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Tilkørselsanvisninger for bremseskiver 
   

Generelt   

Når der er monteret nye bremseskiver og -klodser, behøver 
friktionsfladerne på de to komponenter en vis tid til at tilpasse sig 
hinanden. 
For at garantere en sikker og perfekt funktion af hjulbremserne er 
det nødvendigt at tilpasse friktionsfladerne ved at tilkøre bremserne. 
Hvis disse komponenter ikke tilkøres korrekt, kan der forekomme 
uønskede materialeoverførsler og uregelmæssige aflejringer på 
friktionsfladerne. Det kan medføre ubehagelige vibrationer eller støj. 
For at undgå unødige reklamationer anbefaler vi derfor følgende 
tilkørsels- og monteringsanvisninger. 
 
 

 

 

   

Tilkørselsanvisninger    

I tilkørselsperioden skal følgende anvisninger følges nøje.  

 Tilkørslen bør kun foretages på vejstrækninger, hvor disse 
manøvrer kan foretages sikkert. 

 Tilkørslen skal foretages med en normal bremsevirkning, der 
er tilpasset trafikken, ved trinvis opvarmning uden 
varmechok. 

 De første opbremsninger skal foretages blødt og forsigtigt fra 
maks. 50 km/h. 

 Derefter foretages flere opbremsninger fra middelhøj 
hastighed.  

 Mellem opbremsningscyklerne er det vigtigt, at 
bremseskiverne afkøles af fartvinden.  

 Til slut skal bremsesystemet afkøles ved moderat kørsel.  

 Undgå unødige katastrofeopbremsninger eller langvarige 
opbremsninger for at opnå hurtigere tilpasning. 

 
 

  

   

Bemærkning om overfladebehandlede 
bremseskiver 
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Overfladebehandlede bremseskiver lakeres i forskellige processer 
med et vejr- og temperaturbestadigt dæklag. Da denne behandling 
påføres på bremseskivens friktionsflade, skal man være 
opmærksom på følgende ved tilkørslen. 

 Under afslidning af materialet i belægningen kan der under 
de første opbremsninger forekomme skrabende lyde eller let 
røgudvikling, hvilket dog er helt ufarligt. 

 Efter tilkørslen skal friktionsfladerne være metallisk blanke. 

 Det afslidte materiale fra belægningen ved bremseklodserne 
har ingen indflydelse på den fortsatte bremseevne. 

 

  

   

Reparationsvejledning   

 I den forbindelse skal bilfabrikantens vedligeholdelses- og 
reparationsanvisninger også følges! 

 For at garantere trafiksikkerheden ved, at bremsesystemet 
fungerer optimalt, anbefaler vi, at bremserne „tilkøres“, inden 
bilen leveres til kunden.  

 Hvis der i værkstedets dagligdag ikke er mulighed for at 
tilkøre bremsesystemet, skal kunderne informeres som 
nødvendigt. 

  

  

   

 


