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En intressant iakttagelse var att resultatet 
blev än bättre när jag satte i termostaten. 
Har läst någonstans att det kan bli för bra 

göra jobbet. Precis så betedde sig min.

Och så till slut, pricken över i:et, ut med 
vattnet och i med Evans Classic Coolant 
180. Har fungerat ypperligt i mina tidigare

En skön syn efter dryga fem mils körning 

 Kvällspyssel – Magnetplugg Kvällspyssel – Magnetplugg

EEtt litet tips i samband med oljebytet
i motorn, växellådan och/eller 

bakaxeln. Visst är det skönt att kunna ”se” 
in i de slutna rummen i maskinen och kun-
na gissa hur allt står till, utan att plocka 
isär allt. 

Ett enkelt sätt är att låta en magnet fån-

omkring i oljan på respektive ställe. Visst 

köpa ett 10 pack av deras supermagneter 
för knappa hundralappen och lite supere-
poxi.

När pluggen är ute så gör den ordentli-
gt ren och slipa av den inre ytan med ett 
grovt slippapper. Tvätta igen. Lägg på en 
droppe epoxi på pluggen och lägg dit mag-
neten. Magneten är riktigt stark så var med 

har lagt mina med försänkningen uppåt 
och sen fyllt på med epoxi så att det blir 
en plugg av lim som hjälper till att hålla 
den på plats.

Låt härda ordentligt innan du skruvar till-
baka den och fyller på oljan igen. Sedan är 
det bara att njuta av bilturerna och nästa 
gång det är dags för oljebyte, med spän-
ning, se hur det står till där inne i maskinen.

mjuk bricka att lägga i den stora pluggen 
för Overdriven. Kan vara bra att köpa 
hem, om du inte redan har en sådan i ODn.

så är det väldigt öppet åt sidorna på en 
AH100 framför kylaren. Så nu när ändå 
grillen var borta så gjorde jag ett par plåtar 
som får hjälpa till att leda luften mer rätt 
när den rullar. Gjorde dem inte ända fram 
till shrouden för att jag ska kunna komma 
åt att montera grillen från hjulhusen fort-
farande.

När jag höll på som bäst så såg jag att det 
var en rejäl springa mellan tvärstaget och 
övre delen av kylaren. Onödigt om luften 
kan ta den vägen. Neråt är det ju helt tätt 
med hjälp av original plåten. Återigen fun-
gerade gummilisten med plåtlist från Bil-
tema ypperligt. 
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