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Hvilke dæk skal du bruge til din trailer
Om du kører bil, lastbil eller med trailer, er det altid vigtigt at have styr på
dækkene. Det kan nemlig have en afgørende betydning for din kørsel og din
sikkerhed, om du kører med den ene eller den anden type dæk. Der er mange
faktorer, der spiller ind i forhold til, om du vælger de rigtige dæk til din
trailer. Du kan eksempelvis kontakte dit lokale autoværksted, hvis du er i tvivl
om, hvilke dæk du skal vælge. De kan give dig en professionel vejledning, så
du finder det rigtige sæt dæk. Læs mere her.

Dæk med det rette dæktryk
Når du skal på jagt efter dæk til din trailer, er der flere ting, du skal være
opmærksom på. Det gælder først og fremmest om at vælge nogle dæk, der er
typegodkendt til den enkelte trailer, da de skal kunne bære en bestemt vægt.
Derudover er dæktrykket vigtigt. Dette bør være på mellem 2,0 og 3,0 bar.

Dækkene er kontaktpunktet mellem traileren og vejen og er derfor afgørende
for den korrekte sikkerhed. Sørg derfor for at kontrollere dæktrykket jævnligt,
enten ved at bruge instrumenterne til dette på en servicestation eller få et
autoværksted til at hjælpe dig. På den måde er du sikker på, at det gøres
korrekt, så du trygt kan køre videre.

Opbevar dæk, du ikke bruger
Hvis du har stillestående køretøjer eller dæk, du af anden årsag ikke bruger,
kan du få dem opbevaret, så de ikke skal fylde hjemme hos dig.
Dækopbevaring er muligt i hele landet, ofte hos autoværksteder. På den
måde behøver du ikke at sælge dine dæk, blot fordi du ikke bruger dem. De
kan opbevares så længe, det ønskes, og du kan tage dem i brug igen, så snart
du har behov for dette.

