
Vanha klassikko-MINI entisöitiin hollantilaistuotannon kunniaksi
Ladosta löytynyt 54-vuotias MINI herätettiin henkiin VDL NedCarin tehtaalla Bornissa. Puoli vuotta kestäneelle projektille
annettiin nimeksi reBorn, mikä viittaa myös MINIn tuotannon uudelleen alkamiseen Alankomaissa.

Vuoden 1959 Austin Seven tuotantonumerolla 983 on yksi ensimmäisistä Alankomaissa valmistetuista MINI-klassikoista. Kun tämä auto
löydettiin sattumalta vanhasta ladosta Groningenissa, se päätettiin kunnostaa ammattilaisten voimin reBorn-projektissa. Klassikkomallin
palauttaminen entiseen hohtoonsa on kunnianosoitus brittiläis-hollantilaiselle autonvalmistukselle, joka on pian saamassa jatkoa. Ensi vuonna
VDL NedCar aloittaa MINI-mallien tuotannon Bornissa tehden MINIstä ainoan autojen sarjavalmistajan Alankomaissa.

MINIn Morris Mini-Minor ja Austin Seven -klassikkomallit tulivat hollantilaisvalmistukseen aikoinaan vain muutama kuukausi niiden
lanseerauksen jälkeen: J.J. Molenaarin autotehdas valmisti MINI-klassikoita Amersfoortissa vuosina 1959–1966. Tänä aikana rakennettiin yli 4
000 ajoneuvoa, pääasiassa Iso-Britanniasta toimitetuista osista.

Nyt restauroitu Austin Seven kuuluu maailman vanhimpiin MINI-brändin edustajiin, ja se lienee myös Alankomaissa valmistetuista ajoneuvosta
vanhin ajettavassa kunnossa oleva MINI. Ennen kuin BMW Groupin työntekijät löysivät auton, se oli ollut hylättynä ladossa lähes 25 vuoden
ajan. Auton alkuperä saatiin selville tuotantonumeron, alustan ja verhoilussa perinteiseen hollantilaiseen tapaan käytettyjen hevosen jouhien
avulla.

Entisöinnistä vastasi viisihenkinen tiimi VDL NedCarista. He hyödynsivät projektissa vanhan MINIn moottorin ja rungon tuntevia asiantuntijoita
sekä Facebook-yhteisön antamia vinkkejä. Pieni 34 hv:n nelisylinterinen moottori ja vaihteisto huollettiin täysin ja osa rungonosista ja
ovipaneeleista oli rakennettava uudelleen käsin. Maalipinnaksi vanha Austin Seven sai alkuperäisen Farina Grey -sävyn. Projekti reBorn
huipentui koeajoon, jonka jälkeen auto numero 983 nostettiin kunniapaikalle Bornin tehtaan lämpiöön. MINI-brändin ajoneuvojen valmistus
alkaa tehtaassa kesällä 2014 noin 1 500 työntekijän voimin.  

Entisöintiprosessi löytyy dokumentoituna osoitteesta www.facebook.com/Mini.reBorn1959.
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BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, jonka brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla
on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto kattaa yli 140 maata. 

BMW Group myi kaikkiaan noin 1,85 miljoonaa autoa ja 117 000 moottoripyörää vuonna 2012. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2012 oli 76,85 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,82 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä oli noin 105 876 työntekijää. 

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen. 
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