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M

ålbild för 100% verkstad.
För mig handlar det om en
Kunnig och Engagerad fordonsverkstad.

Det gäller för oss inom
fordonsbranschen att höja blicken och fokusera
på de utmaningar som vi ser framöver och för
att klara det måste vi hänga med i teknikutvecklingen. Det innebär att ifrågasätta gamla sanningar och hitta nya arbetssätt.
Vi måste vara kreativa och ta initiativet utifrån
våra respektive förutsättningar, våga pröva nya
vägar och komma med förslag som ökar effektiviteten i vår verksamhet.
Green Deal är här för att stanna. Det innebär
ett antal nya drivlinor i våra fordon och för att
möta denna utmaning krävs utbildning. Idag
finns det ett kunskapsglapp då den tekniska
utvecklingen går snabbare samtidigt som
pandemin har gjort att utbildningstillfällena
blir färre.
Vi har haft både bil- och komponentbrist
vilket har lett till att omställningen mot renare
fordon försenats, med rut-avdrag kan vi påverka omställningen omedelbart. Med rut-avdrag kan Sverige snabbt konvertera rullande
vagnpark till etanol- och gasdrift snabbt samtidigt som det byggs ut laddstationer över hela
Sveriges yta.

Kunderna vill ha mobilitet och skulle helst slippa
besöka våra verkstäder. Vi behöver hitta mervärden för våra kunder. När du servar din bil
kontrollerar vi dina gastankar eller ser till att
bilen är nybesiktigad. Det förenklar vardagen
för våra kunder. Att en laddhybrid är fullladdad efter service borde vara en självklarhet.
sfvf’s främsta uppgift är att säkerställa konkurrens på lika villkor. Detta arbete genomförs
främst genom samverkan på europeisk nivå och
märks kanske inte så mycket i det dagliga arbetet
idag. Däremot kommer det märkas fr o m 2023
när vi får ett nytt gruppundantag och Sermi*
införs som är en behörighetsackreditering ner
på mekanikernivå. Här spelar sfvf en viktig
roll idag. Närmare är det samarbete som bedrivs tillsammans med Konkurrensverket och
Skatteverket med flera för att säkra konkurrens
på lika villkor.
Verkstäderna måste förbereda sig för omställningen till miljövänliga bilar och högre krav på
gröna verkstäder. sfvf kommer vara där och
visa vägen.
I det här numret av Fordonsproffs fokuserar vi
på att hålla hjulen snurrande med rätt däck,
fälgar och rekond. Trevlig läsning!
Claes Åstrand, vd sfvf

*en behörighetssackreditering på mekanikernivå
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Lars Benediktsson!

Vd och delägare av Ditec med ett
100-tal anläggningar i hela Sverige.

Fusk i branschen ger

osund
konkurrens
Hur har pandemiåret gått?
– Faktiskt riktigt bra. 80 procent av våra stationer
ökade i omsättning och 70 procent ökade sin
lönsamhet så vi är väldigt nöjda. Det är fantastiska
siffror. Vi valde att satsa fullt ut trots pandemin och
var tidiga med att ta försiktighetsåtgärder i verksamheten med plastskydd, noggranna hygienkontroller och hämta- och lämnaservice till kunderna.
Hur ser det ut nu?
– Det har varit en avmattning i början av hösten,
men vi tror att det beror på att bilföretagen inte
kan leverera bilar i den omfattningen som de
brukar göra, något som är en direkt följd av komponentbristen. Vi jobbar ju mycket
med lackskydd på nya bilar.
Behövs det verkligen?
– Alla billacker behöver någon form
av skydd, men med ett lackskydd
får du ett mycket mer hållbart skydd
speciellt i förhållande till bilar utan
skydd. Det är ett bekvämt sätt för
kunden att ta hand om sin bil.
– Det enda som kunden behöver
göra är att tvätta bilen regelbundet.
Har man lämnat in bilen till oss
lämnar vi en systemgaranti på mellan 3 – 9 år beroende på vilket lackskydd man väljer.

Hur har marknaden ändrats för er i och med
att bilhandlarna själva i större utsträckning
erbjuder rekonditionering?
– Det är klart att det påverkar oss. De försöker
hitta intäkter och behålla så mycket de kan under
samma tak. Jag kan däremot inte riktigt se att de
kan få någon lönsamhet i affären, så som marknaden ser ut idag.
Hur ser konkurrensen ut i övrigt?
– Mest problem har vi med den osunda konkurrens som vi upplever från företag som jobbar
under radarn. Det är sorgligt att se hur myndig
heterna ser mellan fingrarna. Rent teoretiskt behöver du inte mer än ett litet kapital, tvätthall och
i bästa fall en oljeavskiljare för att starta en tvättfirma. Tyvärr är det mycket fusk i branschen.
Många företag rapporterar inte in sina anställda,
jobbar i enskilda firmor och slipper på så sätt
myndigheternas kontroller.

