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MOTOR OG UDSTØDNING  
 
(Billeder på Facebook under grp. KørekortXperten ) 

Motoren udvikler kulilte, der er farligt i selv små 
mængder og som ikke kan ses eller lugtes. For 
lidt olie på motoren, eller for lidt vand i køle-
systemet kan medføre, at motoren ødelægges. 

Kontrol af motor og udstødning. 

- Motoren må ikke udvikle unødig røg, støj  
  eller gasarter (blå, sort eller hvid røg). 
- Motoren må ikke være tilsølet af olie. 
- Udstødningssystemet skal være tæt og  
  sidde fast. 
- Motorolie skal være påfyldt, så der er  
  mellem max. og min. mærket på  
  oliepinden eller efter bilens anvisninger. 
- Kølevæske skal ligeledes være påfyldt  
  tilstrækkeligt efter bilens anvisninger. 
- Sprinklervæske skal være påfyldt i  
  tilstrækkelig (nok) mængde. 

HUSK DERUDOVER TIL PRØVEN 

- Ansøgningen  behørigt underskrevet 
- Lektionsplanen  behørigt underskrevet. 
- Dit pas , dåbsattest eller tidligere   
  erhvervet kørekort. 
- Husk afregning  med din kørelærer og  
  husk at medbringe tidligere udlånte  
  teorimaterialer. 
- Se langt frem  – 200 m. så du er forberedt  
  og dermed forbedrer reaktionsevnen. 
- Kør bilen behageligt og giv dig tid til at  
  betjene den korrekt – gear, rat og speeder. 
- Placer dig korrekt på kørebanen. Hold til  
  højre og hold afstand  til siden (parkerede  
  biler og cykler) og hold afstand til foran- 
  kørende. Er du i tvivl om der er plads  – så  
  brems  og hold tilbage.  
- Husk at orientere dig før igangsætning,  
  sammenfletning, vognbaneskift og    
  svingning – spejl, spejl og skulder . 
- Hør efter hvad der bliver sagt, og placer dig    
  hensigtsmæssigt så snart du får besked  
  om hvilken vej du skal køre. 
- Kør friskt og kvikt, men ikke for stærkt. 

Kontrol af lygter, reflekser og horn - fortsat  

- Stoplygterne ( 3 stk.) skal være væsentlig  
  stærkere end baglygterne ca. 3 –4 gange. 
- Blinklygterne skal være gule og kunne ses  
  i sollys og blinke ca. 1 – 2 gange i sek. 
- Havariblinket skal kunne holde alle (6 stk.) 
  blinklys tændt på samme tid. 
- Nummerpladelys skal være hvidt og  
  oplyse den bagerste nummerplade så den  
  kan læses fra 20 m. 
- Lygter i et lygtepar skal have samme  
  lysstyrke og farve. 
- Hornet skal have en klar og konstant tone. 

DÆK, HJUL OG STØDDÆMPERE 

Dæk, hjul og hjullejer skal være hele og 
ubeskadigede. 

Der må ikke være revner i hverken dæk eller 
fælge. 

Dæk der skal være af samme type på alle hjul 
(undtaget reservehjulet (nødhjul)) og skal være 
pumpet op til det dæktryk, der er foreskrevet af 
bilfabrikanten og have en mønsterdybde på 
mindst 1,6 mm. 

Mønsteret bruges til at dræne vand på vejen 
væk. Kan dækket ikke dræne vandet væk 
opstår der aquaplaning, hvilket betyder at 
dækket kører  oven på vandet og altså ikke har 
kontakt med vejen. Hvis det sker, kan man 
hverken styre eller bremse. 

Pigdæk må kun bruges i perioden mellem den 
1. november og 15. april. 

Ved hvert hjul sidder en støddæmper, som 
forbedrer hjulets kontakt med vejen.  

Kontrol af dæk og støddæmpere. 

- Dæk skal have en mønsterdybde på  
  mindst 1,6 mm. bedømt ved at betragte  
  slidindikatoren, der er indstøbt i dækket. 
- Evt. retningsbestemte dæk, skal være  
  monteret i korrekt omløbsretning. 
- Støddæmperne kontrolleres ved at trykke  
  hårdt ned ved hvert hjul. Når man slipper    
  skal bilen falde til ro med det samme.  



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     

Til Køreprøven, kan du forvente, at den prøve-
sagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om 
bilens indretning og udstyr. 
 
Hvis du ikke kan svare på de stillede  spørgs-
mål, kan du ikke forvente at bestå køreprøven. 
 
I denne folder følger en kort gennemgang af de 
vigtigste emner, du kan blive spurgt om. 
 
