
U UTISIA JA AJAN KOHTAISTA

Suomen museoajoneuvokanta
kasvaa kohisten
Museorekisterissä oli vuoden zor4 lopussa
yli 4r ooo ajoneuvoa, kun ro vuorra aiemmin
niitä oli runsaat 20 ooo. Kaksinkertaiseksi
kasvanucta määrää selittdvät harrastuksen
ja vanhojen ajoneuvojen arvostuksen nousu.

Hyviä museoikäisiä vähintään 3o-vuotiaira
on myös vuosi yuodelta enemmän. Uudella-
maalla kanra on suuri, runsaar 9 ooo ajo-
neuvoa. Yli 4 ooo on rekisteröiry Varsinais-
Suomessa ja Pirkanmaalla. r

Lamborshini
avaa tehdaspajan
Tehcaan oman enrisöintiversraan perusra-
minen nostaa italialaisen toisten laatumerk-
kien rinnalle. Lamborghini polo Storico on
tehtaan kiassikko-osasto, joka hallirsee teh-
caan arkistoa ja alkuperäisten varaosien va-
rastoa. Se tarjoaa myös kunnosruspalvelua
kuten kilpailljat Ferrari, Porsche, Mercedes

)a BMW ovat jo pitkään tehneet.
Autonsa arvoa vaaliville tehraan rietämvs

takaa luotettavat dokumentit 1a todist.,ks'et
alkuperäisyydestä. Archivio Storico Lam-
borghini tulee tarjoamaan myös vanhan
paperiarkisron materiaalia digitaalisessa

muodossa niin omistajien kuin merkin
ystdyien ja harrastajie., ilokri.
www.lamborghini.com r

Lfusvanha
Mustangi replika
Revology Cars yhtiön perustaja Tom
Scarpello tuo markkinoille ensimmäisen
sukupolven Ford Mustangia nykyautojen
rekniikalla. Kori on uskollinen alkuperäi-
selle muotoiluile, muutokset vääntöjdyk-
kyyden parantamiseksi eivär näy ulospäin.
Saatavilla on sekä avomalli että fascback.

Alusta ja jousitus on päivirerty nykypäi-
vään. Taka-akseli on edelleen jdykkä, mutta
kierrejousien varassa ja tuettu cukivarsilla

myös poikictain. Moottorina käytetään
Fordin nykyaikaista 5-litraista V8:aa.
Vaihteistona tarjotaan 5-vaihteinen manu-
aali tai automaaci. Pysähtyminen hoidetaan
tehostetuilla ja jäähdytetyillä levyjarruilla.

Hintaluokka on noin rzo ooo dollaria ja
autolla on tdysi vuoden takuu, moottorilla
ja voimansiirrolla kolmen ja korilla viiden
vuoden ruostumattomuustakuu.
www.revologycars.com r
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Leidit ratissa
Naisten Automobiiliklubi on julkais-
sut ensimmäisen Leidit Ratissa -ved<-

kolehden. Jatkossa näitä jäsenlehtiä
ilmestyy kaksi vuodessa. Lehden voi
käydä lukemassa kerhon nettisivuilla:
www.naistenautomobiiliklubi.fi

Naismobilistien vuonna LooT pe-
rustama yhdisrys järjestää vuosittain
omia ajotapahtumiaan, joihin ei-
jäsenetkin ovat tervetulleita. Miehen-
puolet huolitaan mukaan vain kart-
tureiksi ja seuralaisiksi, rattiin heitä
ei pääsretä. Leidit Ratissa "naisten-
lehteä" lukee varmaan moni mieskin
mielellään.

Arvokkaita
polkupyöriä
Äitienpäivä ehti jo mennä, murra ainahan
voi yllättää armaansa pikku lahjalla, rai
miksei vähän suuremmallakin. Kevään
Like Bike näyttely Monte Carlossa esirteli
vähän parempia, hienompia ja tunrur-asri
tavallista arvokkaampia polkupr'öriä. pa-

riisilainen Moynat on paitsr navrrär-ä ja
kaunis myös erinomaisen roimira retro-
pyörä ison ravarakoppln(å ån.io.ra. +i ooo
euron hintaisena se oli när r:el n roiseksi
arvokkain. r
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