FAKTA | Ditec Sverige
Huvudkontor: Malmö
Antalet anläggningar: ett
100-tal på 85 orter i Sverige
Tjänster: rekonditionering,
tvätt, lackskyddsbehandling,
men också behandling för
glas, textil, skinn, fälg och
strålkastare
Kontaktpersoner: Lars
Benediktsson, vd, och
Jonas Snarberg, marknadschef Ditec Sverige AB
Övrigt: Genomför regelbundet utbildningar på Ditec
Academy på Arlandastad.

– Om ett företag erbjuder
biltvätt för 99 kronor borde alla
kunder förstå att det inte går
rätt till. Efter moms blir det
79 kronor minus 30 kronor
för material. Det blir 50 kronor
över, som ska täcka löner,
hyror, försäkringar och alla
övriga kostnader. Så länge folk
väljer att åka till de här före
tagen kommer företagen fortsätta att utvecklas. Vi kan bara
fortsätta sköta oss, följa regler
och ha en bra arbetsmiljö för
våra anställda, säger Lars Benediktsson.
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VI NOTERAR...

på gång

Michelin har presenterat framtidens luftfria däck

miljarder

För drygt två år sedan visade Michelin och partnern
GM första gången upp ett punkteringsfritt däck,
konceptet Uptis. Namnet står för ”Unique Puncture-
proof Tire System”.
Fördelarna med Uptis ska, enligt däcktillverkaren,
vara att bilägare inte ska behöva oroa sig för punk
tering och riskerna som detta medför. Eller risk för ett
felaktigt lufttryck i däcken.
Michelin har redan sällskap av andra däcktillverkare
som börjat utveckla luftfria bildäck. Bridgestone utvecklar en modell kallad Airless. Goodyears koncept
bygger på icke-pneumatisk teknik, som testas på
autonoma fordon.

däck produceras
per år globalt
Dagens däck har utvecklats
under 100 år sedan Charles
Goodyears upptäckte vulkaniseringen av naturgummi.
John Boyd Dunlop uppfann
det luftfyllda däcket och
bröderna Michelin såg till
att däcket kunde tas av från
fälgen. På den vägen är det.
Källa: Däckbranschen.se

Foto: Pressbild
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Luftfria bildäck

DET BÄSTA ALTERNATIVET
BRETT UTBUD
SNABB LEVERANS
HÖG KVALITET

Klokkerholm är en av Europas ledande leverantörer av
karosseri- och bildelar till fordonsbranschens
eftermarknad.
Vi erbjuder ett av marknadens mest kompletta
sortiment i en kombination av egenproduktion och
handelsvaror.

Du hittar hela sortimentet på www.klokkerholm.com.
Genom en effektiv logistiklösning erbjuder vi mycket
hög leveranssäkerhet.
Vi tar kvalitet och garanti på allvar! Vi erbjuder ett stort
program av A1®-kvalitet – utvecklat i samarbete med
försäkringsbolagen.

Du kan läsa mer på www.klokkerholm.com

Klokkerholm Karosseridele · Kløvervej 6 · DK-9320 Hjallerup Tlf. +45 9828 4444 · www.klokkerholm.com
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SMÅTT & GOTT

NY ENERGIMÄRKNING
på däck

VI NOTERAR...

nya regler för energimärkning av däck. Skalan
för energieffektivitet och
väggrepp är A-E.
Den nya märkningen syftar till att göra
det lättare att välja energismarta däck med bra väggrepp
och kunna se vilka vinterdäck som är speciellt framtagna för
nordiska förhållanden.
Energismarta däck minskar driftkostnaderna och miljö
påverkan. Vinterdäck med bra väggrepp ökar samtidigt
trafiksäkerheten.
Konsumenter har rätt att få information om energimärkningen före köp, såväl i butiker som e-handel och i marknadsföring. En QR-kod på den nya märkningen länkar till
mer information.
The Scandinavian Tire & Rim Organisation (STRO) har i
samarbete med Energimyndigheten, Däckbranschens informationsråd och Däckbranschen Sverige tagit fram information om den nya energimärkningen.
➜ Läs mer på www.energimyndigheten.se

Däck ska lagras torrt och svalt där det inte finns risk
för stora temperaturskillnader.
Att lagra däck i stålcontainer, pannrum, utomhus,
under plåttak och liknande platser är därför mycket
olämpligt.

