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Den europæiske 
sammenslutning af 
dækproducenter ”European 
Tyre and Rubber Manufacturers’ 
Association (ETRMA) er 
dækbranchens talerør i Europa 
og har først og fremmest til 
opgave at repræsentere de 
lovmæssige og andre relevante 
interesser for producenter på 
europæisk og internationalt plan.

Sammen med sine medlemmer har ETRMA 
forpligtet sig til at reducere dæks miljømæssige 
belastning og samtidig sikre høje standarder 
for dæks sikkerhedsrelaterede ydelse.

Organisationen består af individuelle 
produktionsvirksomheder og nationale 
dæksammenslutninger, der tilstræber at styrke 
branchen ved at informere og uddanne på 
tværs af områder som økonomi, sundhed og 
sikkerhed, miljøbeskyttelse og transport.

ETRMA har på dækindustriens vegne 
samarbejdet med EU-kommissionen 
og andre relevante institutioner om 
indførelsen  af EU-dækmærket, så 

forbrugerne får de nødvendige oplysninger 
om sikkerhed og om andre dæk ydelse.

Med det formål at fremme god praksis har 
man udarbejdet grundlæggende retningslinjer 
og anbefalinger for dækproducenter og 
forbrugere, og disse formidles i denne 
mediepakke. Pakken indeholder materiale, 
som skal hjælpe med at formidle bedste 
praksis vedr. dækhåndtering, opbevaring og 
levetid samt grundlæggende dæksikkerhed 
og vedligeholdelse for forbrugerne.

Alle materialerne, herunder oversatte 
historier, højopløsningsbilleder, infografier 
og højkvalitets videos findes online.

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling
Få mere at vide om EU-dækmærket på:
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Dækindustrien i Europa er 
en af de mest avancerede 
i verden. Den spænder fra 
producenten, som udvikler 
avancerede dæk til person- og 
erhvervskøretøjer, til netværket 
af dækspecialister, som leverer 
og vedligeholder dæk for at 
værne om sikkerheden på 
de europæiske landeveje. 
Alle dæk, der forlader et ETRMA-medlems 
fabrik, kvalitetskontrolleres efter meget 
strenge regler og transporteres derefter 
under optimale forhold videre ud til de 
steder, hvor dækkene skal monteres.

Når dækkene har forladt fabrikken, har 
producenterne ikke længere kontrol over 
forholdene, som de opbevares under. 
Da dækkene er meget slidstærke og 
modstandsdygtige over for de fleste ting, 
som de udsættes for, er det også vigtigt at 
opbevare dem under de rette forhold. Det 
er vigtigt for at sikre, at de er i den bedst 
mulige tilstand, når de monteres på bilen.

Der findes nogle meget enkle retningslinjer, 
udstukket af European tyre industry1, som 
skal hjælpe forhandlerne med at holde 
deres værdifulde lager klar til brug.

Dækkene skal opbevares i neutrale 
omgivelser uden spænding, tryk- eller 
andre kraftpåvirkninger, der kan forårsage 
permanente deformationer. Dette gøres 
effektivt ved at stable dækkene ved siden 
af hinanden stående oprejst på lagerhylder. 
Alternativt kan de nemt stables ovenpå 
hinanden, dog ikke for højt. Det kan dog gøre 
det sværere at nå ind til de dæk, der ligger 
nederst i bunken og kan således øge antallet 
af dæk, som skal håndteres flere gange, mens 
det opbevares på lager. Det tager dækket 
ikke skade af, men det er besværligt og 
tidskrævende for den person, som skal flytte 
rundt på stablerne. Dæk, der stables på denne 
måde, bør ikke placeres direkte på gulvet, 
men på en palle eller lignende, der beskytter 
dækket mod temperaturer og fugt fra gulvet.

De fysiske forhold, som dækkene opbevares 
under er vigtige, men ikke vanskelige. 
Rummet bør have ”stuetemperatur”, dvs. det 
må hverken være for koldt eller for varmt. 
Rummet bør være ventileret, og dækkene må 
ikke udsættes for direkte sollys. Dækkene bør 
ikke opbevares på samme lagerplads som 
kemkalier, rengøringsprodukter eller olie.

