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I detta nummer:
•

Måsvinge/saxdörrar

•

Medelsvensson kör
Volvo

•

Chevrolet Volt”

Medelsvensson kör
Volvo
Även personer som är
ointresserade av bilar
vet att Volvo V70 är
extremt vanlig i
bilsverige. Och nu
bekräftas det med
besked: en
genomsnittlig svensk
äger en Volvo V70
från 1999, som körs
1.240 mil per år. Den
vanligaste bilfärgen för
män är silvergrå
medan kvinnor oftast
kör röda bilar. Denna
statistik släpper nu
SCB på. Statistisk
årsbok består av
över 600 sidor siffror
och uppgifter om det
mesta från
socialförsäkring till
medeltemperatur. Men
här finns också
intressant läsning om
Sveriges bilbesånd.

Mars 2012

Dags för marsnumret för Nyhetsbrev Losstagning. Första numret släpptes augusti
-09. Ni som har missat tidigare nummer kan kontakta prenumerationsavdelningen
så kan dessa skickas. I detta nummer så har jag grottat lite i statistik från SCB.
Sedan har det kommit resultat från bränderna i Chevrolet Volt. I Sverige heter
dessa bilar Opel Ampera och det rör oss i högsta grad. Slutligen tittar jag närmre
på en trend som är på gång avseende bildörrar. Kör försiktigt.
Göran Valentin

Måsvingedörrar/Saxdörrar
De flesta bilar som rullar på våra vägar är utrustade med vanliga dörrar som
antingen har gångjärnen framåt eller bakåt på dörren. Det finns också bilar med
skjutdörrar men det finns också ett litet mer exotiskt alternativ som måsvingedörrar
eller saxdörrar. Dessa används mest i lite lyxigare bilar typ Mercedes-Benz SLS
AMG eller Lamborghini Aventador. Dessa dörrar roterar uppåt eller framåt/uppåt.
Skulle bilen hamna på taket så är det inte så lätt att öppna dessa. Måsvingedörrar
sitter fast i gångjärn mot taket medans saxdörrarna sitter fast mot A-stolpen. I båda
versionerna så understöds öppningsprocessen av tryckcylindrar av någon sort så
att inte dörren faller ihop av sin egen vikt. Skulle ett fordon med dessa dörrar vara
inblandade i olycka och ligga på taket så blir det svårt att öppna dörrarna. Detta
har fått biltillverkarna att reagera. De har i kommit fram till en lite annorlunda
lösning i modellerna Mercedes-Benz SLS AMG och Lamborghini Aventador. Skulle
någon av dessa bilar hamna på taket så noterar styrenheten positionen och
aktiverar pyrotekniska laddningar på gångjärnen som kopplar av gångjärnet. Efter
detta kan räddningspersonalen dra eller sprida dörren rakt ut.

Brand i Chevrolet Volt
Genom att förbättra konstruktionen runt batteriet och förbättra kylsystemet ska
bränder i Chevrolet Volt förhindras i framtiden. Orsaken är som jag berättat
tidigare att National Haighway Traffic Safety Adm i USA har efter krocktester
upptäckt att Volten kan börja brinna. Åtgärderna består i att stärka skyddet vid
sidokollisioner samt att sätta in ett system som övervakar kylvätskenivån
genom en sensor och ett system för att omöjliggöra att kylsystemet överfylls. I
Sverige säljs denna bil som Opel Ampera.