Foto: Pressbild

Sedan den
1 maj 2021 gäller

Tre motioner av mode
raten Lars Beckman är
inlämnade till riksdagen.
I helt rätt riktning, enligt
SFVF:s vd Claes Åström.

Däck i politiken
1.

Den ena motionen handlar om mer klimatanpassade
datum för däckbyten. Bakgrunden till motionen är förstås
Sveriges avlånga land där vädret kan variera stort beroende
på var du är i landet. I dag gäller vinterdäck på den 31 mars
för att byta till sommardäck senast den 15 april. Att inte följa
datumen kan medföra böter. Det här är, enligt motionen,
troligtvis datum som är satta med Stockholm och södra
Sverige i åtanke. Lars Beckman påminner om 2017 års vår med
blixthalka och snöstorm då även polisen gick ut och rådde
bilister att köra på vinterdäck.

2.

Den andra motionen handlar om önskemål om en översyn av dubbdäcksförbudet. Beckman hänvisar till Trafik
verkets analys som klart visar att dubbdäck är säkrare än
dubbfria vinterdäck och att olycksrisken minskar vid dubbdäck. De som vill ha ett förbud mot dubbdäck uppger att
partikelutsläppen är för stora och farliga för miljön. Enligt
Beckman är istället partiklar från tunnelbanan farligare. Lars
Beckman menar att ett förbud mot dubbdäck är ett hot mot
trafiksäkerheten. Beckman vill därför låta undersöka om ett
dubbdäcksförbud är lämpligt.

3.

Den tredje motionen handlar om att ställa krav på
rapportering av däcktyper vid trafikolyckor för att få en bättre
statistik. Lars Beckman menar att bilister med dubbfria däck
har en 40 procent högre risk att omkomma i en trafikolycka
jämfört med om man kör med dubbdäck. Inrapporteringen
ska underlätta för beslutsfattare att ta rätt beslut.
5

Än råder ingen
däckbrist hos
iJoakim Nilssoni
på Allt i Däck
i Varberg.

Däckbrist
hotar verkstäderna
beställ däcken i tid

Pandemi med nedstängda fabriker, containerbrist, Suezstoppet och en lövsjukdom har lett till däckbrist. I skrivande
stund är det lastbilsdäck som det är mest brist på. I vår tros
situationen förvärras och däckföretag bör därför beställa
sommardäcken extra tidigt.

Kylutbildningar-print-186x65.pdf
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DÄCKBRIST

» Se till att säkra upp sommardäcken «

H

ela branschen lider av
komponentbristen och det
gäller förstås både personbilsproducenter och lastbilstillverkare som dras
med långa väntetider. Just
nu är vi inne i den mest hektiska perioden
hos många däckverkstäder då kunderna vill
byta sommardäck mot vinterdäck. För de
kunder som har slitna vinterdäck och inte
beställt nya kan utbudet vara litet.
– Vi kommer sälja slut på de däck som vi
har, men som tur är beställer jag alltid vinter
däcken i början av sommaren så mina däck
kom i augusti. Men jag har bara de däck jag
har, så kunderna får vara lite flexibla, säger
Joakim Nilsson på Allt i Däck i Varberg.
Däckföretagen i norra delen av Sverige,
där vintersäsongen drog igång tidigt, kanske inte har drabbats lika mycket, men verkstäderna i södra Sverige får stora fördelar
om de fyllt sina lager.
Dessutom väntas en kedjereaktion till
våren då sommardäcken från Asien riskerar att bli försenade. Till det kommer ökade
frakt- och containerpriser.
Förutom problemen med förseningar i
produktion på grund av pandemin och

osäkerheten kring containertrafiken är det
dessutom brist på naturgummi, något som
skylls på stoppet i Suezkanalen och en förödande lövsjukdom i Kina.
Allt i Däck i Varberg tillhör First Stopkedjan, där de flesta verkstäder verkar ha
säkrat upp lagret i god tid. Just den här verkstaden säljer Bridgestone med nordiska
vinterdäck, dubbdäck och friktionsdäck.
I USA har däckverkstäderna redan börjat
hamstra.
Joakim Nilsson i Varberg säljer i runda
slängar 2500 däck per år och förvarar 1500
hjul i däckhotellet, där han även förvarar
däck åt en större återförsäljare.
– Tipset till kolleger är att vara ute i god
tid. Se till att säkra upp sommardäcken,
säger Joakim Nilsson.
Naturgummi produceras av den vita
saven av träd som växer i länder som Thailand och Vietnam. Man använder också
syntetiskt gummi. Materialet används
emellertid även i plasthandskar och förpack
ningstejp, båda produkter vars efterfrågan
stigit under pandemin.
Att det till största delen är småbrukare
som dominerar gummiindustrin förvårar
för en anpassning när efterfrågan ökar. Träd

