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Driftsbremsen 

- Gummibelægningen på bremsepedalen må ikke være nedslidt 

- Der skal være ca. 1 cm frigang i pedalen 

- Pedalen må ikke kunne trykkes i bund ved tryk på pedalen 

- Når den er nedtrådt, skal den føles hård og fast 

- Der må ikke være sideslør i pedalen 

 

Bremseforstærker / vakuumforstærker 

- Man træder bremsepedalen ned 3-4 gange. Herefter holdes pedalen nedtrådt og 

når bilen startes, bør pedalen synke en smule. 

- (Der må ikke være rust / huller i vakuumforstærkeren) 

 

Parkeringsbremse / håndbremse 

- Håndbremsen skal være mekanisk 

- Den skal kunne holde bilen stille på en hældning på mindst 18% 

- Ved 30 km/t skal den kunne stoppe bilen inden for 20 meter 

 

Styretøjet 

- Der må ikke være mislyde eller modstand når man drejer på rattet 

- Rattet skal være selvoprettende 

- Der må maks være 5 cm ratslør. I nyere biler ingen ratslør 

 

Støddæmper 

- Man trykker ned på bilens hjørner og herefter skal den falde til ro 
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Dæk 

- Alle dæk skal være af samme type og nummer 

- Dækket må ikke være beskadiget med huller / revner 

- Lufttrykket skal være i orden 

- Alle dækkene skal have mindst 1,6 mm slidbane 

- Dækretningen skal være korrekt 

 

Lygter (husk tænding) 

- Alle lygtepar skal have samme farve og styrke og være rene 

- Positionslys skal være synlige fra mindst 300 m. (hvidt / gult) (2 stk.) 

- Baglygterne skal være synlige fra mindst 300 m. (rødt) (2 stk.) 

- Nummerpladelyset skal være sådan, at nummerpladen kan læses fra 20 m. (hvidt) 

- Nærlyset skal belyse vejen mindst 30 m. frem og må ikke blænde. Det skal have en 

hældning på 1% og være højre asymmetrisk (hvidt / gult) (2 stk.) 

- Fjernlyset skal kunne belyse vejen mindst 100 m. frem (hvidt / gult) (2 stk.) 

- Blinklyset / havariblinket skal blinke 1-2 gange i sekundet og være gult og være 

synligt i sollys (6 stk.) 

- Bremselyset skal lyse 3-4 gange stærkere end baglygterne og være synligt i sollys 

(rødt) (2 / 3 stk.) 

- Reflekser bagpå bilen skal være røde og må ikke være trekantede (2 stk.) 

 

Udstødning 

- Udstødningen skal være uden huller eller revner (evt. starte bilen, giv gas og lyt) 

- Skal være forbundet med en lydpotte 

- Skal være ophængt i gummiophæng 

- Ingen unødig røg eller støj (evt. starte bilen, giv gas og kig bagud) 

 

Horn (husk tænding) 

- Hornet skal have en klar og konstant tone, som starter når man trykker på det og 

slutter når man slipper 
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Vinduesvisker- og vaskesystem (husk tænding) 

- Få sprinklervæske på vinduet og bekræft at sprinklersystemet virker og at 

vinduesviskerne virker 

 

Motorrum 

- Motorrummet skal være pænt og rent uden oliespild og lignede 

- Sprinklervæske: nok til turen 

- Kølervæske: mellem min og max 

- Motorolie: mellem min og max 

- Bremsevæsken: mellem min. og max 

- Begge bremserør skal være tætte og korrekt monteret 

- Styretøjsvæsken skal være mellem min. og max 

- Kileremmen skal være hård og fast 
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