Forhandlerne har deres egne lagersystemer 
for dæk, og afgør selv hvordan de bedst 
opbevarer deres lagerbeholdning, hvad 
enten de opbevares efter producent eller 
størrelse. Dækspecialist Peter Buijs, som 
forhandler i Amsterdam, gav dette råd:

1European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) og European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO)

”Hvad angår opbevaring, er der nogle simple 
ting, du kan gøre for at opbevare din nødvendige 
lagerbeholdning der, hvor du har brug for 
det. For det første skal du for god ordens 
skyld sørge for at lægge din dækbeholdning 
på lager, så snart dækkene ankommer.

For at øge lagereffektiviteten bør 
forhandleren implementere et ”first in-
first out” lagerrotationssystem.

Vi opbevarer vores dæk  efter producent 
og størrelse og efter hastighedsindex. 
Hastighedsindexet ville for let kunne 
blandes af en junior medarbejder. Alle 
dækmontører er uddannede, og de kontrollerer 
dækkene, før de monteres, men hvis dækket 
opbevares på denne måde, kan det spare 
en medarbejder for at skulle gå tilbage til 
hylden og bytte dækket til det rigtige.

Vi uddanner også vores medarbejdere til at 
håndtere dækkene rigtigt. De kan være tunge 
og svære at håndtere, hvis det ikke gøres på 
den rigtige måde. Det er fornuftigt at stable 
de store størrelser, “Run On Flat” dæk på de 
nederste hylder, fordi det er de tungeste.”

Reglerne for dækopbevaring gælder for nye 
dæk og dæk, der skal lagres, når der ikke 
er brug for dem, f.eks. i lande, hvor det er 
obligatorisk at skifte fra sommer til vinterdæk.

ETRMA beder også dækforhandlerne om at 
oplyse deres kunder om, hvordan de bedst 
opbevarer deres ekstradæk. Hvis hjul og dæk 
skal opbevares som en samlet enhed, skal 
luften blive i fælgen, og hjul og dæk skal helst 
stables oven på hinanden. Hvis dækkene er 
monteret på fælge, kan de også hænges op 
på en væg, så længe krogen, de hænger på, 
ikke beskadiger hverken hjulet eller dækket.

Rigtigt & forkert - Sådan opbevarer du dæk
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ETRMA har udarbejdet 
denne praktiske 
lagervejledning, der fås som 
download og kan udskrives 
til visning hos forhandleren 
som en praktisk 
påmindelse om, hvordan 
dæk opbevares korrekt. 

OK
 Opbevares i svag kunstig belysning
 Holdes på en konstant 

rumtemperatur
 Opbevares tørt
 Opbevares i lagerrum 

med rigelig plads
 Monterede dæk opbevares i oprejst 

position, fri for enhver spænding
 Sørg for, at lagerfaciliteterne 

er godt ventileret. 

IKKE OK
 Opbevares i direkte sollys 

eller stærkt ultraviolet lys
 Opbevares ved meget varme eller 

meget kolde temperaturer
 Opbevares i meget fugtige 

eller våde omgivelser
 Opbevares nær elektriske 

maskiner, der kan danner gnister
 Opbevares i lagerrum med 

opløsningsmidler, brændstof, 
smøremidler, kemikalier eller 
desinficerende midler

 Stables eller opbevares på en 
måde, så de sammenpresses 
eller deformeres permanent.    

FORHANDLERENS BESTE RÅD: 
 Opbevar på hylder
 Opbevar efter hastighedssymbol
 Opbevar artikler m. hyppige 

efterspørgsel på hylder 
med let adgang

 Opbevar de store dækstørrelser 
på lave hylder

 Implementér et ”first-in-first-
out” lagerrotationssystem

 Sørg for, at alle medarbejderne 
er uddannede og informeret om 
korrekte lagerhåndteringsprocedurer.