behöver sju år på sig att mogna.
Michael Bergvall, ansvarig däck- och
skadesektion på sfvf, uppmanar verk
städerna att vara ute i god tid, framför allt
när det gäller sommardäck.
– Man bör ha koll på vilka dimensioner
och i vilket skick som däcken på däckhotellet
är i och om de behöver bytas, säger Michael
Bergvall.
Därtill får man inte glömma de kunder
som inte har hjulen på däckhotell och alla
nya kunder som kan behöva hjälp.
– De lite mer erfarna däckhandlarna vet
på ett ungefär hur många däck man bör ha
hemma. Största problemet tror jag blir
sommaren och att handla löpande. Det kommer bli konkurrens om däcken med högre
priser, säger Michael Bergvall.
Konsumenter bör i görligaste mån vända
sig till seriösa verkstäder som har lång
erfarenhet av däck så att man kan vara trygg
med att få rätt däck baserat på klimat och
körstil.
– För att hitta en seriös och kunnig verkstad kan man gå in på www.sfvf.eu och söka
upp en av våra medlemsverkstäder, säger
Michael Bergvall. ●

Växla upp er
marknadsföring

Formac erbjuder varumärkesbyggande specialprodukter till
bilhandlare och verkstäder som skapar fler lojala kunder.
Vi har de smarta lösningarna som underlättar vardagen hos våra
tusentals kunder över hela norden.
formac.se
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Michael Bergvall:

Lundells Motorsport i Sjöbo – trevligt och lärorikt

Allt om däck på en kväll
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LUNDELLS MOTOR

Att få däckverksamheten på verkstaden att snurra
optimalt är något som går att lära sig. På Lundells Motorsport i Sjöbo samlades mekanikerna på kvällen för att få de
bästa tipsen från SFVF:s Michael Bergvall.

P

eter Lundells Motorsport AB ägs av Peter
Lundell. Företagsnamnet kommer av att
verksamhetens ursprung var just motorsport både för Peter Lundell samt bygge
och underhåll av kunders tävlingsbilar.
Peter Lundell har tävlat i rally, banracing,
isracing, rallycross och folkrace under 35 år men nu har
han (tillfälligt?) lämnat över rattandet till sextonåriga
dottern Anna.
2007 byggdes denna verkstaden på industriområdet i
Sjöbo men företaget har funnits sedan 1999 i Peter Lundells hemmagarage. I dag har han sex anställda. Det är
en allbilsverkstad och däckverkstad, men en del jobb utförs fortfarande på tävlingsbilar, något som förutsätter
att man håller kunskapen om däck på en hög nivå. På
däckhotellet förvaras däck till cirka 500 kunder.
– Att samla alla en kväll, äta lite gott och få lära sig
mer om däck är lite som en kick off för oss. Det blir både
trevligt och lärorikt, säger Peter Lundell.
Nyligen vann Lundells Motorsport en upphandling
för Sjöbo kommun som avser 100 bilar och det finns
planer på en utbyggnad för att kunna utveckla verksamheten ännu mer.
Äntligen kurs på plats
Kursledaren Michael Bergvall var lättad över att äntligen kunna fortsätta hålla däckkurserna med fysiska
träffar, något som både underlättar och gör kvällen trevligare.
Ihop med två representanter från Göran Nilssons Bildelar i Smedstorp samlades nio koncentrerade herrar
runt Michael Bergvall som berättade om däckens historia, vad däcken består av, olika typer av däck, vilka regler som gäller och vilka kringaffärer som kan erbjudas
kunden för att förbättra däckaffären.

