
Händige Henry: Att renovera ett bränslefilter

Än är inte bränslemotorernas era över. Men nånting som verkligen kan sätta stopp för dem är smuts i soppan. Som 
när jag senast var uppe med min gamla Concept 60 och hela tiden fick nåla ut eftersom den gick varm.

Väl hemkommen visade det sig att det fanns en massa ludd i förgasaren. Det var ju inte så svårt att fixa, men måste 
åtgärdas. Efter att ha rotat runt i förrådet visade sig att samtliga sparade bränslefilter var helt tomma inuti. Så vad 
göra?
Började förstås leta på nätet och det visade sig att nya bränslefilter låg runt en 50-lapp och uppåt. Men det borde väl 
ändå gå att få till ett litet metallnät att ersätta de som försvunnit ur min lilla hög av gamla filterhus?

Av någon outgrundlig ödets nyck hade grannen samtidigt hittat varför hans husbils tryckpump gick igång med jämna 
mellanrum trots att inget vatten förbrukats. Läck i filtret! Han hade sånär kastat det gamla om jag inte råkat fråga om
han som gammal verkstadsmänniska visste var man kunde få tag i passande metallduk? Och då menar jag inte 
viramattor för pappersindustrin, utan en litet ark typ A5. Här sa han och räckte över det läckande filtret som raskt 
klipptes upp. Mätte upp diametern och hämtade en 7 mm's huggpipa i garaget. Några hammarslag senare mot en 
hård träkubb fanns ett perfekt filter. Eftersom jag snålat med materialet och hållit stansen så nära kanten som möjligt 
blev några tenar inte perfekt avhuggna utan kom sticka ut lite grand. Det visade sig vara perfekt eftersom de låste 
filtret på plats. Så nu kan man blåsa bakvägen utan att vara rädd för att det lilla filtret ska fara iväg och aldrig bli 
upphittat igen.  

Det hade förstås varit bättre om nätet varit av mässing eftersom rostfritt är skapligt hårt att bearbeta. Men efter åtta 
åtgärdade bränslefilter går det nog att offra en slö stans.

En amerikansk 3-hålstans för kontorspapper borde också fungera. Den vanligaste håldiametern är 1⁄4 tum (6.4 mm). 

Lite för liten diameter, men om man enkelt kan trycka ut ett gäng filterrondeller gör det inget om man råkar förlora en 
eller två vid rengöring.

Så var hittar man då lämplig vävduk om man vill testa?
➔ Insektsnät har för stora maskor, så det funkar inte. Fast en variant skulle eventuellt vara att använda ett sånt

av aluminium tillsammans med lite stålull om det får plats. Har inte testat, bara en idé som en flygarkollega 
framkastade.

➔ I motorsågar och andra småmaskiner sitter ibland ett nylonfilter framför luftintaget. Borde funka eftersom 
trådmönstret är homogent och inte består av enskilda trådar. Går dessutom att klippa till med en vanlig sax 
om man är händig nog.

➔ Nätet från en vanlig hushållssil eller tesil borde fungera. Åtminstone de delar där nätet inte är utsträckt för 
mycket. Eventuellt behövs en liten strykning med bränslefast lim för att trådarna ska hålla ihop om de 
tenderar att gå isär. Finmaskiga nät hittar man också i diverse andra hushållsprodukter som mjölkskummare, 
kaffepressar samt i vissa vattenkokare. I vår kommun finns en återvinningscentral där folk ställer överblivna 
saker. Där går det att hitta fynd så man slipper bannor hemmavid om man råkar bära hand på något som 
skulle sparas.

➔ En sökning på nätet visar att det finns flera leverantörer av mässingduk. Se bara upp med maskstorleken 
innan beställning. Något som kallas Nr. 30 eller 50 borde fungera. Samma masköppning men tråddiametern 
skiljer. Ju finare tråd (= mer genomsläpp) ju dyrare.

➔ IKEA säljer ett stänkskydd i rostfritt för stekpannor. Ø 33 cm och heter STABIL. Räcker till såna här småfilter 
så länge man lever. Pris 29 kr i skrivande stund.


