Översättning från ﬁnska av artikel i tidningen
“MOBILISTI Nr 5/2002”
Jag skrev under försommaren om ämnet RVS och
lovade återkomma i ärendet.
Om motorn i min bil ﬁnns inget nytt att rapportera,
men de erfarenheter som mina arbetskamrater haft är
tämligen positiva.
Hos en av dessa eliminerade behandlingen biljuden i
motorn nästan helt och när maskinen av annan anledning öppnades i ett senare skede visade det sig att
kolvarna var vackra och att det med blotta ögat inte
kunde konstateras några spår efter förslitning.
Dessutom var kamaxeln nästan som ny.
Det var alltså fråga om en gammal bruksbil, ingen
fabrikny kärra.
Kompressionerna i motorn i den andra bruksbilen av
80-talsmodell mättes också före och efter behandlinen.
Resultatet var att kompressiostrycken utjämnades och
förbättrades något även för den bilen på samma sätt
som konstaterats tidigare.
Mitt eget test fortsatte med behandling av växellådan
och bakvagnen. Åtgärden var klart besvärligare att
genomföra än motorbehandlingen, men lyckades.
Eftersom det inte gjorts någon separat undersökning
av hjullagren och upphängningslagren för kardanen
och det hördes biljud som från en ljuvligt blandad kör
från olika delar av bilen utan någon bestämd, alarmerande källa, befann jag mig nu snarare ute helt på
måfå jämfört med testningen av motorn.
Efter inkörningen kunde jag konstatera att biljuden
tystnat klart. Som tur är för testbedömningen kör jag
ofta samma väg och vet att ljudåtergivningen från den
gamla bilradion är så anspråkslös att ljudet tidigare
har försvunnit bland allt annat larm som kommit från
vägen.
Nu kunde jag höra radion genom allt “gnissel” och lyckades till och med prata i mobiltelefon under färden.
Ursprunget för de ljud som fanns kvar förblev oklart,
men jag tippar ändå hjullagren och kardanlagren som
klara favoriter.
Det ﬁnns alltså inget negativt att rapportera; tvärtemot klart positiva effekter.
Utan att dissekera tekniken vet jag ju naturligtvis inte
var felen exakt är lokaliserade eller om RVS ens har
någon inverkan på dessa, men ett test är förmånligare
och lättare att genomföra än en nedmontering.
Ifall effekten är så här bra behövs ju inga andra
åtgärder och man sparar ju betydligt med tid och
pengar!