Afsnit der starter med en lille bindestreg og er 
fremhævet med fed, - er det egentlige prøve-
stof, du skal kunne redegøre for: 
 
BETJENINGSUDSTYR 
 
Du skal kunne udpege : 
 
- Kontakt til ratlås, tænding,  elektrisk  
  starter, rudevisker og – vasker, horn,  
  lygter, blæser og elbagrude. 
- Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys,  
  blinklygter og havariblink. 
- Pedal til kobling, speeder og bremse. 
- Gearstang og herunder gearenes   
  placering. 
- Parkerings-/håndbremsegreb og rat. 
- Sikkerhedsselernes fastgørelsespunkter  
  og lås. 
   
Du skal kunne aflæse og forstå : 
 
- Speedometer og temperaturmåler. 
- Kontrollampe for olietryk, elektrisk  
  strøm, dørlukning, lys i lygter,  
  herunder blinklys, parkeringsbremse,  
  ABS-bremser og evt. kontrollys for  
  airbags samt fejl i bremsesystemet. 
 
BREMSER 

En bil skal være forsynet med tre typer 
bremser. Drifts-, nød- og parkeringsbremsen. 
Drifts- og nødbremsen er sammenbygget i 
fodbremsen. 

BREMSER - fortsat  

Det betyder at driftsbremsen er opbygget af to 
uafhængige bremsekredse, hvor den ene vil 
virke som nødbremse, hvis den anden svigter. 

Driftsbremsen er hydraulisk. Det betyder, at 
den virker ved væsketryk gennem rør og 
slanger.  

Parkeringsbremsen er mekanisk, og betyder, at 
man påvirker bremsen gennem et system af 
kabler og trækstænger. 

De fleste biler i dag er også forsynet med en 
bremseforstærker også kaldet en vacum-
forstærker. Den forstærker ved hjælp af et 
overtryk, den kraft du skal bruge til at bremse 
med. Det betyder at du ikke behøver at trykke 
så hårdt på bremsepedalen. 
 
Kontrol af bremser: 
- Vacumforstærkeren kontrolleres ved –  
  med slukket motor – at træde hårdt på  
  bremsen 5 – 6 gange for derefter at  
  holde den nedtrådt medens motoren  
  startes. Herefter skal du kunne mærke,  
  at pedalen synker en smule. 
- Med motoren startet:  
- Bremsepedalen har/skal have en frigang  
  på mindst 1 cm. 
- Bremsepedalen må ikke kunne trædes i  
  bund når der trædes hårdt på pedalen.  
  Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af  
  Bilfabrikatet. Normalt ca. halvvejs. 
- Bremsepedalen må ikke synke mens  
  den holdes nedtrådt ved konstant tryk. 
- Bremsevæsken skal være mellem  
  max. og min. mærket. 
 
STYRETØJ 

Styretøjet skal virke let, sikkert og hurtigt . 

Let  vil sige, at du kan dreje rattet fra yder- 
stilling til yderstilling uden at mærke klem- 
ninger eller hører mislyde. Hvis bilen har 
servostyring (Skolevognen har servo), skal 
motoren være i gang. 

Sikkert  betyder, at styretøjet er fastspændt. 

Hurtigt  betyder, at hjulene drejer, når du drejer 
rattet – altså minus ratslør. 

Kontrol af styretøj: 

- Ved nye biler må der ikke være  ratslør.  
  Man kontrollerer ratslør, ved at dreje på   
  rattet medens hjulene står lige ud og i biler   
  med servostyring, når motoren er startet.     
  (Du står ved siden af bilen med døren åben  
  eller gennem vinduet, og drejer med små  
  hurtige bevægelser rattet, mens du   
  iagttager bilens forhjul, der står ligeud). 
- Servovæskebeholderens væskebestand  
  skal være mellem max. og min. mærket,    
  eller ved at kontrollampen ikke er tændt.  
 
LYGTER, REFLEKSER OG HORN 

Biler må kun være udstyret med påbudte eller 
tilladte lygter & reflekser. Lygter foran skal 
være hvide eller gullige. 

Positionslys  – parkeringslys, skal kunne ses 
på 300 m. afstand uden at blænde. 

Nærlys  skal kunne oplyse vejen mindst 30 m. 
uden at blænde og være højre asymmetrisk. 

Fjernlyset  skal kunne oplyse vejen mindst 100 
m. foran bilen. 

Bagpå skal der være 2 røde baglygter, 3  røde 
stop/bremselygter, min. én nr. plade lygte og 2 
røde reflekser, der ikke må være trekantede. 

Hornet  skal have en klar  og konstant  tone. 

Kontrol af lygter, reflekser og horn: 

- Alle lygter og reflekser skal være hele,     
  rene og kunne lyse. 
- Pærer skal være sat rigtigt i fatningen.  
- Nærlyset må ikke blænde. Opnås ved at  
  det falder mindst 1 % – tjekkes ved at stille  
  dig foran lygten og holde en finger på  
  benet, der hvor lysgrænsen når. Gå  
  derefter  10 m. væk og tjek, at lyset min. er  
  faldet 10 cm. Kan dog gøres ved kun at gå    
  1 meter væk og tjekke at det er faldet min.  
  1 cm. 


