ja hieman epämukavammat koska ovat kuitenkin jäykemmät rungol-
taan ja reunoiltaan.

Ilmanpaineet radalla ovat aina kysymysmerkki. Mersu klubin päivillä ke-
hoittavat laittamaan vakiorenkaisiin ns täydet paineet, elikkä autokohtaiset
mahdollisimman kovat. Itse prätkällä ratapäivillä vakiorenkaisiin pudotan
ainakin noin 0,5 bar takana. Normaatisti noin 3-bar ja 2.4-2.2 mitä käytän
radalla. Jos on liian kovat paineet rengas kuumenee ja ne lähtee sulamaan.
Yritin netistä etsiskellä sopivia paine suosituksia ja näyttivät menevän
tuonnen noin kahden baarin pintaan hieman yli hieman alle, tällaisia pai-
neella sitten koitin.

Alastaron ratahan on pinnoitettu uudestaan ja väittävät sen tuoneen noin

Nankang kokemuksia
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kaksi sekuntia ajoista pois. No
itsellä putous ajoista noin neljä
sekuntia entiseen verrattuna,
joten kyllä noi renkaatkin sitten
jotain autto. Nankangit ovat oi-
kein asialliset renkaat. Hinta-
laatusuhteeltaan aivan loistavat.
Alastaron ratapäivällä oli sekä
kuivaa että märkää ja hieman
semmosta kosteeta. Kaikissa
keleissä pääsi testaamaan. Jot-
kut on väittänyt että noi on
liukkaat märällä, mutta kyllä mun mielestä ainakin meikäläisen ajolla pito
oli aivan loistava, parempi kokonaisuus kun Michelin Pilot Sport 4. Mulla
kun on 18 tuumainen vanne, niin en pysty 4S versiota laittamaan ja Pilot
Cup on aika kallis. Muista renkaista ei ole tuossa autossa kokemusta (MB A45
AMG, neliveto n. 360hp). Ehdottomasti kannattaa testata, jos jostain halvalla
tuon satsin saa. Itse tilasin sen netistä makso muistaakseni noin 125 euroa
kipale, koko 235/40-18.

Rengas pitää hyvin ei sorru alle eikä ole edes mikään ”elokuva” rengas elik-
kä ei vingu ja ulisee.

Siviiliajoonkin tuo soveltuu, mutta on hieman epämukava. Siirtymät hoituu
kyllä ihan hyvin.

Kuvaus:
Nankang NS-2R Racing on täysiverinen kisarengas, joka on parhaimmillaan
radalla. Renkaalla on kuitenkin myös E-hyväksyntä tieliikennekäyttöön. Me-
dium-pehmeä -versio, treadwear 180.
- Erittäin laajat, lähes sliksimäiset kuviopalat pitävät renkaan jäykkänä, ja
mahdollistavat äärimmäisen tarkan pidon ja ohjattavuuden kaarteissa.
- Jyrkkien olka-alueiden johdosta NS-2R:n kuvio- ja kosketuspinta tiehen on
muihin samankokoisiin renkaisiin verrattuna leveämpi, mikä lisää pitoa ra-
ta-ajossa.
- Pehmeä, huippuluokan pitoa varten optimoitu kumiseos.
- Kolme pitkittäisuraa parantavat pitoa myös märällä radalla.

Teksti ja kuvat: Arto Alanen






