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Checklista för lastcyklar

Kontrollera gärna fordonet innan du lånar det, och säg till om du hittar något fel som inte redan är
känt för cykel. På så sätt slipper du bli ansvarig för felet. De i fetstil är viktigast att kontrollera.

Allmänt
• Styre och styrlänkage sitter fastskruvade ordentligt. Vinkellänkar på stången mellan styre och
framhjul (eller bakhjul på Bellabike) ska vara hela och utan glapp.
• Inget glapp i lager på hjulen, vevlager, pedaler och styrlagret / styrlagren
• Inga lösa delar som kan åka in i hjulen (stänkskärmar, pakethållare …)
• Alla övriga delar och skruvar sitter fast ordentligt.
• Inga tillfälliga lagningar med ståltråd, snöre eller tejp
• Inga sprickor i ramen eller större rostangrepp
• Inget gnissel, klick eller oljud av något slag från cykeln vid färd (testas)
• Fungerande ringklocka och cykeldator

Bromsar
• Bromsar fungerar (testas), fram och bak var för sig
• Inga bromsar som nyper ovan eller under fälg (gäller bara NCK-cykel med V-broms)
• Vajer och hölje är i gott skick och korrekt monterade (bromsvajer viktigast)

Drivlina och växlar
• Kedjan är lagom spänd (gäller navväxlade cyklar, viktigast på cyklar med fotbroms)
• Stoppskruvar på bakväxel justerade – bakväxel ska inte kunna gå utanför minsta eller innanför
största drevet bak (gäller bara cyklar med kedjeväxel)
• Växlar går i korrekt
• Kedja, klingor och kassett inte är för slitna (kedja kan mätas)

Hjul och däck
•
•
•
•
•
•

Hjul och bromsarmar (för cyklar med trumbroms) sitter fastskruvade ordentligt
Hjulen sitter rakt i ramen, så det finns ungefär lika stort utrymme till höger och vänster
Däcken är lagom pumpade (vanligen i alla fall 3-4 bar)
Däcken är hela (utan större sprickor) och sitter på ordentligt (framdäck viktigast)
Hjulen är tillräckligt raka och runda, med alla ekrar på plats och utan sprickor i fälgen.
Ingen tunn eller sönderbromsad fälg - känns ofta konkav (gäller bara NCK-cykel med V-broms)

Belysning
• Lyse fram och bak och reflexer på plats och fungerande (lyse testas)
• Framlyset pekar snett framåt, inte ner i vägen eller för högt upp

Lastutrymme
• Säkerhetsbälten är fastskruvade på cyklar som har sådant

