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Nu börjar vi se resultatet av Inteschutzmässan. Vi har gjort beställning av 5000 serien och
spridarna har redan kommit. Tanken är att byta ut vår NIKE uppsättning på Klippstationen
mot dessa nya, lätta verktyg. Vi väntar också på att Rec-Q-Tec ska ta in sin nya
stabilisering och få hit den också. I denna månad är det seminarium med AKKA i
Stockholm. Sedan är det dags för skadeplats. Vi syns där.
/Göran Valentin
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Krockprov med MC



Nytt aluminium

Krockprov med motorcykel
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Nu har äntligen krockprov genomförts mellan motorcykel och vägräcken i
Sverige. Folksam har genomfört 4 krockprov på VTI:s krockbana i Linköping. I
de 4 krockproven , monterades olika skydd på vägräcket. Testen visade att med
enkla medel ”gömma undan” vassa plåtkanter som stolptoppar. Med dessa
skydd fastnar inte mcföraren utan ”glider” med. Många omkomna mcförare slår
sig illa på räckets ovansida, säger Jan Wenäll på VTI.

Börja med att försöka få i
parkeringsbromsen. (Olika
sätt beroende på
lastbilsmodell)

VTI har släppt en film på krockproven på youtube. Skriv i ”Krockprov med mc
mot vägräcke”.

Blockera hjulen med ex.
någon typ av kloss/trappa.

Där kan man tydligt se vilken skillnad det blir med de olika skydden på ett Wräcke.

Fyll gärna tomrummet
mellan hytt och däck med
klossar. ( Se bild)

Om hytten verkar ”lös”,
spänn fast den med
spännband.

Starka konstruktioner i bilar
En del biltillverkare har under längre tid använt Aluminium som förstärkning i
sina konstruktioner. Mycket pga. kraven att få ned vikten för
bränsleförbrukningens skull.
Problemet med aluminium har varit att det inte är lika bra som som ex. Borstål
när det kommer till säkerhet. Nu har företaget Novelis tagit fram aluminiumplåt
som är två till tre gånger starkare än den som görs idag.
Den nya plåten kalas Advanz 7000 och nu börjar man testa denna plåt i bilar.
Novelis levererar idag aluminium till Jaguar och Ford.
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