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Ny forrude 
Synsstyrke 1,0

Slidt forrude 
Synsstyrke 1,0

Ny forrude 
Synsstyrke 5,0

Slidt forrude 
Synsstyrke 5,025 m
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Det er Dit ansvar som bilist
alle veD, at Du skal køre, så Du ikke er til unøDvenDig fare 
for passagererne eller anDre trafikanter. vi får uDført 
service på vores biler jævnligt, vi tager Det som en selv-
følge, at Dækkene skal skiftes, når De bliver sliDt, og hvis 
vores syn er blevet liDt Dårligere, går vi til optikeren for 
at få taget en synsprøve.

Men hvorfor skulle forruder klare 
sig bedre end dæk?
Det glemmes alt for ofte, at en bils forrude, 
fordi den hele tiden udsættes for vind og vejr, 
bliver slidt og skal udskiftes med jævne mellem-
rum. Det er ikke unormalt, at den samme for-
rude bliver siddende år efter år, indtil der bliver 
kastet en sten op fra vejen, eller der måske 
opstår en større skade, som gør det nødven-
digt at skifte ruden.

En slidt forrude bliver uklar 
og forringer udsynet.
jo mere slidt og ridset en forrude er, desto 
dårligere bliver udsynet. når du kører om 
natten, slører ridser i glasset lyset fra den 
modkørende trafik og blænder dig, så du skal 
anstrenge dig for at kunne se forhindringer el-
ler ubeskyttede trafikanter i tide.

synslængden for en bilist, som kører med en 
meget slidt forrude, kan være næsten 15% 
kortere ved natkørsel end med en ny forrude.

kombinationen af en meget slidt forrude og et 
dårligt syn betyder, at synslængden reduceres 
med ca. 25%.

bremselængDer veD forskellige kombinationer af forruDer og synsstyrke.

kilde: ”viewing distances to obstacles for impaired vision and/or worn windscreens”, rapport nr. 382 fra 
det svenske väg- och transportforskningsinstitutet af sven-olof lundvist og gabriel helmers.

meD en ny forruDe opnår Du en
sikker og behagelig kørsel.

slidtagen varierer meget
overfladeslidtage på en forrude kan variere 
meget fra bil til bil.
Det har betydning om bilen er parkeret ude 
hele døgnet eller om den er parkeret under tag.
ligeledes har miljøet og klimaet indflydelse på om-
fanget af slidtagen. undersøgelser har  vist at der 
er stor forskel på om bilen eksempelvis har kørt i 
köln i tyskland eller om den har kørt i norge.
for en sikkerheds skyld anbefales det at få 
ruden efterset af en kvalificeret fagmand for 
hver 100.000km. 

Behagelig kørsel med bedre udsyn
alle, som skifter til en ny forrude, bemærker den 
utroligt store forskel med det samme.
udsynet er synligt forbedret, og det bedste er, at 
det bliver mere behageligt at køre uden at blive 
blændet og afledt af diffust lys fra den modkø-
rende trafik.


