
Reparasjon og restaurering av instrumenter / utstyr i veterankjøretøy.  

 
Bli kjent med en spesialist for reparasjon av veteran instrumenter 
Mange i denne store hobby har erfaring i maskinteknikk og karosseriarbeid, men å reparere 

måleinstrumenter (hastighet, turtall, temp, trykk etc.) eller elektriske komponenter er ofte vanskelige for 

de fleste. Her kan kanskje Instek a.s. tilby en løsning. 

 

Jeg jobber ved Instek og er Nederlender (flyttet til Norge i desember 2015). Jeg er veldig interessert i 

veterankjøretøy og spesielt i reparasjon av instrumenter/utstyr, dette er min glede og lidenskap. Så det var 

kjempefint at jeg kunne jobbe for Instek og å gjøre akkurat hva jeg synes er moro. 

Instek A.S. er et norsk firma som har jobbet siden 1966 i 

kjøretøybransjen. Instek er et fartsskriververksted godkjent av Statens 

Vegvesen, og hovedvirksomheten er omsetning av ( Stoneridge ) 

fartsskrivere med tilhørende vedlikehold og periodisk fartsskriver 

kontroll. Sekundær var i årrekke reparasjoner av instrumentpaneler, 

men dette segmentet er økende på grunn av den voksende 

interessen for veterankjøretøy. 

  

Ekeberg marked 2016 i Oslo 
7. mai besøkte jeg for de første gang det årlige markedet på Ekeberg camping i Oslo, med fantastisk vær!  

Utmerket anledning for veteran entusiaster til å utveksle erfaringer og møte hverandre. Jeg snakket med 

mange klubbmedlemmer og ulike veteran entusiaster. Det ser ut til at det er behov for et selskap i Norge 

som kan reparere instrumenter og elektrisk utstyr. Til å informere medlemmene om mulighetene foreslo 

jeg å skrive denne artikkelen for din klubbs magasin.  

 

Reparasjon verksted Instek a.s. i Kongsvinger 
Instek a.s. har bred erfaring innen reparasjon av kjøretøyinstrumenter, og har utført reparasjoner for  

mange ulike merker siden 1966. Med et entusiastisk og profesjonelt team kan vi tilby komplette 

reparasjonløsninger rundt alt slags utstyr. Vi garanterer optimal kvalitet, omfattende kunnskap og 

utmerket service. Instek har en omfattende beholdning av instrumenter og verktøy, inkludert flere 

originale av VDO. Vi reparerer instrumenter fra ulike typer: (veteran)bil, lastebil, landbruk, motorer etc. 

både gamle instrumenter ( f.eks . kapillær termometre, og analoge instrumenter) til dagens moderne 

digitale instrumenter.  

 

Kostnaden 
Å ha en veteran bil er vanligvis en hobby. Derfor er kostnadene ved vedlikehold og reparasjon svært 

viktig. På Instek tar vi det i betraktning. Vi er et lite selskap med fokus på kunden og vi ønsker  å gi en 

god service til en rimelig pris. Ta gjerne kontakt med oss for å spørre om vi kan reparere ditt defekte 

instrument eller utstyr.  

 

Noen få eksempler på vårt arbeid 

 

Moderne elektronisk (digitalt) kontrollert instrumenter og paneler, på bordet en Volvo V70 panel 

	



Reparasjon av hastighetmåler og turteller, ombygge miles/h til km/h:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skadefri fjerning og montere av frontringer , fjærer, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvsagt vil vi etterpå pusse opp instrumentet, hvis nødvendig lakkere frontring og false ringen med originalt VDO 

utstyr. Vi kan også justere og kalibrere instrumenter med ulike VDO simulatorer. 
 

Importøren før Stoneridge fartskrivere, godkjent reparasjonverksted, montering, kalibrering av 

fartskrivere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg håper denne artikkelen kan gi opphav til mange ikke fungerende instrumenter for å komme i gang 

igjen. 

 

George Raaijen    

Instek A/S   Kongsvinger   Tlf.: 62816833 

www.instek.no   george@instek.no 

Forebyggende utskiftning 
av komponenter kan 
svikte med tiden Utskifting av slitte tannhjul og 
konvertering av mil/h til km/t 

Utskifting av slitte lagre og 
fjærer i analoge instrumenter 

http://www.instek.no/
mailto:george@instek.no

