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Törnrosasömn är det ju viktigt att hålla koll 

just i starten men gick ner snyggt och pryd-
ligt efterhand som motorn blev varm. Men, 
men, men – inget utslag på vattentempera-

och testat den innan jag hade monterat in 
den, men nu var den stendöd! 

-
ningen mellan kapillärröret och sensorbulben 
framme vid kylaren som spruckit upp så att all 

de kunde bara erbjuda att man skulle skicka in 

-

har ett gängat hål i motorblocket och 100 har 
en gängad stos som sitter på kylaren, alltså helt 

-
land i dessa dagar gick inte alls ihop med min 

Lite googlande senare så var jag beredd att 

var två problem, var få tag på eter och var få tag 

på mer eller mindre obskyra siter för att köpa 

Granngården hade gott om dem men det 

-
-

redskap för att bättringslimma bakom tapet-

i Australien som har allt på sin Youtube kanal 

visade på ett försök med att köpa en billig mä-
tare med bulb och tömma den på eter med hjälp 
av en spruta och sedan föra över men det fung-

Preparerade bulben med att plocka bort den 

Tur att det var rejäl överlängd på röret för det 
gick ju bort några centimeter för att få nytt 

Då eter kokar redan vid 34,5°C och är rejält 
-

ningen med en liten rörstump från själva bul-
ben för att inte värma upp etern så mycket inne 

hylsan som ska skydda lödskarven och klämde 

hitta hur mycket som behövdes i bulben men 

ut rejält med startgas ner i en liten plastbytta 

I med etern och i med en lite plugg jag svarvat 
till av en mässingsskruv och så på med lödkol-

                             

-
kade ur blixtsnabbt och skvätte runt det varma 

Borra ur pluggen och ett nytt försök med ny 
-

Extra roligt var att det hade kostat i princip 
noll kronor och jag kunde göra allt med mäta-
ren och rören till både oljetrycket och vattent-

-
utom bulben, var clipsen till vatten kapillärröret 
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