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Typ av däck och slang 
 
Hos Amladcyklar använder vi endast märkesdäck och slangar från välrenommerade däck- och slangfabriker, t.ex. 
Kenda. 

Med ett märkesdäck säkerställer vi att kvaliteten alltid är av hög och jämn kvalitet, så att defekter i däck och slangar 
minimeras till praktiskt taget inga, och eventuella punkteringar på grund av produktionsfel minskar. 
 
I förhållande till slangen använder vi typen med mekanisk autoventil, då denna säkerställer att ingen luft rinner 
tillbaka ut ur ventilen, som med andra typer med gummidelar.  

 
På Amladcyklar använder vi två typer av däck: 
 
 

 
 

Vanligt däck                                                           Antipunktur "punktionshämmare" 
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Antipunktur "punktionshämmande" betyder inte att ett cykeldäck är punkteringsfritt, men det betyder att 
cykeldäcket har ett extra skydd (se illustrerat ovan), vilket gör det svårt att tränga igenom cykeldäcket. 
Ofta minskar antalet punkteringar med 80-90%. Som proffs använder vi därför oftast begreppet 
Antipunktionsdäck "punktionshämmande", men i folkmun används "punkteringsfria däck" även om detta 
faktiskt inte är korrekt. 
 
Kan en antipunktur "punktionshämmande" däck punktera? 
 
Antipunktionsdäck "punkteringshämmande" är ett riktigt bra val om du vill undvika punktering. 
Du minskar punkteringen med ca. 80-90% vid val av denna typ av däck, men tyvärr punkterar även dessa 
däck. Ofta behövs dock stora och vassa föremål, eftersom mindre föremål fångas upp av det extra skyddet i 
däck. 

 
Hur man undviker punkteringar 
 
Här är några tips: 

• Håll alltid din cykel ordentligt uppblåst (kontrollera psi-trycknivån på sidan av däcket). Som 
utgångspunkt är det korrekta 65 psi på vår El ladcykel / El long John / Ladcykel och 45 psi på 
vår El Trehjuling Vuxen 

• Använd alltid rätt pumptyp för att undvika att skada ventilen 
• Bra däck. Kontrollera att dina däck har ett bra slitlager och inte ser gamla och spruckna ut 
• Köp gärna "Anti-punktur" antipunktionsdäck. De finns att köpa här: 

https://amladcyklar.se/?s=d%C3%A4ck&post_type=product 
 
Är du redan punkterad? 
 
Det är bara synd att punktera, men tyvärr hör det till att ha en cykel. På Trehjuling Vuxen och Long John är 
sannolikheten tyvärr större än på normale cyklar. Det beror på att man ofta kör med högre vikt och såklart att 
det finns 3 hjul och inte 2, som på en alm. cykel. 
 
Här är några tips:  

• Börja pumpa din cykel igen. Vi upplever då och då att skadegörelse utförs i form av att luft stängs ut 
ur slangarna 

• Försök ta reda på varför du är punkterad. Kommer luften ut ur ventilen, däcket (slangen) eller sitter 
ett föremål fast i däcket 

• Om du har en defekt slang och däck på grund av att ett främmande föremål passerat genom däcket 
är det helt korrekt att byta både slang och däck. Det beror på att det nu finns ett hål i däcket och att 
detta kommer att vara öppet för främmande föremål och därför är det mycket stor sannolikhet att du 
kommer punktera igen. Vi upplever då och då att användare upprepade gånger punkterar samma 
hjul, oftast för att de inte har bytt däck och slang till nya 

• Nya slangar och däck köps här: https://amladcyklar.se/produkt-kategori/tillbehor-och-
reservdelar/reservdelar/ 
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Klagomål   
 
Eftersom vi använder märkesdäck och slangar ser vi praktiskt taget inga tillverkningsfel. Likaså kontrolleras 
alla däck och slangar på cyklarna på vår fabrik för luftuttag. 
 
Om du fortfarande tror, att du har ett tillverkningsfel på ditt däck eller din slang, gör bara följande: 

 
- Skicka produkten inkl.: 
• Kopia på faktura 
• Rensa avsändaradress inkl. mejl och telefonnummer 
• Beskrivning av defekt orsak 
 
för varumottagandet på: 
 
Amladcyklar, 
Steen Blichers Vej 20, 
DK-2000 Frederiksberg 
Danmark 
 
Eller så kan du lämna in i förväg i något av våra utställningslokaler efter överenskommelse. 
 
Skicka endast in som paket då dessa alltid kan spåras via spårningsnumret. Kostnader relaterade till 
inlämning täcks inte. 
 
Vi kontrollerar sedan skadan och bedömer om produkten ska bytas ut mot en ny. Vi skickar en ny retur 
eller så kan denna hämtas i något av våra utställningslokaler efter överenskommelse. 

http://www.amladcykler.dk/

