
Hastighedskoder 
Dækket skal have en hastighedskode, der svarer til de hastigheder, bilen kan køre med, altså 
ikke til den måske lavere hastighed du kører med. 

Bogstav  Hastighed, km/t  

P  150  

Q  160  

R  170  

S  180  

T  190  

U  200  

H  210  

V  240  

Z  over 240  

Kører du stærkere, end dækket er beregnet til, risikerer du, at dækket eksploderer. Det kan få 
alvorlige følger for dig selv og dine medtrafikanter.  

Både i Danmark og i Tyskland er det tilladt at køre med M+S-mærkede dæk beregnet til en 
lavere hastighed, end typegodkendelsen foreskriver. I Tyskland skal der i så fald i førerens 
synsfelt (i forrudens venstre hjørne eller ratcentrum) være anbragt en mærkat, der angiver de 
monterede dæks maksimale hastighed. Mærkaten fås hos dækforhandlere.  

Sådan læser du dækkets koder 
 

 

Er dækket mærket 165R13 82 T betyder det, at dækket er et 165 mm bredt radialdæk ( R ), 
som passer på en 13 tommer fælg. Dækket har et belastningsindeks på 82 (der svarer til, at 
dækket må bære maksimalt 475 kg) og er godkendt til 190 km/t (T). Når der ikke står noget tal 
mellem 165 og R, betyder det, at dækket er en standardprofil (82-profil). Andre profilstørrelser 
markeres altid med en skråstreg efter bredden, for eksempel 165/70.  

Datomærkningen 
Efter DOT-mærket er der et trecifret tal. De første to tal er ugenummeret, og det sidste tal 
angiver årstallet. Fra 1990 til 1999 er tallet efterfulgt af en trekant: 437 "trekant" betyder altså 
uge 43, 1997. Fra år 2000 er koden ændret til et firecifret tal, idet de to første cifre stadig 
angiver ugenummeret. De to sidste tal angiver årgangen, således at 00=2000. Trekanten er 
derfor udeladt, da den betød, at vi var i 90'erne.  

Dæk til campingvogne 
Advarslerne og tommelfingerreglerne i denne pjece gælder også i vid udstrækning i forbindelse 
med køb af dæk til campingvogne. Her skal du dog yderligere sikre dig, at det såkaldte 
belastningsindeks er stort nok til at bære campingvognen inklusive last. Som regel er der jo kun 
to hjul på en campingvogn.  
 
Et korrekt dæktryk er vigtigt 
Trykket i dækkene skal være korrekt, da forkert tryk kan betyde dårligere køreegenskaber og 
højere dækslid.  

Dæktryk angives ofte i flere forskellige enheder. Skemaet her viser, hvordan sammenhængen er 
mellem de forskellige enheder. Den officielle enhed er pascal eller kilopascal (kPa), men man ser 
ofte enhederne psi (lb/inch2) og kilopond pr kvadratcentimeter (kp/cm2). 100 kPa svarer meget 
nær til 1 kp/cm2 eller 14,5 psi.  

Kilopascal  Psi  

  

 

Relaterede links 
 

· Mere om Diverse 

· Artikler af webmaster  

 
Mest læste artikel 

Diverse: 
12 volt elstik 

 
  

  
 

Artiklens stemmer 
 

Gennemsnitlig stemme: 
4.75 

Stemmer: 4 
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(kPa)  

Bar  

(lb/inch2)  

Kp/cm2  

150  1,5  21,8  1,53  

160  1,6  23,2  1,63  

170  1,7  24,7  1,73  

180  1,8  26,1  1,84  

190  1,9  27,6  1,94  

200  2,0  29,0  2,04  

210  2,1  30,5  2,14  

220  2,2  31,9  2,24  

230  2,3  33,4  2,35  

240  2,4  34,8  2,45  

250  2,5  36,3  2,55  

260  2,6  37,7  2,65  

270  2,7  39,2  2,75  

280  2,8  40,6  2,86  

290  2,9  42,1  2,96  

300  3,0  43,5  3,06  

Belastning af diverse dækstørrelser. 

DÆKSTØRRELSE 
MAX 
BELASTNING LUFTTRYK i BAR 

LUFTTRYK I 
PSI 

155*R12 440 2,5 36 

135*R13 345 2,4 35 

145*R13 415 2,5 36 

155*R13 470 2,6 38 

165*R13 525 2,6 38 

175*R13 585 2,7 39 

145*R14 440 2,5 36 

165*R14 550 2,6 38 

175*R14 615 2,7 39 

185*R14 660 2,7 39 

155*R15 525 2,6 38 

165*R15 585 2,6 38 

155/70*R13 390 2,4 35 

165/70*R13 440 2,5 36 

175/70*R13 495 2,5 36 

185/70*R13 550 2,6 38 

195/70*R13 615 2,6 38 

175/70*R14 525 2,5 36 

185/70*R14 585 2,6 38 

195/70*R14 640 2,6 38 

205/70*R14 715 2,6 38 

Aldrig under 1,6 mm 
Loven foreskriver en mønsterdybde på minimum 1,6 mm.  

Alle nye dæk har en lille markering på siden "TWI" (TreadWearIndicator), som angiver, at en 
særlig slidmarkering (tværrib) er indlagt i mønstret ud for dette mærke. Når dækket er nedslidt 
til 1,6 mm, ses tværribben, og dækket skal kasseres.  

Sporvidde  
Afstanden mellem centerlinien ved højre og venstre hjul. Sporvidden må som udgangspunkt ikke 
ændres, dog tillades en ændring på op til + 20 mm i forhold til den mindste sporvidde, der 
fremgår af typegodkendelsen for den pågældende bil. 

M+S-mærkning. Når dækket er forsynet med et M+S-mærke, betyder det, at dækket enten er 
et vinterdæk eller et helårsdæk. M+S-mærkede dæk skal altid monteres på alle fire hjul og må 
altså ikke forekomme blandet med sommerdæk.  



 
Tak til: Jens W, Peter Jensen og Kristian for de tilsendte data. Som jeg med deres tilladelse har 
samlet til en side.  

 

 
Postet Thursday, 01. January kl. 00:59:59 af webmaster 

   

 

 


