
Stop MC eller knallerttyven

Passer du godt nok på dit køretøj?



Stop Tyven
Der stjæles mange motorcykler og knallerter. De popu-
lære ”45-knallerter” er desværre også et udpræget tyveri-
objekt. Mange køretøjer findes ikke igen, og de der gør,
er ofte et sørgeligt syn. Enten er de ødelagt ved hær-
værk eller hensynsløs kørsel, eller de er ribbet for
udstyr. 
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Jo sværere du gør det
for tyven, desto større
er chancen for, at han
opgiver

Det er besværligt for dig selv, men som regel virker
det. For eksempel er en god ekstralås – foruden

køretøjets standardlås – en god ide. Du kan vælge
mellem:

● Kædelåse
● Bøjlelåse
● Skivebremselåse.

Det er alle gode løsninger, hvis låsen er
af en god kvalitet, d.v.s. hærdet stål
med en materialetykkelse på mindst
10 mm. Husk at bruge låsen hver
gang. Brug udstyr, der er godkendt af
Dansk Varefakta Nævn (DVN).
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Elektronisk sikring
Tyverialarmer er populære. Har du alarm på dit køretøj
så husk, at den ifølge loven kun må give lydsignal i 30
sekunder. På markedet findes der alarmer med person-
søger. Det giver dig mulighed for at reagere, når du er
uden for hørevidde af alarmen.



Sådan kan du yderligere
sikre dig, uden at det
koster noget

● Lås altid dit køretøj – også når du forladet det et 
øjeblik. Husk ekstralåsen.

● Er der mulighed for det, så lås den til en fast gen-
stand.

● Parkér på befærdede steder – om natten hvor der 
er god belysning.

● Tag dine værdigenstande med, når du forlader 
køretøjet – også styrthjelmen.

Ekstra sikring
● Brug benzindæksel med lås.
● Sidetasker/topboks kan sikres med låsebeslag og

hængelås.
● Ved montering af radio, lygter m.v. bør du bruge

envejsskruer eller springbolte.
● Få mærket dit ekstraudstyr. Mærkningsudstyr

kan ånes hos politiet.
● Sporingsudstyr.

Der findes sporingsudstyr, der kan monteres  skjult i dit
køretøj. Via en kontrolcentral kan køretøjet så spores,
hvis det bliver stjålet
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Startspærre
En startspærre er en god sikring af køretøjet, men det er
vigtigt, at monteringen foretages af en fagmand, for at
den fungerer rigtigt.
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