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;ƐĞŶŽƚŶĞĚĂŶͿ
I Healey 3000 ﬁnns det bara två säkringar i säkringsdosan. I original reservdelslista är de angivna med 35 resp 50 ampere, men oj, är inte det väldigt kraftiga
säkringar?
Jo, med dagens säkringar är det alldeles
på tok för mycket. Idag graderar vi nämligen säkringar annorlunda än förr. I det här
fallet hade jag rekommenderat 15 amperes
säkringar, med dagens mått mätt.
Det ﬁnns egentligen två värden på en
säkring. Ett lägre värde som anger vilken
belastning som säkringen tål kontinuerligt,
utan att brinna av. Det andra värdet anger
vid vilken belastning säkringen verkligen
brister. Förhållandet är att värdet för kontinuerlig belastning är hälften av det värde
då säkringen går.
Förr graderade man säkringar efter det
högre värdet, det värde då säkringen ”går”.
I det här fallet 35 ampere.
Idag graderar man säkringarna efter det
värde de tål vid kontinuerlig drift. Så, om
du köper en 35 amperes säkring med da-

gens värde, så ”går” den vid 70 ampere. Med
en belastning på ditt elsystem med 70 ampere, vilket denna säkring i princip tål under
några sekunder, skadas eller brinner komponenter i ditt elsystem.

Jag vet inte exakt när man gick över till
den nya graderingen, men det bör ha varit i
slutet av 70-talet eller i början av 80-talet.

Äldre säkring

EƵƟĚĂƐćŬƌŝŶŐ
För att se skillnaden titta på bilden ovan,
som visar två 30 amperes säkringar. En gammal och en ny säkring intill varandra. Notera
skillnaden i tråd-diameter! Detta är tråden
som skall brinna av när belastningen blir
för stor. Det är alltså säkringstypen med den
tunna tråden vi skall använda på våra klassiska bilar.

På bilden ovan nedan ser du hur säkringarna under en övergångsperiod märktets,
då förekom det säkringar med båda värdena angivna, ”1 AMP CONTINOUS ……..
2 AMP BLOW”.
Not: BAC Gazette är klubbtidningen för ”The
British Automobil Club of Sweden”, som är
en märkesobunden klubb för brittiska fordon.

,

KÖPES: Till BJ8
Front shroud, Hardtop, Bensintank+ sändare,
Bensinpump, Spot lamp.
Jan Svensson, 0760 141 045, janxsvensson@gmail.com

SÄJES: Austin Healey 3000 Mk1, BT7 1960.

KÖPES:
Bakre stötfångarskena till
3000.
Ej krockskadad. Dåligt krom
inget hinder.
Börje Engwall
frogeye@telia.com

Chassi nr HBTL7 8519. Reg nr NUX 233
Gun Metal Blue over Old English White. Bilen är komplett och fungerar bra mekaniskt (allting fungerar). Rostskada i höger chassibalk vid bakre bladfjäderfäste.
Prisidé: 250tkr. Ring Klas 0705 931477

SÄLJES:
Healey hardtop som passar til 3000 BT7.
15 000 SEK.
John Guillauman
Danmark
Tel. +45 20
819 363,
futuresports@sport.dk

SÄLJES:
Cold air box ”100 LeMans”.
Ej från tiden, men en bra replika, inkl ”originalskylten”.
Pris: 800 kr
Ulf Håkansson +46 70 6099693, ulf@nordicdoor.se

KÖPES:

Tre av våra nya medlemmar efterlyser tips på bilar. Har du
någon hjälp att ge dem:
Alf Willmarsson söker en AH 100. alf.willmarsson@gmail.com,
+46 70 176 44 71
Karl-Erik Williams söker en vänsterstyrd AH 3000 , karl-erik@aland.net,
+358 45 75 26 73 16
Sven Holmlund söker en ﬁn AH 3000 av senare modell.
sholmlund@perten.com, +46 70 512 77 26

26

Enthusiast nr

134

