TEKNISKA TIPS
Kök till Viggen
1. Allmänt
Många Viggenägare har börjat se sig om efter
nya kök som ersättare till de ursprungliga
spritköken av typ JOBO. Anledningen kan
vara dels att dessa börjar bli gamla och inte
längre fungerar så bra, dels att en del båtägare
önskar annat bränsle än sprit. JOBO-kökets
burkar med absorptionsmassa finns inte
längre att köpa.
Vid val av kök för Viggen är det viktigt att
tänka på utrymmet, om man inte vill ge sig in
på ombyggnad. Jag har här valt ut ett antal
kök för olika bränslen, som bör gå in i det
ursprungliga utrymmet, är utförda i rostfritt
(där inte annat anges) och kan förses med
balansupphängning (gäller inte inbyggnadshäll) och kokkärlshållare. Samtliga kök har
två lågor och gasolköken är försedda med
tändsäkring.
Det skall noteras att vid balansupphängt kök
kan kanske inte locket över köket sättas på
utan vidare. Det kan till och med kräva en del
lämpor redan om man bara vill ha kokkärlshållare. Som ett minimum rekommenderas
det senare. Tekniskt Tips 4:11 behandlar hur
man själv kan anordna en balansupphängning.
2. Synpunkter på bränsle
Det finns flera gasolkök på marknaden. Det
finns ett enda lämpligt spritkök som håller på
att bli mycket uppskattat. Jag känner till ett
fotogenkök. Bränslevalet kan vara en fråga
om vilket bränslebehov man har i övrigt, till
exempel
för
värmare
och
lyktor.
2.1 Gasol
Gasolköken är framför allt mycket lätta att
använda. De är också billiga och tekniskt
enkla. När det gäller installation av gasol
finns en del att tänka på. Detta är delvist behandlat i TT 4:12. Vi vill vidare föreslå konsultation av fackhandeln. Korrekt installation
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i en Viggen begränsar gasolflaskans storlek
till 2 kg. Det finns en gasolinstallation för en
sådan flaska och som torde passa i en Viggen
att köpa hos Optimus och hos Hjertmans.
Optimus har vidare gett ut en anvisning om
gasolinstallation i båt. Se även TT 4:33, Gasolinstallation.
2.2 Fotogen
Fotogen ett jämförelsevis billigt bränsle. Det
är minst farligt ur brandsäkerhetssynpunkt.
Köken blir emellertid en smula komplicerade.
De kräver en del handlag. Ofta måste köken
förvärmas med sprit. Sådana med fotogenförvärmning finns tyvärr inte att köpa längre.
2.3 Sprit
Sprit är enkelt och lättanvänt och ger enkla
kök. Sprit brinner bra men har dåligt värmeinnehåll. Bränslet blir därmed ganska dyrt.
Ingående aromater avsedda att hindra förtäring brinner dåligt och har en tendens att via
kastrullbottnar hamna på fingrar och i värsta
fall i maten. Smakar illa.
3. Några typer av kök
3.1 Kommentarer
Måttuppgifterna enligt översikten på omstående har inte kunnat kontrolleras. Det är osäkert om rattar, kastrullhållare och liknande
saker ingår i måtten. Vidare har konstaterats
att plåtlådan i Viggen kan variera något i
storlek. Därför är det klokt att man jämför
mått på sin egen låda med måtten på det kök
man vill köpa. Detta gäller särskilt för balansupphängningarna.
Jag vill föreslå att man köper rostfritt kök
hellre än lackerat. Man skall dock hålla i
minnet att rostfriheten inte är absolut, särskilt
inte i närvaro av sprit, varför viss vård är viktig.
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3.2 Översikt
Typ

Längd Djup

Höjd

Pris

Anm

Fotogen
Optimus 155 W

490
510

340
345

150
240

2.975:3.300:-

Med balans

Sprit
Elektrolux 3000

464
510

262
262

119
228

1.760:-

Även under namn Origo
Med balans

Gasol
Primus 462387
Optimus 421

Optimus 424

500
510
490
545

335
335
310
310

100
175
100
275

1.565:1.950:1.725:2.175:-

Utgående, finns hos Hjertmans
Med balans

500
560

310
310

95
275

1.295:-

Enklare 421, lackerat
Med balans

Med balans

Gasol, inbyggnadshäll
Optimus 8320

470
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