SKAL 
opbevares 
tørt

SKAL 
opbevares i 
ventilerede 
områder

MÅ IKKE 
opbevares 
i fugtige 
eller våde 
omgivelser

MILJØ:

MÅ IKKE 
opbevares nær 
opløsningsmidler, 
brændstof, 
smøremidler, 
kemikalier eller 
desinficerende 
midler

SKAL opbevares i svag 
kunstig belysning

MÅ IKKE opbevares i stærk kunstig 
belysning med højt UV-indhold

LYS:

SKAL opbevares ved 
stuetemperatur

MÅ IKKE opbevares 
megt varmt

MÅ IKKE opbevares 
meget koldt

TEMPERATUR:

SKAL Komplette hjul opbevares i 
oprejst position, fri for enhver 

spænding. Der skal implementeres 
lagerrotation

MÅ IKKE stables eller 
opbevares, så dækkene 
presses sammen eller 
deformeres permanent

STABLING:

MÅ IKKE opbevares i 
direkte sollys

Sådan opbeverer du dæk korekt
www.tyreaware.org/storing-tyres-correctlydownload informations materiale:
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Dækkene er det eneste element, der 
forbinder køretøjet med vejen, og dækket er 
afhængigt af, at slidbanemønstret giver et 
fast vejgreb til standsning, styring og kørsel 
af bilen. Personbildæk med mindre end 1.6 
mm slidbane er farlige og ulovlige. Hvis en 
bil kører med mindre slidbane, reduceres 
hastigheden for akvaplaning med op til 40 %. 
Det er en af årsagerne til, at dæk skal skiftes, 
når slidbanen er 1,6 mm eller derunder.

Bilisten skal jævnlig kontrollere slidbanens 
dybde. Det gøres nemt ved hjælp af 
slidindikatorer. Disse indikatorer er 
indbygget i ethvert dæk. Mange bilister 
er ikke klare over, at de ikke behøver 
specialudstyr for at kontrollere deres dæk.

En slidbaneindikator er en gummikant, der 
er hævet op fra bunden af slidbanens rille, 
og når den tilstødende slidbane er slidt ned 
til minimumsniveau, skal dækket skiftes.

Forbrugerne kan også kontrollere 
slidbanedybden ved hjælp af en mønt (f.eks. 
en 1 EURO), hvis udvendige gyldne kant skal 
være dækket af slidbanen.  Alle fire dæk skal 
kontrolleres mindst to steder i hver rille.

For at optimere ydelsen og 
sikkerheden skal bilens fører overholde 
dækbestemmelserne i EU. For vinterdæk 
afviger de lokale bestemmelser, inkl. 
slidbanedybden, fra land til land. 

Desuden skal der med jævne mellemrum 
foretages visuelle kontroller for at sikre, at 
de ligger inden for den lovlige grænseværdi. 
Dæk skal også pumpes op til det korrekte 
tryk i henhold til fabrikkens anbefalinger.

www.tyreaware.org/tread-depth
Få mere at vide på:

Dækindustri opfordrer bilisterne til at udføre simple sikkerhedstjek af dækkene på 
deres biler for at sikre, at de forbliver sikre og overholder lovens bestemmelser. 

Fakta om mønsterdybde
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Der er forskellige faktorer, der 
kan påvirke et dæks ydelse 
og levetid. Den europæiske 
dækindustri opfordrer 
forbrugerne til at anerkende 
og forstå vigtigheden 
af korrekt dæktryk.  
Dæk med korrekte dæktryk har en større ydelse, 
kører mere brændstoføkonomisk og er mere 
miljøvenlige. Det anbefalede dæktryk er oplyst 
af bilproducenterne og er desuden angivet 
forskellige steder på bilen. Bilforhandlerne 
opfordres til at uddanne forbrugerne i det 
korrekte dæktryk til præcis deres dæk. 

Forkert dæktryk, især dæk med for lidt luft 
i, kan på mange måder have en negativ 
indflydelse. Et forkert dæktryk kan: 

• Reducere vejgrebet

• Forårsage ujævnt slid

• Beskadige dæk indvendigt

• Forårsage dækbrist

• Forårsage overophedning af dækket

• Forkorte dækkets levetid

• Forøget bremselængde.

Korrekt dæktryk 
Visse faktorer, f.eks. overbelastning 
og for hurtig kørsel i sving, forårsager 
ekstraordinære beskadigelser af dækket 
og medfører i sidste ende dækfejl.