iPeter Lundellli

– Alldeles för många verkstäder bjuder på tjänster som
hjulbalansering och montering. Det är ett jobb som måste
kosta. De allt mer populära husbilarna har exempelvis
behov av ventilkontroller, säger Michael Bergvall.
Michael Bergvall menar att det absolut går att öka
trafiken till verkstaden genom att jobba med däck och
däckhotell.
Under ett par timmar pratades om både problem och
utmaningar, men också om möjligheter och fördelar och
för det mesta slutade diskussionerna med glada skratt.
En del frågor kom angående elbilar och Michael Bergvall berättade om vilka däck som passar, varför elbilar
ska ha andra däck än fossildrivna bilar, om förhållandet
mellan elbilens tyngd och bromssträcka men också om
den mer robustare gummiblandningen i elbilsdäck.
Efter en genomgång med de olika märkningarna som
finns på däck fick deltagarna konstruktiva riktlinjer om
vilka däck som anses som ”nya däck”, när ett däck är för
gammalt och hur originaldäckens märkning skiljer sig
från andra däck. Sedan blev det förstås en del snack om
året-runt-däck och så kallade allrounddäck.
Dessutom gick Michael Bergvall igenom tips om hur
kundmottagningen kan fungera bättre. ●

»
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»

Hur var
däckskolan?
Mikael Andersson

Jobbat med däck i 1,5 år har en
bakgrund från racingvärlden
– Kursledaren Michael Bergvall
var väldigt bra eftersom han
varvade viktig information med
roliga anekdoter. Vi hade trevligt!

Martin Håkansson

Jobbar främst med service på bilar
– Jag är allmänt nöjd med kvällen.
Det var trevligt och lärorikt.

Marcus Sandetorp

Jobbat med allt på verkstaden
i 5-6 år
– Det var en väldigt bra uppdatering. Även om man har sett och
hört informationen flera gånger
tidigare så kommer man ju inte
ihåg allt. Kunskapen är viktigt, inte
minst när man pratar med kunder
om däckval till deras fordon.

Martin Mårtensson

Jobbat på Lundells motor i 1,5 år
med allt, mest däck
– De var kul och framför allt
nyttigt att se hur däcken är uppbyggda. Det är sådant som man
kanske inte funderar på så ofta,
men som kan vara bra att veta.
Det kan också underlätta när vi
letar efter fel på däcken.
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VAD ÄR ETT
GAMMALT DÄCK?
OCH HUR LÄNGE
FÅR ETT DÄCK
SÄLJAS SOM NYTT?
VI REDER UT BEGREPPEN!
Däck säljs som nya: < fem år
■ Däck som har tillverkats upp
till fem år tidigare kan säljas
som nya, eftersom de be
håller sina ursprungliga
egenskaper om de förvaras
korrekt. Det är god affärssed
att informera kunden om
när däcken tillverkades om
de är mer än tre år gamla.
Däckets livslängd: < sex år
■ Däckets livslängd = däckets
maximala ålder från att det
tas i bruk. Det är svårt att
ange en maximal livslängd
för däck i bruk eftersom
slitage och åldring beror på
olika faktorer. Enligt internationell praxis är den rekommenderade livslängden för
däck i bruk maximalt sex år,
men i allmänhet slits däck
ut mycket snabbare.
 äckets totala livslängd: < tio år
D
■ Däckets totala livslängd =
däckets tekniska ålder från
tillverkningsdatumet, som
anges på sidan av däcket
med en fyrsiffrig kod som
kallas DOT-märkning. Enligt
internationell praxis är den
rekommenderade totala livslängden för däck maximalt
tio år.
fordonsproffs.eu

Hunter Road Force® Elite

BÄST

Hunter Revolution WalkAway

BÄTTR
E

PÅ GÅNG

BRA
Demontering/montering
av dagens däck med traditionell utrustning kräver ständigt förbättrade kunskaper och färdigheter.
Man kan säga att teknikern blir en maskinoperatör som inte behöver någon egentlig muskelstyrka för att lägga om dagens krävande hjul. Fullt
automatisk procedur som eliminerar användarmisstag och gör maskinen
mycket lättanvänd. Hydrauliskt driven vilket innebär att maskinen är kraftfull samt mycket precis.

Road Force® Elite gör en kraftvariationsmätning och balansering
snabbare än en vanlig balansering. Pekskärm med 3D grafik,
laserindikering samt ledbelysning som underlättar placering av
klistervikter, integrerad luftpåfyllare. Automatisk viktpositionering.
Automatisk öppning av huv efter balansering. Integrerad hjullyft samt
10 st precision konor ingår. Maskinen är utrustad med SmartWeight®
programvara som väsentligt reducerar balanseringstiden och viktkostnaderna med minst
30%.

Art. nr. 2052-TCR1XBLKE435
Paket (svart)

BÄST

Artnr. 2052-TCR1XE435
Paket (Röd)

Art. nr. 2123-44800032
Paket

BÄTTR

Tillbehör: 2123-2034951
Hammerhead TDC laser

Hjullyft
ingår!

