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1 RENGÖR HJULEN

§ Smuts på däck eller fälgar, även mindre
saker som små stenar i däckets slitbana kan ge
obalans.

6  BALANSMASKINENS SKICK

§ Balanseringsmaskinen bör vara monterad i
alla fästpunkter.
Regelbundet underhåll bör utföras enligt
tillverkarens specifikationer.

2 RENGÖR KONTAKTYTORNA

§ Smuts på hjulnavets kontaktyta eller på
fälgen kan orsaka att hjulet wobblar - med
obalans som resultat.

7 BALANSERINGSVIKTER

Självhäftande vikter monteras på REN yta. 
Slagvikter ska väljas så de passar respektive 
fälgkant.

3 RÄTT CENTRERING

§ Centreringsytan måste vara ren och utan
tecken på slitage.
Centreringsringar i plast är aldrig exakta i
storlek och skall tas bort vid balansering.
Använd centringskon som passar fälgen.

8  MONTERING AV DÄCKET

§  När däcket monteras får ingen smuts eller
vatten vara kvar inuti däcket.
Se till att däckets clinch fäster ordentligt i
fälgkant. Detta kan uppnås med tillfälligt högt
tryck i däcket vid montage. Chockluftare kan
användas på ”svåra” hjul.

4 FASTKLÄMNING AV HJULET

§ Fastklämning av hjulet med hjälp en
fingernavsfläns i balanseringsmaskinen är enda
sättet att montera hjulet på ett sätt som liknar
fastsättningen på fordonet. Uppmärksamma
bultformen (sfäriska eller avsmalnande)
Oftast används dock en universal plastkon vid
fastspänning.

9 HJULBULTAR

§ Dra åt hjulbultarna korsvis vid montering på
bilen. Använd rätt moment som anges av
fordonstillverkaren.
Använd inte muttermaskin.

5 STATISKT FEL

§ Om man vill vara riktigt, riktigt noga skall
hjulet monteras på balanseringsmaskinen i
samma position som det kommer att monteras
på fordonet!
Ventilen i”klockan-12-position”. Detta eftersom 
mittcenteringen aldrig är perfekt rund. På grund
av hjulets egenvikt vid montage tynger det alltid
ner något, vilket  kan skapa statisk obalans. När 
hjulet balanseras så kompenseras detta. Om hjulet 
monteras med ventil i annan position än
”klockan-12”så kan statisk obalans uppstå igen.

§ Om  ett fordon är parkerat utan att flyttas
under  en lång tid eller varma däck parkeras på
kall  yta, kan ”flat spots” bildas.  Dessa kan
rätta till  sig själva när fordonet flyttas igen och
används.  Hjul med ”flat spots” kan däremot
vara  svåra att balansera exakt. Även lång
lagring av hjul i stående position kan generera
”flat spots”.
”Bromsplattor” i  slitbanan  är något helt annat.
Har  man ”flat spots” på  grund av ”tvärnit” och
slitage  bör  däcket bytas ut.

10 PLATTA YTOR s.k "FLAT SPOTS"




