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Sista nyhetbrevet för i år. Har varit ute och föreläst ytterligare för några räddningstjänster i
alternativa drivmedel. Det finns verkligen ett stort kunskapsbehov där ute bland
räddningstjänsterna. Räddningskedjan som behandlar batteribilar kommer lägligt till nästa
år. Hoppas nu att det blir bra.
I v 49 ska Sandö och Revinges losstagningslärare sätta sig och diskutera upplägg och hur
vi ska examinera eleverna. Får se vad detta kan generera.
/Göran Valentin

Går det att använda mittcylindertekniken på
batterihybrider?
PRIUS

Den frågan har kommit upp efter att det kommit ut ett
påstående att man inte kan använda vår svenska
mittcylinderteknik på batterihybrider. Intressant område då
det finns bilar med del av batteriet som sticker upp bakom
baksätet. Vår vanligaste batterihybrid, Toyota Prius som
finns i nästan 15.000 registrerade exemplar i Sverige, har
batteriet under den del vi sätter baksätesstödet. Så på den
torde det inte vara något problem att fortfarande använda
vår metod.

V 60

Volvo V 60 plug in har ju batteriet delvis uppstickande på
den fällbara delen av baksätet. Där skulle det kunna vara
olämpligt att sätta tryck mot baksätet. Men samtidigt så är
ju fronten intryckt, den är vek och förmodligen svagare än
baksätet. Samt att batteriet är förstärkt runt om för att tåla
belastning. Det vore intressant att göra försök på detta
innan vi går ut med anvisningar om att sluta med metoden.

OPEL AMPERA

De flesta andra batterihybriderna ser ut som Opel Ampera,
dvs har batteriet under baksätet. I de fall så påverkar inte
detta mittcylindermetoden.

BMW HYDROGEN

Om vi drar tanken vidare och tittar på Hydrogenfordon så
har vissa tanken precis bakom baksätet. ( Se bild BMW)
Där undrar jag hur det skulle vara att pressa mot tanken.
Dessa tankar är enormt starka så förmodligen påverkar det
inte alls.
Vad gäller CNG fordon så har de flesta moderna
biltillverkare ett antal mindre tankar som sitter under
baksäteshöjd. Detta innebär att det inte påverkar vår
mittcylinder metod. Och de som har en stor tank borde ha
lika lite påverkan som Hydrogenfordon.

PASSAT CNG

Veckans fråga!
Hur många elever behövs det
för att spänna fast en patient på
en Spineboard?

