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Elbilar och alternativa drivmedel är ständigt något som jag får mail och frågor om. Det
väller ut nya intressanta lösningar och fordon på vägarna idag. Det gäller att hålla sig
uppdaterad. Och vi vet inte alla frågor idag heller. Se på vad som hände ett antal elbilar i
USA under stormen där. Jag har också fått frågan om de återställningsblanketter som jag
delar ut till eleverna kan göras tillgängliga för alla. Jag kopierar upp ett stort antal och
lägger i losstagningsförrådet i fordonshallen så kan var och en som vil ha ett sådant vid
återställning av släckbilen använda det. Kör försiktigt.
Göran Valentin

Bränder i elbilen Fisker Karma

Brandkåren i Paris testar en ny
utryckningsbil.

Enligt Jalopnik höjdes nivån på havsvattnet vid hamnen i
New Jersey och de leveransklara Fisker Karma som stod
uppställda dränktes delvis av det inströmmande vattnet.
Enligt ett vittne på platsen "började bilarna brinna och
exploderade". Ungefär 16 Fisker Karma brann upp efter
att de dränkts av havsvattnet.
Man kan ju misstänka att hybridbilarna blivit kortslutna av
det smutsiga havsvattnet men någon närmare förklaring
varför bilarna började brinna finns inteHamnen är
avstängd och utredning ska ske.
Fisker Karma byggs av Valmet i Finland och modellen har
varit inblandad i flera bränder. I maj brann en parkerad
Fisker Karma upp i Texas och i augusti självantände en bil
i Kalifornien. I det senare fallet berodde det på en felaktig
kylfläkt som självantänt .

Renault Twizy ska användas för tidiga
insatser, innan släckningsbilarna anländer.
Brandmännen i den franska huvudstaden ska
under de kommande åtta månaderna
utvärdera om en eldriven mikrobil utan riktiga
dörrar kan utgöra ett tillskott till fordonsflottan.
För att klara uppgiften har Renault Twizy
försetts med blåljus och lackats i vitt och rött.
Därtill har baksätet ersatts av ett lastutrymme.
Tanken är att Twizy ska kunna göra snabba
utryckningar i Paris centrala delar och komma
fram till branden eller olycksplatsen innan de
större räddningsfordonen anländer.
I originalutförande är Renault Twizy tvåsitsig
och drivs av en elmotor som ger 17
hästkrafter. Toppfarten är 80 km/tim och
räckvidden på el upp till 100 kilometer.

Bilvoltaren
För att handha bilvoltaren måste du ha fått
utbildning på den. Det har förekommit att t.o.m
elever själva stått på klippstationen och kört
bilvoltaren. Endast de som är utbildade på den
får köra den. Vill ni bli behöriga på den så
kontakta någon ur losstagningsgruppen. I förra
veckan så har någon kört bilvoltaren utan att
ha stängt dörrarna vilket innebär att en av
dörrarna är så böjd att del av den var tvungen
att tas bort. Nu finns sladdarna till den inlåsta
och ni som är behöriga att köra den kan hämta
ut nyckeln hos mig.

