
 
 
 
 

 
Sju tips för att förbereda din Austin Healey för 

vinterförvaring. 
Alla fordon, men kanske framförallt din Austin Healey, behöver lite extra 

kärlek och omtanke under vintern! 
 

1. Karossen. 
 

 
 

Även om det är vinter är det dags att förbereda din Healey för en ren vår. Rengör 

utsidan noggrant med bilschampo för att ta bort all smuts och applicera vax på lack 

och krom. (Fågelskräp, trädharts etc kan bita i färgen om de lämnas för länge). Avsluta med 

att rengöra och dammsuga interiören. Bilen är då fin och klar när våren kommer! 

2. Kylaren. 

 

Kylarvätskan i din motor erbjuder inte bara skydd mot frysning, den har också 

korrosionsskyddande egenskaper, som minskar med tiden. 

Kontrollera och fyll på frysskyddet eller dränera och fyll på hela systemet vid behov. 
 
 



 

 

3. Bensintanken. 
 

 
 

All oskyddad metall som utsätts för luft kan korrodera, detta gäller även 

bränsletankar. Fyll tanken med bränsle så att det finns litet eller inget luftutrymme i 

tanken. Under långa lagringsperioder kan det också vara klokt att tillsätta ett 

bränslekonserveringsmedel. 

4. Motorn. 
   
   
 
 

 

 

 

 

Under en säsongs körning kommer motoroljan att bli förorenad med all slags smuts 

och kemikalier som kan orsaka korrosion på motorns inre. Att byta olja regelbundet 

är en rekommendation som alla är medvetna om, men att byta olja och filter i slutet av 

säsongen snarare än i början förhindrar korrosion under vintermånaderna. 



 

5. Hjulen. 
 

 
 
När din bil står stilla under långa perioder är det möjligt att flata ytor uppstår där 

däcket är i kontakt med golvet. Sätt fordonet upp på pallbockar för att förhindra 

detta, alternativt kan däckavlastare användas för att sprida belastningen över en 

större radie av däcket. Eller, om dessa alternativ inte är möjliga, kan man öka 

däcktrycket till det maximala som anges på däcket och rulla bilen lite då och då. 

6. Vindrutetorkarna. 
 

 

Om vindrutetorkare förblir orörda under lång tid kan de skapa ett band 

på vindrutan. Kom ihåg att lyfta upp dem från glaset eller lägg en tidning under. 
 

 



 

7. Batteriet. 
 
 

 

Det kan vara förnuftigt att ta ut batteriet och ha det inomhus i varmförvar, eller 

använda en modern laddare för att hålla laddningen i batteriet och för att 

förhindra att det blir urladdat. Då kommer det att vara i livet när våren kommer! 

Vi tackar AH Spares för underlaget till denna fritt översatta och 

bearbetade artikel. Kan vara en bra påminnelse och minneslista 

nu när vintern tagit tag i större delen av vårt land! 