Finns även som
OEM GODKÄND!

Köp till
Hammerhead.

Finns även som
OEM GODKÄND!

Hunter HawkEye Elite

BÄST

Med HawkEye Elite gör du en rekordsnabb kontroll av bilens
hjulvinklar, speciellt i kombination med RX lyften då det går
på otroliga 70 sekunder! Genom Hunters prisbelönta WinAlign
mjukvara i kombination med patenterade 3-D måltavlor, förenklas och
snabbas mätproceduren upp för optimalt utnyttjande av serviceplatsen.
Med 3-D tekniken minimeras även driftstörningar eftersom inga sladdar
eller elektronik finns i direkt anslutning till bilen. Med tillval som CodeLink, kan du enkelt och
snabbt återställa bilens rattvinkelsensor, allt i
en sömlös procedur som en integrerad del av
hjulinställningen.

Hunter RX Lyft

BÄTTR
E

BÄST

BRA

RX lyft är en körbanesax speciellt framtagen för hjulinställning.
Lyften är utrustad med spärrstege för högsta säkerhet och har
en lyftkapacitet på 4,5-7,2 ton. Lyften levereras som standard med
Powerslide system (luftstyrda glid- & vridplattor), pumpstationer samt hjulstopp.
Exempel: Art. nr: 2123-RX45kis435e Paket, inkl belysning, Frihjulslyft och vridplattor

Art.nr: 2123-44800031
Paket
Tillbehör:
2123-2035651 Kit - MB
Inclinometer
Köp till
Inclinometer.

p bildar
Vi två iho
rBay!
e
w
en Po

Finns i flera
utföranden!

Finns även som
OEM GODKÄND!

Hunter Powerbay
Med Hunter RX lyft och HawkEye Elite skapar vi Hunter PowerBay. Denna kombination ger unika egenskaper.
Snabb – Rullande kompensering med inläsning av hjulvinklar på alla hjul samtidigt.
Enkel – Inga sensorkablar i vägen och en mycket användarvänlig programvara.
Driftsäker – Ingen elektronik vid hjulen som kan orsaka driftstörningar.
Ekonomisk – Låga underhållskostnader då all elektronik sitter skyddat i pelaren.

HELHETSLÖSNINGAR FÖR DIN VERKSTAD

www.jbmaskin.se
info@jbmaskinteknik.se
031-788 30 00
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SÄKERHET

Friktionsdäck sommartid
äventyrar trafiksäkerheten

Inför förbud mot användning av friktionsdäck på
sommaren. Utred också ett införande av en ålders
begränsning för däck. Det är krav till regeringen i en
enskild motion från riksdagsledamot
Angelica Lundberg (SD).

A

ngelica Lundberg är leda
mot i Riksdagens Civilutskott.
– Jag har alltid tyckt att
trafiksäkerhet är viktiga
frågor. Jag kör själv mycket
bil och har två små barn som ska kunna färdas
på ett säkert sätt ute på vägarna, säger hon.

17 %

av dödsolyckorna
sommartid
hade friktionsdäck
Statens väg- och transport
forskningsinstitut (VTI)
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En stor trafikfara

Att köra med friktionsdäck året runt, anser
Angelica, är en stor trafiksäkerhetsrisk och
borde inte vara tillåtet.
– Det är en fråga om liv och död, säger
hon och hänvisar till resultat som visar på
en ökad olycksrisk.
– Statens väg- och transportforsknings
institut (VTI) presenterade i somras en
studie, som visar att vid dödsolyckor sommar
tid hade 17 procent av bilarna friktionsdäck,
säger Angelica.
– Det kan självklart kännas skönt att slippa
byta däck två gånger om året, men det innebär stora risker. Friktionsdäck är vinterdäck
avsedda för körning i vinterväglag. Gummit
i vinterdäck är mjukare för att ge ett bra grepp
på en kall vägbana med is och snö.
Michael Bergvall, däck- och skadesektions
anvarig på sfvf, utvecklar detta.
– Dubbfria vinterdäck som anpassats för
nordiska vinterförhållanden ger omkring 15
procent längre bromssträcka på asfalt på

