Kontrolstof til køreprøven
Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:
 Der må ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse. I biler med servostyring
foretages kontrollen med startet motor.

Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved driftsbremsen er opfyldt:
 Bilen skal kunne bremses ved alle hastigheder og belastninger.
 Bremsepedalen må maks. kunne trædes i halv ned, når der trædes hårdt på pedalen, fejl vil være slidte
bremseklodser, eller hul i systemet.
 Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
 Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen efter 3-4 tryk (efter trykudligning) dog synke et lille stykke
mens den holdes nedtrådt og motoren derpå startes.
 Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min. – og max. –mærket eller ved, at kontrollampen
ikke er tændt. Fejl vil være, slidte bremseklodser, eller hul i systemet.
 Håndbremsen er mekanisk og skal kunne holde bilen standset på hælende vej 18 %
12 % med påhængskøretøj. Håndbremsen skal kunne holde sig selv, tjekkes ved at slå på den.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til påbudte lygter, reflekser og horn er opfyldt:
 Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse og ses på 300 m. afstand.
 Forlygterne skal lyse hvidt eller gulligt.
 Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 Positionslys skal kunne ses på 300 m. afstand og må ikke blænde.
 Nærlyset skal kunne oplyse vejen 30 m. frem og lyse asymmetrisk, hvilket får nærlyset til at lyse længere frem i højre
side end venstre, nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
 Fjernlyset (Langlyset) skal kunne oplyse vejen 100 m. frem og har en blå lampe der lyser i bilen når tændt.
 Baglygterne skal lyse rødt, der skal være 2 og skal kunne ses på 300 m. afstand.
 Stoplygterne, der skal være 3, der skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne og tjekkes ved at en person
trykker på bremsen og en hjælper tjekker.
 Nummerpladelys skal have hvidt lys og en til to pærer, der kan belyse den bageste nummerplade, så man kan læse
den på 20 m. afstand.
 Der skal minimum være to røde reflekser bagpå, der ikke er trekantede, da de bruges til påhængskøretøjer.
 Blinklygterne, der skal være 6, 2 foran, en på hver side og 2 bagpå. De skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i
sollys, lyset skal slå i et jævnt tempo på samme tid. Hvis pærerne til en side pludselig blinker dobbelt så hurtigt som
normalt, er det tegn på at en pære er sprunget.
 Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt:
 Motoren må ikke være tilsølet i olie og må ikke udvikle unødig røg og støj.
 Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
 Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. – og min. –mærke eller efter
instruktionsbogens anvisninger, ved fejl lyser en lampe i instrumentbrættet.
 Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger, ved for lidt
kølervæske vil temperaturmåleren stige inde i bilen.
 Sprinklervæske skal være påfyldt, så der er nok til den tur man skal ud på, der fejlmeldes inde i instrumentbrættet
hvis den er ved at løbe tør.
 Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at
væskestanden er mellem min. – og max. –mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt, eller at rattet bliver

svært at dreje.
 Hornet skal have en klar, konstant tone.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt:
 Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
 Dæk og fælge skal være ubeskadigede.
 Dæk skal være monteret korrekt, læst på inside/outside mærket, eller pilafmærkning.
 Dæk skal være pumpet op efter bilfabrikantens anvisninger, dem finder man som regel ved højre fordør.
 Bilen skal være udstyret med samme type og dimension på alle hjul,
typer er, radialdæk, diagonaldæk, sommerdæk, vinterdæk og pigdæk.
Pigdæk må bruges i perioden 1 november til 15 april.
Dimension, betyder størrelse og alle hjul skal være af samme dimension, dog ikke reservehjulet.
 Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af
støddæmperne.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til karosseriet er opfyldt:
 Karosseriet må ikke være gennemtæret af rust.
 Karosseriet må ikke have skarpe og udragende dele.
 Karosseriet skal være udstyret med låse på alle de oplukkelige dele (fronthjelm, bagklap og døre) så de ikke går op
under kørsel og kan sikres når bilisten forlader bilen.

