Luft affjedring på en Alko dobbeltaksel.
Vi havde et problem med bagenden af vores vogn. Når vognen er feriepakket og cyklerne er
monteret bag på vognen, kunne vi være uheldige at skrabe på, når vi kører ned af vores stejle
udkørsel fra hjemmet.
Der er to muligheder. Enten nogle kraftigere fjedre på Alko akslerne, eller hjælpe luft affjedring.
På Herning messen snakkede vi med Scandic som ligger i Harrislee om problemet. De er agent for
Goldsmitt i hele Nordtyskland og Norden.
Jeg fortalte om mit problem og en hjælpe luft fjeder system kan hjælpe os.
VI fik en pris opgivet på messen med montering und alles på 2995 €.
14 dage efter havde Scandic åbent hus og her kunne man få 150 € i rabat ved montage af Goldsmitt
luftfjeder. Vi slog til og aftalte tid med værkstedet.
Jeg fik lov at tage et par billeder
Billedet viser hvordan der er sat beslag på vangen. Man ser tydeligt at bagakslerne ikke ligger under
vangen, som normalt. Dette gør at en Alko aksel giver en lavere liggende vogn.

Herunder ses pumpen som er monteret mellen tværvangerne.
Der er to farver luftslanger, da det er et to-kreds system. Et tokreds system har den fordel at der ikke
løber luft fra den ene side til den anden hvis vognen vipper, på grund af sving eller sidevind.

Her ses den forreste bagaksel med luftbælgen. Man ser også tydelig hvordan den bagerste fjeder er
monteret på en Alko undervogn.

Instrumentet er udformet så det passer perfekt til de forskellige mærker vogne. Vi har en FIAT X250
og her ses hvordan instrumentet er monteret.
De to kredse kan pumpes op individuelt. Så skulle vognen være læsset skævt, regulerer jeg det på
lufttrykket.

Jeg var ikke tilfreds med pumpens placering under vognen. Den blev derfor monteret under en sofa

Herunder ses 3 billeder
Minimal højde

Maksimal Højde

Normal højde

Der er 6 cm forskel på minimal og maksimal højde. Endvidere kommer vognen ikke så lang ned,
som den gjorde uden luftfjederne var monteret.
Efter første korte tur kan jeg mærke,der er en bedre kørekomfort med hjælpe luftfjeder monteret.