sommaren, jämfört med sommardäck. Det
beror främst på att däcken har olika gummi
blandningar för olika temperaturer, säger
Michael.
”Jag ger mig inte”
Eftersom den motion som Angelica lämnade
in 2020 avslogs så lämnade hon in samma
förslag igen 2021.
– Jag ger mig inte och vill så ett frö till en
förändring, säger hon.
– Min förhoppning är att förslaget ska leda
till ny lagstiftning som ökar trafiksäkerheten
på våra vägar. Syftet med motionen är samtidigt att öka medvetenheten hos allmänheten.
Angelica föreslår också i sin motion att
regeringen bör utreda om en åldersbegränsning av däck ska införas.
vill också se en lagändring
sfvf är av samma åsikt och hänvisar också
till studien där VTI har granskat uppgifter
om 800 personbilar som varit inblandade
i dödsolyckor under en tioårsperiod. Olyckor
som inträffade under maj till september
månad.
– Bilar med vinterdäck är tydligt över
representerade i dödsolyckor sommartid.
17 procent, eller drygt en av sex bilar, hade
vinterdäck vid olyckstillfället, säger sfvf:s
vd Claes Åström.
– Jag är förvånad över att någon kan tro
att det finns däck som är lika bra vid 25 grader en varm sommardag som vid 20 minusgrader en vinterdag. Det är ännu mer förvånande att någon rekommenderar bilägare
att köpa ”året runt däck”. Det är inte fackmannamässigt att göra så anser sfvf, fortsätter Michael Bergvall. ●
sfvf

fordonsproffs.eu

PÅ GÅNG

Angelica Lundberg:
– Friktionsdäck,
även felaktigt kallade
”året runt däck”, är
vinterdäck avsedda
för körning i vinterväglag. Att köra med
dessa däck även på
sommaren äventyrar
trafiksäkerheten.
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Elbilsdäck
– viktig affär
för verkstäderna
Däckbyten för elbilar är sannolikt en av de
tjänster som verkstäder kan tjäna mer pengar
på i framtiden, åtminstone mer än för bensinoch dieseldrivna fordon. För elbilar kan också
köpbeslutet innehålla flera faktorer. Elbilsägare
vill ha tysta däck, men samtidigt måste man
beakta bromsprestanda, däckens livslängd och
rullmotstånd.
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Michael Bergvall:

E

nligt en amerikansk undersökning av analysföretaget We Predict, som studerat 19 miljoner
fordon mellan 2016 och 2021, kostar det mer
att serva elektriska fordon än fossilbränslebilar.
Enligt undersökningen är elbilar 2,3 gånger
dyrare än bilar med förbränningsbilar efter tre
månaders ägande. Efter ett år är elbilarna 1,6 gånger dyrare.
Att det blir en mindre skillnad med tiden beror på 77 procents minskning av underhållskostnad och en minskning av
reparationskostnaden.

fordonsproffs.eu

SÄKERHET

Elbilar påvisar en högre grad av hjulproblem, något
som man tror beror på att fordonet slits eftersom bilen
blir tung på grund av batterierna. När fler elbilar körs in
till verkstäderna ska mekanikerna beakta att det är bilar
med högre vikt, som haft längre bromssträcka, höga vridmoment och därför mer slitage på däcken.
Slitaget sägs framför allt bero på det kraftiga vridmomentet. Men om de slits mer än på fossildrivna bilar är
inte helt klarlagt. Andra menar att elbilar tvärtom sliter
på däcken i mindre utsträckning tack vare ett effektivt
antisladdsystem.
Michael Bergvall, SFVF, hur är det egentligen?

– Enligt vissa undersökningar slits däcken mindre på en
elbil främst med tanke på antisladdsystemet. Elmotorn
justerar effekten snabbare och därför kan antisladd
systemet arbeta snabbt för att minska risken för sladd.
– Som vanligt ska man kolla lufttrycket i däcken ganska
ofta och gärna skifta däcken fram och bak om de drivande
däcken slits mer. De bästa däcken ska alltid vara bak,
säger Michael Bergvall.
Vad ska man tänka på i en köpsituation med
elbilskunden?

– Enligt mig är det ganska enkelt. Säkerhet framför allt!
Samtidigt är det viktigt med minimalt rullmotstånd, vilket
ger mindre ljudvolym, något de flesta elbilsägare eftersträvar.
– Däckens egenskaper ska alltid vägas mot vilka körförhållanden kunden har. På isiga vägar fungerar alltid
dubbdäck bäst. Fälgbredden är också viktigt, råder
Michael Bergvall.
Vad skiljer egentligen ett däck på en elbil och
en fossildriven bil?

