Tips og råd:
• Sjekk reservehjulet for luft når du likevel bytter dekk.
De beste dekkene skal alltid stå bak.
• Les gjerne Gjør Det Selv brosjyrene om ”Dekkskifte ved punktering” og
”Tips og råd med dekk”
• Husk at dette er generelle instruksjoner. For mer detaljerte instruksjoner
som omhandler din bil kan du konsultere din lokale BilXtra forhandler eller
kjøpe en Haynes reparasjonsbok
• Sikkerhet er viktig når du jobber med eller ved motorer/maskiner. Vær
oppmerksom på varme objekter, skarpe gjenstander eller farlige
kjemikalier. Ikke velg løsninger/fremgangsmåter/verktøy som går på
akkord med din sikkerhet eller prestasjonen til din bil

Sikkerhet:
Hver gang du utfører vedlikehold og service på bilen anbefaler vi at du følger
følgende sikkerhetsregler:

•
•
•
•

Ha alltid et førstehjelpsskrin tilgjengelig (skal ligge i bilen)
Vær ekstra forsiktig ved arbeid rundt varme og skarpe gjenstander
Husk å følge bruksanvisninger til produsenten av alle produkter
Hvis du må heve bilen bruk alltid hjulstoppere, sikkerhetsbukker eller
oppkjøringsramper
• Ikke ha motoren i gang uten nok ventilasjon
• Ikke røyk ved arbeid i nærheten av motoren

Hvis du har spørsmål om vedlikehold og reparasjon av din bil kan du kontakte din lokale BilXtra
forhandler. “Gjør Det Selv”-serien fra BilXtra finner du også på www.bilxtra.no.
Denne “Gjør Det Selv”-brosjyren er laget i samarbeide med den landsdekkende verkstedkjeden
Quick Partner. www.quickpartner.no

Hvordan
skifte dekk
Gjør det selv

Innledning:
Hvorfor:
Det er enkelt å skifte dekk selv og penger å spare. Dessuten er de vanlige
dekkskiftene en fin trening hvis uhellet en gang skulle være ute og dekket
punkterer.
Kommentar:
Husk å sjekke dekkene som skal på og de du tar av for mønsterdybde og
unormal slitasje. Unormal slitasje kan bety at det er noe annet som er galt
med bilen. Få dette kontrollert hos et verksted.

Vanskelighetsgrad:
På en skala fra 1-6, hvor 1 er lettest
og 6 er vanskeligst: 2

Slik går du frem:
1. Forberedelser:
Finn frem hansker og pledd for ikke å bli møkkete under dekkskiftet. Pleddet
letter dessuten jobben med å holde orden på mutterne og sparer knærne for
slitasje på hardt underlag. Plasser dekkene som skal på der de skal skiftes.
Sjekk mønsterdybde på alle dekkene (midt på dekket og sidene) og for unormal
slitasje. Det er ingen vits å sette på dårlige dekk! Skru av alle dekkmarkørene,
hvis dette sitter på, og plasser dem på dekkene som sitter på bilen.
Dekkmarkører som sitter på ventilene kan fås hos BilXtra

2. Jekk og tvinge:
Jekken er spesiallaget for bilen og er ofte plassert i bagasjerommet sammen
med muttertvingen. Hvis du har problemer med å finne dem kan det være lurt å
se i bruksanvisningen for bilen som ligger i hanskerommet. Ønsker du et raskere
skifte kan det være lurt å investere i en mer effektiv jekk som står klar sammen
med dekkene

3. Hindre at bilen triller:
Det er viktig at bilen står noenlunde plant og at bilen ikke kan trille eller bevege
seg under dekkskifte. Sett på håndbrekket og ha bilen i PARK (automat). Bruk
gjerne hjulstoppere, egnede steiner eller lignende foran og bak dekkene for å
hindre bevegelse

4. Løsne dekket:

Nødvendig verktøy og
utstyr:
Jekk, muttertvinge, hansker,
pledd/teppe

Før du jekker opp dekket som skal skiftes er det lurt å løsne mutterne. De skal
IKKE skrues av, men kun løsnes (invester gjerne i en tvinge med teleskopstang
som gjør det veldig lett å løsne vriene muttere)

5. Heve bilen:
Sett jekken under bilen der det er merket av for dette på bærekanalen som går
mellom hjulbrønnene (foran og bak). Dette er nøyaktig spesifisert i bruksanvisningen som følger bilen

6. Skifte dekket:
Skru ut boltene og legg dem på et oversiktlig sted. Ta av det dekket og sett på
det nye. Skru på mutterne for hånd og vent med tilstrammingen til dekket er
senket. Stramm mutterne i kryss (ved 5 muttere skal de strammes i stjernerekkefølge)

7. Kontroll:
Vask de gamle dekkene og fjern stein og andre ting som har festet seg i
mønsteret. Lagre dekkene i dekkposer liggende oppå hverandre

8. Dekktrykk:
Husk å kontrollere dekkene for riktig lufttrykk så fort som mulig. Dekkene skal
være kalde når de kontrolleres (det vil si ikke være kjørt med for langt). Bruk
gjerne en dekktrykkmåler hjemme
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