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Vi bi,ägares "tjuv" fick prova ...
Den negativa hammaren var helt verkningslös på Volvos
nya lås.
.
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Till sist lyckades
Ricky bryta upp rattlåset. Det krävdes
kraft, precision och
inte så lite klurighet
för att lyckas.

Vi bilägare
nr 17/1984

Volvo har lyckats låsen är bra!

med slaghuvud. En så kallad
Har Volvo Iyckcits?
negativ hammare.
Ja! Vi bilägares prov visar att de
• Börjar med mejsel
nya låsen 'ä r extremt hållbara.
I ytterdörren på Volvo 240
Gör de bilarna helt inbrotts- och börjar han med en skruvmejsel. Han dunkar in den i låset
stöldsäkra?
och vrider med hjälp aven
Nej! Det var några påtagligt be- skiftnyckel om skaftet. Det
kymrade Volvo-konstruktörer som går inte.
Nästa steg är den negativa
såg på när Vi bilägares "tjuv" stal hammaren.
Mot den har
två bilar, Volvos lyxiga 760GLE och praktiskt taget alla lås Vi bilägare undersökt gett upp på
folkbilen 240.
ett par sekunder.

dunkar några gånger
o o Ricky börjar bli van. Senast hade han ,riktiga pro- påRicky
försök. Inget händer. Så
Tio. år i polisens garage i blem med Mercedes 190.
Stockholm har lärt honom
vad som är värt att veta om
bilstöld. I flera nummer av
Vi bilägare har han agerat
tjuv - och visat på bil-låsens
uppenbara brister.
Men för varje gång har det
blivit lite svårare för honom.

Det var intet mot det mot~tånd som Volvos nya konstruktioner gav!
Rickys utrustning är tjuvarnas normala: en vanlig
verktygsuppsättning, kompletterad med en lång skruv

tar han i; plåten bågnar, hammaren för ett fruktansvärt
oväsen men låset sitter kvar.

Till sist slår Ricky in
skruvmejseln riktigt djupt i
låset. Det knastrar, krasar
och klickar. Och låset går
upp.

Tid: 2 minuter och 45 se- misslyckas. Efter en nid för- lärt sig knepet. Tvärt om tog
kunder.
sök inser han att det inte går det något längre tid.
Så här kommenterar AnInne i bilen börjar han med att dra ut låscylindern. Att
att skala bort alla yttre delar knäcka låset med foten miss- ders Erlandsson, chef för
från rattlåset med hjälp av lyckas - precis som Volvos Volvos testlaboratorium:
hammare, dorn och huggmej- konstruktörer förutsett.
- Mycket
intressant.
Egentligen är vi nöjda. Det
sel. Sen försöker han med
Då finner Ricky lösningen . . tog lång tid att sätta låsen ur
den negativa hammaren.
Det krävs en hel del funde- spel och det bullradeordentUnder tiden betraktas
hans verksamhet intensivt av rande, många slag, precision ligt.
tre män. Anders Erlandsson, och stor kraft. Till sist går
Per-Olof Wilkås och Lars rattstången att vrIdal, utan . - Men vi var inte beredda
på att låset på rattstången
Svanberg arbetar på Volvo problem.
skulle forceras på det sätt
och är ansvariga för den nya
som Ricky gjorde. Vi komkonstruktionen.
• Hemlighet
mer gå igenom de uppbrutna
Hur Ricky gjorde tänker låsen mycket noga för att 'se
• Bärgningsbil?
Vi bilägare inte avslöja. Vol- vilka förändringar som kan
- Vi kommer aldrig här vos konstruktion är så .bra att göras. Onekligen har vi fått
ifrån, mumlar Per-Olof Wilk- det vore oansvarigt att tala en del tips av Vi bilägares
ås. Nu har han förstört låset, om hur det forceras.
prov.
men han kommer ändå inte
Total tid: II _minuter 35 sesätta själva rattIåsningen ur
Om det behövdes någon
bärgningsbil? Inte! De nyfunktion. Det blir att beställa kunder.
Motsvarande test med en stulna bilarna kunde med
bärgare!
760 GLE ledde inte till att ti- lätthet köras från brottsplatMen Ricky ger sig inte.
Den negativa hammaren den kortades, trots att Ricky ~en.
O