Hvis et dæk derimod er pumpet for hårdt, 
kan det også være mere modtagelig over 
for skader. Bilisterne opfordres til at 
huske på, at hvis dæktrykket reduceres på 
grund af gennemtrængning, vejrændring 
eller beskadigelse af fælgen, ventilen 
eller dækket, kan dæktrykket ændres.

Den europæiske dækindustri foreslår, at 
bilisterne får målt trykket med en kalibreret 
trykmåler mindst én gang om måneden for 
at sikre korrekt ydelse. Man kan få sine dæk 
pumpet hos dækforhandlere, servicecentre 
eller på benzintanke. Dæktrykket bør ideelt set 
kontrolleres i starten af køreturen, da varme 
dæk kan forårsage forskellige aflæsninger.

Bilisterne skal tage hensyn til den faktiske 
belastning af bilen, som står i bilens 
instruktionsbog, brændstofdækslet 
eller i handskerummet.

Et dæktrykovervågningssystem (TPMS) 
er et værdifuldt værktøj, der nedsætter 
risikoen for at køre med for lavt dæktryk, da 
det advarer bilisten, når trykket ændres.

Trykovervågningssystemet (TMPS) er 
obligatorisk i nye biler i EU. Dækindustrien så 
gerne dette påbud udvidet til erhvervskøretøjer.

ETRMA foreslår, at bilisterne omhyggeligt 
kontrollerer deres dæktryk for at sikre 
en optimal færdselssikkerhed og 
forbedre dækkets ydelse og levetid. 

www.tyreaware.org/correct-inflation

Vigtigheden og fordelene ved et korrekt dæktryk demonstreres bedst ved hjælp af 
“trillebørseksperimentet”. Det er let at skubbe en trillebør med korrekt pumpede 
dæk. Det bliver tiltagende sværere at styre og manøvrere der tilsvarende læs, hvis 
der er for lidt luft i dækkene. Få mere at vide på:

Her finder du bilens dæktryk:
b.

a.

e.

c.

d.

Trykadvarselslampen på 
instrumentbrættet

I handskerummet

På indersiden af døren

I brændstofdækslet

I bilens instruktionsbog
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De fleste bilister kender 
følelsen fra lyden og rabalderet 
fra et hjul, der rammer et 
gabende hul i vejen.
En fornuftig bilist trækker hurtigst muligt 
ind til vejsiden for at se efter, om dækket 
er beskadiget. Hvis dækket får et kraftigt 
slag, skal det afmonteres og undersøges 
af en specialist så hurtigt som muligt. 
Det ville naturligvis være endnu bedre, 
hvis bilisten registrerer vejforholdene, 
kører forsigtigt og er opmærksom på 
fremmedlegemer og huller i vejen.

Nogle skader kan straks konstateres, f.eks. 
et svulmende dæk eller en stor flænge 
i overfladen. Men hvis man rammer en 
kantsten, huller i vejen eller fremmedlegemerr, 
kan der også opstå indvendige skader, 
som ligesom de synlige skader udgør en 
betydelig sikkerhedsrisiko. Huller i vejen 
kan forårsage diverse dæk- og hjulskader. 
Hårde stød og slag kan lave buler i hjulene 
samt revner og ujævnheder i dækket.

Dækindustrien anbefaler, at 
bilisterne udviser forsigtighed, når 
de begiver sig ud på landevejen.

Hvis du mærker noget, tag et kig -  
Intet stort bump eller vejhul må ignoreres

For at undgå dækskader 
som følge af vej huller, 
bør man som fører altid:

Være agtpågivende

Holde sikker afstand til 
den forankørende bilist

Være opmærksom 
på den øvrige trafik 
og fodgængerne, før 
du drejer rattet for at 
undvige huller i vejen.

Altid holde øje med 
hastigheden

Undgå unødig 
opbremsning

Sørge for at holde 
rattet korrekt for 
at sikre en optimal 
kontrol og ydelse

Kontrollere dæktrykket 
med jævne mellemrum. 
Det korrekte 
dæktryk findes i 
brændstofdækslet, i 
bilens instruktionsbog 
og/eller i sidedøren.

