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Förord

AL-KO KOBER AB har sedan 30 år tillverkat husvagnsaxlar med speciella egenskaper för 
att uppnå optimala köregenskaper. Dessa s.k. Deltaaxlar har ett bockat och vinklat axelrör i 
sexkantsutförande. 
En sådan axel kräver större precision i tillverkningsprocessen. Man utvecklade då en möjlighet 
att öka precisionen och minska toleranserna på hjulvinklarna redan i produktionen genom en speciellt 
utvecklad axeltapp, med vilken hjulvinklarna kan justeras.
ALLA axlar som tillverkas av AL-KO KOBER lasermäts och kontrolleras innan de leveraras till kund. 
Detta för att säkerställa att de är korrekt inställda vi leverans. Axlarna behöver normalt sett inte  
justeras efter att de har lämnat fabriken. 

Konstruktionen medger ändå möjligheten att till viss del efteråt justera hjulvinklarna om hjulvinklarna 
av någon anledning inte ligger inom toleranserna, exempelvis på grund av överlast/skador. 

Detta är inte något som normalt behöver göras (jämför med hur ofta man gör en hjulinställning på 
en personbil som rullar 10 gånger så långt).

Denna instruktion är framtagen för de gånger hjulinställning undantagsvis måste genomföras.
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OJÄMNT DÄCKSLITAGE PÅ HUSVAGNAR  

Angående ojämnt däckslitage på en husvagn vill vi ge er en kort information om AL-KO:s axelteknik och 
andra påverkande faktorer. 

AL-KO Gummitorsionsaxel

På husvagnar monteras i första hand s.k. DELTA-axlar. Dessa kännetecknas av följande utmärkande egenskaper:

Förbättrad säkerhet, körkomfort och körstabilitet genom individuell fjädring samt egenstyrning. Vid pendlingar 
och kurvkörning fjädrar det yttre hjulet in varvid camber- och toe-in-vinklarna ökar. Detta gör att vagnen tar 
spjärn och styr emot krängningen vilket resulterar i att husvagnen stabiliseras.

Förändring av camber- och toe-in-vinklar sker hela tiden beroende av axellast och infjädring av pendelarmen.

AL-KOs längre fjädringsväg ger bättre körkomfort.

Axelns optimala camber- och toe-in-geometri är inställd på att ligga vid maximalt tillåten axellast. 
Axellasten finns instansat på axeltypskylten.

Vid överskridande av tillåtetn axellast ökar camber och toe-in-värdena proportionellt med den ökade lasten. 
Även vid körning rakt fram på slät asfalt får man då ett väsentligt högre slitage på däcken. 
Därför är det väldigt viktigt att man inte överskrider fordonets maximala axellast.

Innan varje axel lämnar monteringslinan blir den kontrollerad, undersökt och uppmätt vad gäller camber, toe-in 
och fjädringsväg  
= 100 % Kontroll

Exempel: en Delta-axel för en husvagn med 1500 kg totalvikt blir vid slutstationen på monteringslinan hydrauliskt 
belastad med 1500 kg och camber, toe-in och fjädringsväg kontrolleras med hjälp av laser.

Däck

Köregenskaper och slitage på däcken påverkas av väderleksförhållanden, underlag, däckstorlek, däcktyp,  
bärighet, profil, gummiblandning, men framförallt av lufttrycket i däcken.

Vid överlast ökar dessutom slitaget markant på grund av att camber- och toe-in-vinklarna överskrids. 
Då husvagnsdäck ofta har en låg bärighetsmarginal medför överlast ett ännu större däckslitage.

För lågt lufttryck i däcken och överbelastning av husvagnen är de vanligaste orsakerna till ökat däckslitage.

Om däckslitaget är på höger däck, är den vanligaste orsaken husvagnens breda spårvidd,    
se bilder på följande sidor
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Användarpåverkan  

Genom att köra med överlast och även med stora viktskillnader mellan höger och vänster sida överskrids den 
optimala camber- och toe-in geometrin och däckslitaget ökar. Om sedan den ökade vikten inte 
kompenseras av högre lufttryck i däcken ökar slitaget på däcken avsevärt.

Ju lägre profil ett däck har, desto mer påverkas det av de ovan nämnda slitagehöjande faktorer.

Överlast och för lite lufttryck i däcken är de vanligaste orsakerna. Bomberade vägar, dvs. att vägbanan lutar 
något åt höger för vattenavrinningens skull, samt det faktum att högerhjulet alltid ligger ute vid vägbanans 
ytterområde och lätt tar i kanter, går ner i ojämnheter etc, ger generellt en mycket hög tendens till ökat slitage 
på höger däcks yttersida. Detta märks framförallt på fullbreddsvagnar. Innan man vidtar olika åtgärder skall 
man därför ha klart för sig att ett visst ökat däckslitage på höger yttersida är vanligt förekommande. 
Däckslitaget kan reduceras genom att se till att man har rätt lufttryck i däcken - se vagnens instruktionsbok - 
är aktsam mot överlast och skiftar hjulen mellan höger och vänster sida med jämna mellanrum, t.ex. efter 700-
1000 mil.

Misstänker man ändå att ett ojämnt däckslitage beror på felaktiga hjulvinklar kan man först kontrollera 
stötdämpare, stötdämparfästen, bromssköld, fälg och pendelarm om det föreligger ev. synliga skador. 
Därefter kan man låta väga vagnen och sedan mäta hjulvinklarna enligt anvisning nedan.