– El- och hybridfordon ställer högre krav på däcken
än tidigare och därför har däckbranschen utvecklat en
ny kategori av däck som kallas High Load Capacity Tyre
(HLC). Vridmomentet och vikten gör att däcken måste
ha en mer tålig och robust gummiblandning i slitbanan.
Behovet av ökad räckvidd ställer också krav på däckens
rullmotstånd.
Enligt Michael Bergvall kommer HLC-däck att lanseras i flera dimensioner som motsvarar LI (Load Index),
SL (Standard Load) och XL (Extra Load).
– Skillnaden i LI mellan SL och XL är linjär med 4 steg,
men för HLC däcken varierar det med flera steg beroende på dimension, säger Michael Bergvall.
Den maximala belastningen för ”HL”-däcken är 290 kPa
för bibehållen komfort. För SL gäller maximal belastning
vid 250 kPa, för XL 290 kPa.
– Det är också viktigt att tänka på vilken fälgbredd som är
godkänd för de olika HL-dimensionerna, säger Michael
Bergvall.
Att dubbdäck låter mer än dubbfria däck, kan
det göra att elbilsförare väljer dubbfria däck?

– Ja, men körsäkerheten ska man aldrig tumma på.
Dubbdäck är och kommer alltid vara säkrare på isiga
vägar, säger Michael Bergvall. ●

TREND: Stort och
aerodynamiskt
Det ska vara aerodynamisk look på fälgarna till elbilen, om man följer trenderna.
Försäljningschef Peter Norlin på OCL Brorssons förklarar om det skiljer på fälgar för elbilar jämfört med fossildrivna bilar.
– Ja, och nej. Det handlar om val av fälgar
styrt av belastningen. Små personbilar har
sällan problem med belastning, men för större
bilar och även elbilar kan det krävas särskilda
fälgar. Många tillverkare väljer stora, smala
fälgar, säger försäljningschef Peter Norlin på
OCL Brorssons, störst i Sverige på fälgar.
Det finns olika tillverkningsmetoder när
det gäller fälgar. Det absolut vanligaste, till
gissningsvis 90 procent, är gjutna fälgar, därefter fälgar som smids och till sist en kombination av gjutning och smide.
Kostnadsmässigt är det stor
skillnad. En smidd fälg
kan kosta 8-10 gånger
mer än en gjuten fälg
och en kombination av
metoderna (så kallad
flow forming) kostar 3-5
gånger mer än en gjuten
fälg.
Vilka trender gäller just nu?

– Just nu är det en extrem förskjutning mot
större fälgar. För fem år sedan var snittstorleken 16 tum, i dag över 18 tum. Det är dels
en fråga om design, stort är snyggt och fälgen
är en betydande del av helheten, bromsarna
är större och elbilar har ofta stora fälgar från
fabriken med bredare däck bak om bilen är
bakhjulsdriven, säger Peter Norlin.
För elbilar är det också trendigt med fälgar
som har en aerodynamisk look, mer täckande, vingprofilerade ekrar, men det finns
inga kända tester som visar att de faktiskt gör
någon skillnad rent körmässigt.
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RIV UT OCH SPARA!

KONTAKT

Vi är

Sveriges
Fordons
verkstäders
Förening!
SFVF har fått ny vd och journalistisk
förstärkning och fortsätter jobba med
100% fokus på verkstäder. Vi för verk
städernas talan i viktiga EU-diskussioner
och branschfrågor. Hos oss har du alltid
någon som lyssnar och ger dig råd.
Hör av dig till vår jurist Ulf Stefansson
om du har juridiska frågor, tipsa
Maria Eriksson om reportageidéer till
fordonsproffs.eu och kom gärna med
idéer om vem du skulle vilja höra i
SFVF:s populära Bilverkstadspodd.

CLAES ÅSTRÖM

vd
claes.astrom@sfvf.eu
Telefon 08-519 475 20

BO ERICSSON

Ordförande
bo.ericsson@sfvf.eu
Telefon 08-519 475 11

MICHAEL BERGVALL

Ansvarig däck och skade
sektionen och producent
av Bilverkstadspodden
michael.bergvall@sfvf.eu
Telefon 076-328 19 90

ULF STEFANSSON

Jurist
ulf.stefansson@sfvf.eu
Telefon 08-519 475 15

SANDRA NORMAN

Administrativ chef
sandra.norman@sfvf.eu
Telefon 08-519 475 12

Vi hörs!
Claes, Bo, Michael, Ulf, Sandra och Maria
MARIA ERIKSSON

r!

Följ oss på Sociala medie

Journalist Fordonsproffs
maria.eriksson@sfvf.eu
Telefon 08-519 475 21
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och håll dig uppda
Din röst i verkstadsbranschen för säkerhet och rättvisa.
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