Men lad os være 
realistiske. Det er meget 
sjældent, at en bilist 
aldrig har haft grund 
til at bekymre sig. Det 
er vigtigt at handle 
ansvarligt i sådanne 
situationer og sørge for, 
at alle kan føle sig sikre

Spørg en ekspert.

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
Få mere at vide på:
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www.tyreaware.org/winter-tyres
Få mere at vide på:

Insider viden om vinterdæk
Overalt i Europa bliver man tiltagende opmærksomme på 
vintervejret lokalt. Drastiske temperaturfald, snefald og isglatte veje 
stiller større krav til bilisterne om at skifte til vinterdæk. Dækindustri 
anbefaler på det kraftigste, at man bruger vinterdæk, så bilisterne 
er bedre klædt på til at klare de farlige trafikforhold om vinteren.    

Der er vigtige og komplekse forskelle 
på vinter- og sommerdæk, som gør det 
lettere at køre mere sikkert på isglatte og 
våde veje.  Vinterdæk repræsenterer et 
produktsegment, der består af specifikke 
dækteknologier, målrettet til optimal kørsel 
i sne, is og generelt lave temperaturer.

En kombination af særlige materialer  og 
slidbanemønstre, der er specialdesignet 
til de udfordrende vinterforhold, forbedrer 
dækkenes vejgreb og trækkraft betydeligt. 
Statistikken taler klart for, at der monteres 
vinterdæk i de rette klimaforhold.

I 2009 udførte det belgiske nationale udvalg, 
“Pneuband”, en række test, der dokumenterede, 
at en bil med vinterdæk, som kører 90 
km/t i vådt føre ved en temperatur på 2ºC 
holder helt stille 11 meter før en bil med 
sommerdæk.   I snevejr vil et køretøj med 
vinterdæk, der kører 50 km/t ved opbremsning 
stoppe 31 meter kortere, sammenlignet med 
62 meter for en bil med sommerdæk2. 

Ud over hvad man bredt betegner som M + S 
vinterdæk, skal vinterdæk til brug under kraftige 
sneforhold have et minimum af ydeevne på 
sne for både bremsning og trækkraft. Hvis et 
dæk passerer den respektive test, kan det være 
mærket med ”Snefnug”- symbolet” (3PMSF).

Folk, der kører i de nordiske lande og Rusland, 
skal sørge for at udstyre deres biler med 
”Ice Grip”-dæk eller ”Nordic”-dæk for at 
klare ekstrem sne og isglatte veje. Dette kan 
enten være dæk med pigge eller uden pigge, 
som også kaldes Soft Compounddæk.

Data fra en branchekampagne for fornylig 
viser, at vinterdæk i passagerbiler kan 
nedsætte antallet af ulykker, som skyldes 
nedsat vejgreb, med 46 %. I Danmark siger 
loven at hvis man anvender vinterdæk skal 
alle fire hjul være monteret med vinterdæk.

Bilisterne anbefales at montere vinterdæk, 
før vinteren sætter ind, for at være 
fuldt udrustet til det ændrede føre.

Den europæiske dækindustri fastslår, at ved 
at anvende de korrekte dæk for årstiden, 
kan bilisterne øge levetiden for deres 
sommer- og vinterdæk, og samtidig nyde 
fordelen af en bedre ydelse og sikkerhed.

2Pneuband, Federauto, testforhold: Continental, VW Golf, 
205/55R16, bremsehastighed 50>0 km/t, -5℃, 2009
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www.tyreaware.org/service-life
Få mere at vide på:

Fakta om dækkets levetid
Dæk er ikke fødevarer, og derfor har de ikke en ”sidste anvendelsesdato”. Driftsforholdene, 
som dækket har været udsat for, påvirker levetiden, f.eks. belastning, hastighed, dæktryk, 
vejforhold og skader. Dækkets modstandsdygtighed over tid afhænger af, hvordan 
dækket har været opbevaret, f.eks. temperaturen, luftfugtigheden og placeringen. 