Detta är dock inga åtgärder som AL-KO KOBER, tillverkaren eller importören av husvagnen beordrar om inte 
så uttryckligen meddelats skriftligt. Det är således återförsäljarens och/eller kundens ansvar att ta det beslutet.

Innan man gör en hjulvinkelmätning bör man först kontrollera den verkliga vikten på vagnen
Vagnen måste då vara lastad som den brukar vara vid färd.
Det är mycket viktigt att man verkligen mäter vagnen vid riktig transportvikt, dvs. så som den är lastad när 
man ger sig av på semester (vatten, gasol, porslin, markiser, kläder, förtält etc), eftersom axeln ställer om hjul-
vinklarna vid olika last. Man lurar sig själv om man uppger felaktig vikt för då får man felaktiga mätvärden att 
utgå ifrån. Om man utgår från felaktig vikt och felaktiga mätvärden resulterar detta i fortsatt däckslitage. 
Problemet kvarstår.

Vägning

Väg vagnen och kontrollera:
• Stödlast (kultryck)
• Vikt hela vagnen (fullastad)
• Vikt höger sida
• Vikt vänster sida
Vid tandem måste varje hjul vägas var för sig.

Om husvagnens vägda vikt ligger under eller lika med angiven vikt på axeltypskylten (dvs. ingen överlast) kan 
man om man så önskar gå vidare och mäta hjulvinklarna. Detta för att kontrollera om hjulvinklarna ligger inom 
toleranserna för respektive axeltyp.

Ligger uppmätt vikt över angiven vikt enligt axeltypskylten faller alla reklamations-/garantianspråk 
bort då det rör sig om överlast (handhavandefel).
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Överlast

Hastighet/körstil Däckens lufttryck och kvalitet

Hjulvinklar

Vägarnas standard och drag-
ning (kurvor/backar)

Bomberade vägar

Sidokrafter som förstärks 
av överlast

Vagnens viktfördelning

Spårvidd

Spåriga/slitna vägar

Orsaker till ökat däckslitage.
För lågt lufttryck i däcken och överbelastning av husvagnen är de vanligaste orsakerna till ökat däck-slitage.
Om däckslitaget är på höger däck är den vanligaste orsaken bomberade vägar och husvagnens breda spårvidd, 



6

QUALITY FOR LIFE
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För lågt lufttryck Överbelastning
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För lågt lufttryck i däcken och överbelastning av 
husvagnen är de vanligaste orsakerna till ökat däck-
slitage.

Diagrammet visar kvarvarande körprestanda, där 
maximalvärdet (100 %) uppnås vid optimalt lufttryck. 
Om man undviker att överlasta fordonet kan man 
också få optimala körprestanda hos däcken.

Procentsats av förväntad livslängd i kilometer
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Däckens kvarvarande körprestanda i procent
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För hög hastighet och hög temperatur bidrar också till 
ett ökat däckslitage.

Ökat däckslitage uppkommer också vid felaktig last-
ning. Ex. för högt kultryck

Placering av husvagnslasten för långt bak med för lågt 
kultryck leder också till ökat däckslitage.

Rätt belastning innebär att huspvagnen belastas mitt 
över axeln och att tillåtet kultryck utnyttjas.



7

QUALITY FOR LIFE

Skillnad spårvidd på en fullbreddsvagn och en Volvo V70.
Fullbreddshusvagnens däck ligger c:a 30 - 40 cm utanför bilens däck.

När bilen fortfarande ligger rätt på vägen med alla däck innanför strecken, ligger husvagnens högerhjul 
och studsar i vägrenen eller på strecken.

Här syns tydligt att vagnen har höger däck ute på ”rillerna” då slits höger däck betydligt mer än vänster 
däck som går lugnt och stilla på den släta asfalten.
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Så här ser det ut bakifrån, här ser man tydligt skillnaden mellan dragbil och husvagn.

Så här ser en svensk standardväg ut, sluttande utåt vägrenen och med hjulspår.

På en bomberad väg syns tydligt att vagnen har mer tyngd på höger hjul, se hur husvagnens höger hjul 
styr emot och tenderar att styra inåt, se även bilens högra bakdäck.

Svensk standardväg 
3-3,5 meters bredd.
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Några olika svenska vägrenar av modernt snitt.
Om höger däck på husvagnen går i dessa räfflor och ojämnheter så slits de mycket fortare än på slät väg.
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Mindre påkörningar kan ändra hjulvinkeln vilket
orsakar ökat däckslitage.

Här syns det tydligt att bilens alla däck är på vägen men husvagnens högra hjul är nere i dikesrenen

Här går husvagnens däck på de vita strecken 

2140
1470335 335

335 mm
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Här syns det tydligt att bilens alla däck är på vägen men husvagnens högra hjul är nere i dikesrenen

Faktorer som påverkar körning med husvagn

2.Släpfordon 3.Påbyggnad

1.Dragfordon

Fordonstyp
Däckens kondition
Däckstryck
Överhäng
Stötdämparkondition
Körsätt
Fordonsvikt
Last i fordonet

Axelkonstruktion
Stötdämpare
Hjulinställning
Dragstångslängd
Däckstyp
Däckstryck
Kultryck
Enkel eller tandemaxel
Kopplingstyp standard/
AKS

Tyngdpunkt
Påbyggnad
Vindförhållanden
Lastfördelning
Kultryck
Överhäng
Överlast
Last i fordonet

Det finns en hel del olika faktorer som påverkar vid körning med husvagn, nedan följer de vanligaste.

1.Dragfordon


