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50 % FÆRRE SKADELIGE STOFFER, FØR DE NÅR KATALYSATOREN
 
Pierburg er specialist, når der drejer sig om at reducere skadelige stoffer. Årtiers erfaring og en omfattende innovativ  kompetence gør, 
at Pierburg er kvalificeret til konsekvent at udvikle og fremstille fremtidsorienterede komponenter, moduler og systemer. 
 Med  Pierburg-produkter kan Motorservice tilbyde den højeste kvalitet og bedste innovation til uafhængige værksteder.

www.ms-motorservice.com

DEBAT

SIKKERHED Efter en artikel 
om mobile rudeskift i Mo-
tor-magasinet nr. 4 fredag 
den 1. februar skal det tilfø-
jes, at der ikke kan herske 
tvivl om, at mobil udskift-
ning af frontruder på et tids-
punkt ikke vil kunne lade sig 
gøre mere. 

Når de digitale systemer, 
der ofte arbejder sammen om-
kring et 3D billede af omver-
denen, bliver mere og mere 
avancerede, så skal bilen gen-
nemkalibreres, hvilket på in-
gen måde kan lade sig gøre ude 
på en parkeringsplads.

FOR AT KUNNE KALIBRERE de 
avancerede kamerasystemer 
med radar, sporassistent mv. 
sammen, der tilsammen danner 
det 3D billede, som moderne se-
miselvkørende biler opbygger, så 
kræver det udstyr. Allerede i dag 
har man problemer, fordi de bjæl-
ker, man skal anvende, er over tre 
meter lange. Og der skal bruges 
OBD-udstyr til at kalibrere syste-
mer. Nogle bilmærker gør det 
nemt at kalibrere, andre gør det 
til en langvarig proces. Man skal 
være opmærksom på, at kalibre-

ringer af sensorer og kameraer 
skal foretages ift. Thrust Line 
(Løbslinjen), altså den linje der 
dannes af den samlede kørselsret-
ning af baghjulene. Derfor skal 
der også tages reference i baghju-
lene, når et kamera eller radar 
skal kalibreres. Herefter skal man 
på flere bilmodeller koble sig til 
onboard computeren for at nul-
stille løbslinjekalibreringen.

MED HENSYN TIL LIM, så siger 
det sig selv, at det har betydning, 
om en lim kan hærde i et opvar-
met lokale eller ude på en parke-
ringsplads ved stor luftfugtighed, 
lavere eller høje temperaturer 
(lim kan også hærde for hurtigt). 
Frontruden er en aktiv del af bi-
lens sikkerhedszoner og stabilise-
rer bilens karrosseri. Det vil sige, 
at hvis limen ikke ender med at 
have de nødvendige egenskaber 
efter hærdning, så kan dette med-
føre sikkerhedsrisiko. 

OGSÅ RUDEKVALITETEN får 
større og større betydning. Æn-
dringer i farve, lagopbygning, 
støbefejl mv. har betydning for 
kameraerne. Flere kameraer er 
baseret på CMOS teknologien, og 

her udvikles en del varme, som 
bliver kølet ned af avancerede, 
termostyrede køleelementer. Ru-
dens termiske opbygning har der-
for stor indflydelse på, om kame-
raet fungerer korrekt. Hvilke kon-
sekvenser det har, når et kamera 
ikke fungerer korrekt, behøver 
man ikke foretage store og dyre 
undersøgelser for at forstå.

MEN DET STÅR KLART, at man 
vil have håndfaste beviser fra 
blandt andre forsikringsselska-
bernes side på, at det faktuelle og-
så har kostet menneskeliv, og det 
er naturligvis svært, da ingen rig-
tigt interesserer sig for det. Hava-
rikommissionen i Danmark fore-
tager ikke undersøgelser i denne 
retning. 

MAN MÅ SPØRGE sig selv, om 
tvivlen skal komme pengepungen 
eller bilisten til gode...

Thomas Krebs,
Direktør i SKAD, Sammenslutning 
af Køretøjsbyggere og Autooprette-
re i Danmark.

Tiden løber fra de mobile rudeskift 
Skal tvivlen om kvaliteten ved mobile rudeskift komme pengepungen eller bilisten til gode, spørger SKAD.
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Bilsalg

BILIMPORTØRER VIL 

EROBRE NYE MARKEDER

Bilimportører inviterede til nytårskur, og 

meldingen herfra lyder, at de går efter 

større markedsandele 2019.  
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Jura

DOMSTOL SLÅR HÅRDT 

NED PÅ SVINDEL
Ulovlig brug af prøveskilte koster 

markante bøder, advarer advokat 

fra Dansk Bilbrancheråd.
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Telematik

KAMPEN OM BILDATA 

OP I FOLKETINGET

Værksteder, forbrugere og forsikring 

i Europaudvalget med advarsel mod 

fabrikanters monopolisering af data.
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TILBUD

2.699,-
Før: 3.199,-

Nærmeste forhandler 

oplyses:
Tlf: +45 98 18 09 00

Mail: info@cepelo.dk

ELECTROMEM GIGALITHIUM

KRAFTIG STARTBOOSTER TIL 

12V PÅ 4000A
• Memorysaver til batteriskift

• Vægt kun 2,5 kg

• Vægbeslag fås som tilbehør

BOOSTER TIL

ALLE OPGAVER

WWW.CEPELOTOOLS.DK

Ny kritik af mobile rudeskift

Forsikringsbranchen sætter ukritisk deres lid til mobile rudeselskabers 

dokumentation af kvaliteten i udendørs kalibrering og limning, mener 

Dansk Autoglas.                TEMA side 19-24

Ekspansion

DANSK LAKGROSSIST 

VIL EROBRE SVERIGE

Lakgruppen fokuserer på vækst og 

risikospredning og udvider i en tid med 

stigende kædedannelse internationalt.
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Motor-ma-
gasinet hav-
de tema om 
ruderskift i 
nr. 4