Revner mellem dækkets slidbaner Opsvulmede dæksider Beskadigede dæksider

Et dæks levetid påvirkes af de driftsforhold, 
dækket har været anvendt i. Da disse forhold 
varierer meget, er det ikke muligt at forudsige 
dækkets levetid på fremstillingstidspunktet. 
Selvom jo ældre et dæk er, desto større 
er muligheden for, at det skal skiftes af 
driftsmæssige årsager eller slitage.

Dækforhandlerne og bilisterne har begge 
deres store del af ansvaret for, at dækkene 
er sikre at anvende. Der er mange måder 
at påvirke dæks levetid positivt på og 
kontrollere, at de fortsat kan bruges sikkert.

Dæk skal fjernes fra biler, hvis slidbanen 
er slidt ned til minimumsdybden i henhold 
til EU-lovgivningen, hvis der er tegn på 
flænger, revner, udposninger eller solskader, 
eller hvis der er tegn på misbrug, såsom 
for lavt dæktryk eller overbelastning.

Da dæk bruges rigtig meget, anbefales 
det, at alle dæk (inkl. reservedæk), der er 
monteret i biler, motorcykler, små lastbiler, 
campingvogne samt påhængsvogne efterses 
ofte. Dækindustrien fremhæver brugerens rolle 
i pleje og vedligeholdelse. Et godt vedligeholdt 
dæk er et dæk med lang holdbarhed.

Dækbranchen anbefaler, at forbrugerne 
inspicerer dækkene en gang om måneden 
og kontrollerer dæktryk og slidbaneslitage 
og foretager jævnlig ombytning af 
dækkenes placering samt afbalancering 
og sporing. Forbrugerne bør også mærke 
efter med fingrene og holde øje med, om 
der er tegn på, at dækket skal udskiftes.

Disse anbefalinger og retningslinjer kan ikke 
garantere, at et dæk ikke har en skjult indvendig 
fejl, som gør det uegnet til fortsat brug.

Hvor meget af dit dæk har kontakt med vejen i 1 mm vand?

Kørehastighed
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Bilisterne skal også være opmærksomme på 
øget støj eller vibrationer, der begge er mulige 
tegn på, at dækket skal udskiftes eller på 
mekanisk slid, som kan give dækproblemer.

Bil- og dækproducenterne arbejder sammen 
om at fremstille produkter med en lang 
levetid og stor driftssikkerhed og mere 
og mere avancerets teknologi indbygget i 
dækket. Derfor er det meget vigtigt, at både 
dæk og biler vedligeholdes grundigt, så de 
fungerer effektivt i hele deres levetid. 
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Vigtigheden af at vedligeholde dit reservehjul. 

Hvordan laver bilisten et 
grundigt dæk check? 
Enhver bilist skal sørge for at foretage visuel inspektion af sine 
dæk, slidbanens dybde og dæktrykket for at sikre en optimal 
færdselssikkerhed og dækydelse. Det er let at kontrollere 
slidbanens dybde ved hjælp af slidbaneindikatorerne, som 
findes seks forskellige steder på dækket. For de uindviede 
er en slidbaneindikator en gummikant, der er hævet op fra 
bunden af slidbanens rille, og når den tilstødende slidbane 
er slidt ned til minimumsniveau, skal dækket skiftes. 
EU dikterer en minimum slidbanedybde på 1,6 mm i personbilers dæk. Kontrollér 
alle rillerne. Utilstrækkelig dybde kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hvis du er i 
tvivl, skal du som altid tale med en specialist. Bilisterne opmuntres til at køre 
bilen til en specialist med jævne mellemrum og få foretaget dækinspektion.

Bilisten skal henvende sig til en specialist, så snart der konstateres luftblærer, revner 
eller flænger i dækkets karkasse, eller hvis dækket har været udsat for et kraftigt slag, 
som har forårsaget indvendige skader. Et sammenstød med en kantsten eller et hul 
i vejen kan forårsage skader af den art og dermed påvirke dækkets sikkerhed.

Dæk, der viser tegn på ozon-mørnede revner, som er grimme flænger eller et 
net af små revner, skal udskiftes. Bilisterne bør kontrollere dæktrykket ofte. 
Det er vigtigt både af hensyn til sikkerheden og brændstoføkonomien.

