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Plejemidler
Vi tilbyder en lang række  
plejeprodukter til fælge.
Nedenstående er kun et  
udpluk. Du kan se hele  
udvalget i butikkerne  
eller på www.thansen.dk.

Turtle har udviklet en  
række rense- og pleje- 
midler baseret på  
nanoteknologi.
Nanopartiklerne har
evnen til at trænge 
ind i ganske små
revner i overfladen,  
og giver derved den
bedste overflade-
beskyttelse.

Vi har et stort udvalg i specielle  
børster til rengøring af fælge.
Hos os finder du altid en børste,  
der er velegnet til dine fælge.

Chrome Wheel Clean Kit er en 
ekstrem effektiv fælgrens til ren-
gøring af chromfælge. Påføres 
med en pensel og skylles af med
vand efter et minut. Efterlader 
fælgen skinnende blank.
Best.nr. 49426 

Autosol Chrom Glans er et af de mest  
anerkendte produkter, når chrom og  
stål skal have glansen igen.
Best.nr. 49247  

Pleje
Alle fælge skal rengøres jævnligt for at bevare deres
modstandsdygtighed og naturlige glans. Bliver bremse-
støv m.m. ikke vasket af, vil det kunne sætte sig fast i 
overfladen og ødelægge lakken.
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Best.nr. 49273 Best.nr. 49123

Best.nr. 49115 Best.nr. 49163

Fælge med en blank kant 
som denne skal rengøres 
ofte. Husk at rengøre 
grundigt inden du giver 
voks. Brug f.eks. Motip 
Wheel Wax (Best.nr. 49110)
eller forkæl dine fælge med 
en nano-tech behandling 
fra Turtle, se plejemidler.

Evt. stenslag i den blanke 
kant skal omgående 
beskyttes med klar lak. 
(Brug evt. best.nr. 49033 til 
at lukke bruddet med, så den 
blanke kant ikke “koger op”) 

Hvis din fælg er forsynet 
med en stålkant som 
denne, skal du ikke blot 
rengøre den jævnligt, men 
også polere den, så den 
bibeholder glansen. Brug 
evt. Autosol Chrom Glans, 
se plejemidler.
(Best.nr. 49247)

Chromfælge kræver mere 
vedligeholdelse og skal 
rengøres oftere end andre 
fælge, så de ikke ødelægges 
af f.eks. bremsestøv.
Derfor anbefaler vi et spe-
cielt chromrensemiddel
Autosol Chrom Glans.

- Husk at chromfælge 
ikke tåler salt eller andre 
stærke kemikalier.
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ved udlevering af hjulene
Kontrollér at du har det, du skal bruge for at montere 
fælgene på bilen.

1.  4 fælge med dæk, som er klar til montering.  
Bemærk, at der kan være bestemt omløbsretning  
for dækket f.eks. inside – outside.

2.  Har du 4 centerringe? Nogle fælge kan have originalt 
størrelse navhul, så her skal du ikke bruge centerringe.

3. Har du det rigtige antal bolte/møtrikker - 16/20 stk.?
4. Har du 4 kapsler til centerhullet?
5. Har du låsebolte? F.eks. best.nr. 46807.

montering På bilen

1.  Sørg for at anlægsfladen er ren. Brug evt. en stålbørste, 
f.eks. best.nr. 65016. 
Husk at fjerne evt. støtter og spændeskiver.

2.  Kontrollér at hulafstanden i fælgene er korrekt.  
Det er nemmest at bruge en afstandsmåler, f.eks.  
best.nr. 47023.

3.  Afprøv centreringsring på bil og i fælg. Der må ikke 
være slør. Bemærk at ringen skal monteres i fælgen,  
før hjulet monteres på navet.

4.  Kontrollér at bolt/møtrik passer til bilen.  
Bolt/møtrik skal kunne skues i bund i gevindet uden 
modstand eller brug af værktøj. Rens evt. gevindet op.

5.  Spænd altid hjulene på kryds af flere omgange og til 
sidst med en momentnøgle 110 – 120 Nm.  Vi anbefaler 
brug af momentnøgle, f.eks. best.nr. 47065  
og slagtoppe f.eks. best.nr 47130. 
Andre typer værktøj kan skade fælgen.

6.  Efter montering, kontrollér da at hjulet og evt. bolte 
kan gå fri af bremser, skærmkanter mm. Dette gøres 
nemmest ved at dreje hjulet forsigtigt rundt og 
forhjulene til fuldt styreudslag. Såfremt hjulet ved 
drejning støder på, skal fælgen afmonteres straks.

7. Husk altid at efterspænde hjulene efter ca. 10-20 km.

8.  Kontrollér og tilpas dæktryk til bilens specifikationer. 
Kontrollér dæktryk på kolde dæk ved hver 2. tankning.

oPbevaring
Inden opbevaring skal fælgen rengøres grundigt, så 
bremsestøv, snavs mm. ikke kan ”arbejde” på overfladen.
Vi anbefaler også brugen af plejemidler, så fælgenes 
overflade beskyttes under opbevaringen. 
Vore ekspedienter kan vejlede dig. 
Opbevaring bør ske vandret. Brug f.eks. en hjulholder.

værktøj og låsebolte
Ved thansen.dk kan du købe alt det værktøj, du skal 
bruge for at skifte hjulene. Robust momentnøgle, som de 
professionelle bruger, holdbare slagtoppe og meget mere. 
For at sikre dine hjul bedst muligt mod tyveri 
kan du købe nogle solide låsebolte.
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Se det hele i butikkerne eller på www.thansen.dk.

Best.nr. 47065

Best.nr. 
47181

Best.nr. 
46135

Best.nr. 46807 
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Best.nr. 47023

Best.nr. 47180

Trolley
Best.nr. 
47183


