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Tekniske retningslinjer – Entreprenørmaskiner  

 

Af- og påmontering af dæk 
 
 

Generelt 
 
Denne vejledning omhandler slangeløse EM-dæk monteret på 3- og 5-delte Flat-Base 
fælgtyper. 

 
3-delt fælgtype:   5-delt fælgtype: 

  
1. Fælgbase med fast bagerste sidering 1. Fælgbase med løse sideringe 
2. Forreste sidering   2. Forreste sidering  

3. Låsering    3. Bagerste sidering 
    4. Kilering 

    5. Låsering 
 

                             
 

 
 

Langt de fleste EM-dæk skiftes mobilt. Derfor skal man være særlig opmærksom på, 
at køretøjet står på et fast underlag og er forsvarligt løftet samt sikret mod pludselig 
hældning og rulning.  
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1. Udstyr og kompetencer 
 

Montering og afmontering af EM-dæk, skal udføres af en uddannet og kvalificeret 
montør, så arbejdet kan udføres korrekt og sikkert. Montøren skal være bekendt med 
anvendelse af kanttrådsløsner, ringstyr og andet udstyr som skal være egnet til den 

pågældende arbejdsopgave og dæktype.  
 

 

          
 

Eksempler: Fritrykker til henholdsvis 3- og 5-delte fælge. 
 

 
Mindre størrelser op til 25” kan normalt skiftes med ”håndkraft” med hjælp fra kran 
og løftepuder.  

Ved store størrelser, f.eks. >26,5R25, anbefales det, af vægt- og håndteringsmæssige 
årsager, at anvende specialudstyr til løft og håndtering af såvel dæk som sideringe.  

 

     

 
2. Afmontering  

 
Sørg for at dækket er helt tømt for luft.  

Fjern altid reduktioner og EM-kegle for hurtig og effektiv tømning. 
 

Placér kanttrådsløsneren korrekt og tryk dækket/ringene fri på henholdsvis for- og 
bagside.  
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Eksempler: 3-delte fælge, for- og bagside.  

 

    
 
 
5-delte fælge, for- og bagside.  
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Tryk herefter dækket fri af sideringene (5-delte typer).  
Supplér evt. med penetrerende Dæk-Slip middel.  

Afmontér låseringen.  
Fjern O-ringen og afmontér kilering og sidering.    
Træk dækket ud over fælgen.  

  

 
 

Fjern rust og rengør O-ringsporet før montage af nyt dæk.  
 

 

 
3. Før montering     
        
Sørg for at dæk og fælg passer sammen. Anvend STRO Databogen eller dækleveran-

dørens databog for korrekt udvælgelse af dæk og fælgtype.  
 

Efterse fælgen for evt. skader, revner og korrosionsdannelse.  
 
Skift altid både O-ring og ventildele ved montering af nye dæk.  
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        O-ring                     Ventil             Ventilsæde      Indv.       Udv.      EM-kegle 

               Reduktion   VG12-8   
 
 

4. Montering 
 
Indsmør dækkets kantrådsfod i begge sider samt hele fælgbasen med egnet montage 
middel i et mættende lag. O-ringsporet skal holdes rent.  

 
Skub dækket ind over fælgen.  

 
Montér sideringen og evt. kilering.  
 

Anvend et ringstyr eller Gripperens arme til kontrol af side- og låsering. Husk at få O-
ringen med før ringstyret monteres. Bemærk at ringstyr kun må anvendes ved monte-

ring.  
 

 
 

     
 
Eksempel: Ringstyr.  Eksempel: Ringstyring med Gripper. 

 
 
Montér ny O-ring.  

Montér låseringen og sørg for at den sidder og går i korrekt indgreb. 
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Eksempler på montage hjælp til store størrelser på henholdsvis kran og køretøj.  
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5. Pumpning  
 

Vigtigt: Før pumpningen startes, kontrollér at låseringen sidder korrekt og er 
i korrekt indgreb.  
 

Fjern ventilindsatsen, EM-keglen, og anvend 12 mm nippel for at opnå det nødvendige 
air-flow. Pumpning af dækket skal enten ske med håndholdt pumpeur med lang 

slange eller med programmerbar pumpeautomat. 
 

                  
 
Eksempel: Analog og digital håndholdt pumpeur samt programmerbar pumpeautomat. 
 
 

EM-dæk, er dæk med stor volume. Det er derfor af største vigtighed at ret-

ningslinjerne for arbejdet overholdes. En eventuel sprængning kan medføre 
alvorlig personskade eller i værste fald være dødelig. 

 

 
ADVARSEL: 

 
Sikkerhedsafstand ved pumpning:  

Ud for dækkets slidbane: Min. 3 m. 
Ophold under oppumpning ud for dækkets sidevæg  

og låseringside, er af sikkerhedsgrunde ikke tilladt. 



BRANCHEVEJLEDNING 
for arbejde med dæk og fælge 

 

 

Denne vejledning er udarbejdet af Leverandørsektionen under Dæk Specialisternes Landsforening på baggrund af gæl-
dende lovgivning og standarder samt praksis i branchen. Find mere information på www.branchevejledning.dk.  

                                       Opdateret 20-09-2021, side 8 af 9 

 

   
 

Korrekt placering under oppumpning. 

 
 

Montér pumpeslangen på ventilen og pump dækket til det foreskrevne dæktryk. Hold 

øje med at ringene sidder korrekt under oppumpning.  
Montér EM-ventilkegle, ventilhætte og evt. reduktioner.  

Foretag slutinspektion.  
 

 
 

Anvendes der en Gripper, kan denne også bruges som ekstra sikring ved oppumpning.  

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.pipars.com/otr-accessories/&psig=AOvVaw2EwLORiM0VXjeKweiKfFhX&ust=1612370163347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiBwd7Ry-4CFQAAAAAdAAAAABAE
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6. Efterspænding 
 

Har hjulet været afmonteret, skal det efterspændes i henhold til maskinens/køretøjets 
tekniske specifikationer.   
Husk, at det til enhver tid er maskinførerens ansvar, at hjulene på maskinen/køretøjet 

er korrekt tilspændte. 