Alt om reservehjulet - 
Den europæiske dækindustri 
anbefaler, at bilisterne 
ikke stoler for meget på 
deres reservehjul, og at de 
derfor jævnligt kontrollerer 
reservehjulets tilstand. Et 
driftssikkert reservehjul kan 
gøre hele forskellen mellem, 
om et punkteret hjul kan ordnes 
hurtigt, eller om køretøjet skal 
tilbringe flere timer ude af drift. 
Engang var reservehjul helt identiske med 
de øvrige hjul og kunne derfor erstatte 
alle bilens hjul. De fleste bilproducenter 
leverer i tiltagende grad reservehjul, som 
både ser anderledes ud og har en anden 
størrelse end de almindelige hjul.

Disse ”nødreservehjul” er normalt underlagt 
nogle hastigheds- og afstandsbegrænsninger, 
som er angivet på selve hjulet.

De må typisk kun køre maks. 80 km/t, fordi 
et hjul med andre dimensioner end de øvrige, 
kan kompromittere bilens manøvrering og 
dynamik, især ved højere hastigheder.

Der kan også være begrænsninger på 
nødhjulets placering på bilen og gælde 
en maksimumsafstand for anvendelse 
af reservehjulet. Det bliver også mere og 
mere almindeligt, at bilproducenterne 
slet ikke leverer reservehjul længere. 
Alle midlertidige reservehjul er kun 
tiltænkt som nødforanstaltninger, så 
bilen kan køres på værksted.

Det bliver mere og mere almindeligt, at biler 
ikke er forsynet med reservehjul, men med 
alternative løsninger, f.eks. run-flat-dæk 
eller dæk med indbyggede tætningsmidler.

Bilisterne bør lægge mærke til, hvad 
deres bil er udstyret med for at være 
forberedt på eventuelle nødsituationer.

Efter en punktering er det vigtigt at reparere 
eller udskifte dækket straks og få råd fra 
dækforhandleren om omplacering af hjulene.

Ligesom det er god skik at vedligeholde 
reservehjulet, er det også klogt at forebygge 
at man ender med at “strande” i vejkanten 
p.g.a. et dårligt eller slet intet reservehjul. 
Nogle vejhjælpsorganisationer vil indføre en 
ekstra afgift for bilister, som ikke har noget 
anvendeligt reservehjul, når de kaldes ud 
til driftsstop, som skyldes punktering. 
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Det er nødvendigt at investere i nye dæk for at varetage 
bilens sikkerhed og optimere ydelsen. Dækkene er det 
eneste element, der forbinder bilen til vejen, og at opretholde 
sikkerheden er ensbetydende med at vedligeholde dækkene.

Hvornår skal du skifte 
dine dæk?

Hvis dækket viser tegn på materialetræthed, 
skal det tages ud af drift. Der er mange 
faktorer, der påvirker dækkets holdbarhed, 
herunder køretøjstypen, vejforhold og 
kørestilen, så bilisten skal være på vagt og 
udføre inspektion med jævne mellemrum.

Vejene er uforudsigelige steder, der sommetider 
er fyldt med skarpe genstande eller vrimler 
med huller, der kan beskadige dækket. Det 
er vigtigt at se efter skader, som måske 
skyldes slag- eller stødpåvirkninger.

Unormal eller ujævn dækslitage kan 
skyldes et problem med hjulets sporing, 
afbalancering eller et forkert dæktryk. 
Selvom det nogle gange ikke er muligt 
at vide, om en mekanisk faktor påvirker 
dækkene, indtil der er sket unødig slid, er det 
dyrt at ignorere et forkert dæktryk, som får 
dækket til at slides meget eller for hurtigt.

Af hensyn til ydelsen bør der monteres ens 
dæk på alle fire hjul, og vilkårlige forskelle 
i de anbefalede trykværdier mellem for- og 
bagakslen samt belastningsforholdene 
skal overholdes. Det er meget vigtigt, når 
du skifter fra sommer til vinterdæk.

Det er vigtigt, at forbrugerne tjekker deres 
dæk ofte og også får dem efterset hyppigt af 
specialister, eller straks efter, de har registreret 
skader eller tegn på materialetræthed.

Intelligente bilister får mest ud af deres 
dæk og biler ved at foretage jævnlig 
vedligeholdelse og samtidig lægge mærke 
til, hvornår der skal skiftes dæk.

EUs tilladte grænse for slidbane 
dybden på personbiler er 1,6 mm.

EU-lovgivningen sørger for, at personbiler, 
erhvervskøretøjer og påhængsvogne 
efterses jævnligt ved tekniske eftersyn 
og stikprøvekontroller. Dæk skal også 
efterses ved disse inspektioner. 

Hvis Vejkvalifikationstest3 ikke 
bestås, kan det skyldes følgende3: 

• Montering af forkert dækstørrelse, 
overbelastning, manglende eller 
forkert godkendelsesmærke, 
kategorien overholder ikke kravene 
og påvirker færdselssikkerheden

• Utilstrækkelig lastkapacitet 
eller hastighedskategori 
for faktisk anvendelse

• Dæk på samme aksel eller på 
tvillingehjul har forskellig størrelse

• Dæk på samme aksel har forskellig 
konstruktion (radial/diagonaldæk)

• Alle alvorlige skader eller 
revne i dækket

• Trådvæv synligt eller beskadiget

• Dækkets slidbaneindikator 
eksponeres

• Dækkets slidbanedybde 
overholder ikke kravene

• Dækket berører andre faste 
bildele og gør kørslen usikker

• Dækket gnider mod andre 
komponenter (bøjelige 
antisprayenheder)

• Dækket gnider mod andre 
komponenter (sikker 
kørsel ikke forringet)

• Dæk med nye riller ikke i 
overensstemmelse med kravene

• Trådvævets beskyttelseslag påvirket

• Dæktrykovervågningssystem har 
driftsfejl eller dæktryk alt for lavt

• Dæktrykovevågningssystem 
tydeligvis ude af drift.

Et sæt velholdte dæk bidrager rigtig meget 
til bilens driftssikkerhed og benzinøkonomi, 
og de sikkerhedsmæssige fordele opvejer 
omkostningerne. Hvis dæk, der er slidt op 
eller beskadiget, ikke udskiftes, kan det 
have alvorlige sikkerhedsmæssige følger.

Forhandlerne og forbrugerne spiller begge 
en væsentlig rolle i dæksikkerheden, og der 
er flere faktorer, som kan påvirke dækkets 
driftssikkerhed. Bilisterne kan nemt selv udføre 
størstedelen af den planlagte vedligeholdelse 
af dækket inden for dets levetid, og henvisning 
til specialværksted er kun nødvendigt, hvis 
der er problemer, eller dækket skal udskiftes.

Selvom moderne dæk er kraftige, punkterer de 
af og til, og så er det vigtigt at få en specialist 
til at vurdere, om det punkterede dæk evt. 
skal skrottes eller kan repareres sikkert.

3Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/
EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om 
ophævelse af direktiv 2009/40/EF EØS-relevant tekst
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POLAND

Polish Tyre Industry 
Association

www.pzpo.org.pl

GERMANY

Organisation of the 
German Manufacturers 
of Tyres and Technical 
Elastomers Products

www.wdk.de

UK

The British Tyre 
Manufacturers’ Association

www.btmauk.com

Medlemmer af Organisationen

Nationale Organisationer

FRANCE

French Rubber  
and Polymer  

Industry Association 

www.lecaoutchouc.com

HUNGARY

Hungarian Tire  
Association 

 

www.hta.org.hu

ITALY

Italian Rubber  
Manufacturers’ Association

www.federazionegommaplastica.it

BELGIUM

Pneuband,  
Commission of tyre  

producers 

www.pneuband.be

NETHERLANDS

Dutch Rubber  
Manufacturers’ Association

www.vereniging-nvr.nl

FINLAND

Rubber  
Manufacturers’  

Association of Finland 

www.kumiteollisuus.fi

SPAIN

National Association of 
the Rubber Industries

www.consorciocaucho.es


