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LÍFTÍMI DEKKJA 
TIRE SERVICE LIFE 

Cooper mælir með að skipta út öllum dekkjum (þar með talin varadekk í fullri stærð) sem eru tíu ára eða eldri 
miðað við framleiðsludag.   

Líftími dekkja ræðst ekki af aldri þeirra í árum. Sá tími sem dekk getur nýst ræðst af því hvernig það hefur verið 
þjónustað og geymt. Fyrir hvert dekk ræðst líftíminn af mörgum þáttum á borð við hitastig, geymsluaðstæður og 
notkun (t.d. þungi ökutækis, hraði, loftþrýstingur, högg og skemmdir vegna slæmra vega). Þar sem þjónusta og 
geymsluaðstæður eru mjög mismunandi er útilokað að spá nákvæmlega fyrir um hversu lengi dekki muni endast 
frá á framleiðsludegi. 

Cooper dekk þekkir ekki til nokkurra vísindalegra eða tæknilegra gagna sem tilgreina ákveðin lág- eða hámarks 
líftíma fyrir dekk fyrir fólksbíla eða létta flutningabíla. Engu að síðar gerir Cooper sér ljóst að það væri hagstætt 
fyrir neytendur ef hægt væri að nálgast líftíma dekkja með samræmdum hætti um allan heim þvert á greinina. Í 
þessum anda mælir Cooper með að skipta út öllum dekkjum (þar með talin varadekk í fullri stærð) sem eru tíu ára 
eða eldri miðað við framleiðsludag, jafnvel þó dekkin virðist óskemmd og hafi ekki náð mörkum laga um slit. 
Skipta þarf út flestum dekkjum fyrir tíu ára markið. Slíkt kann að vera nauðsynlegt þó að mörkum laga um slit hafi 
ekki verið náð.  

Hámarkslífaldur dekks sem er í fullri notkun, nær sjaldnast að lifa hámarks endingartíma. Dekk þarf að taka úr 
umferð af  ýmsum ástæðum, þ.m.t. slit þar sem lágmarks dýpt hefur verið náð, ýmsar skemmdir (skurðir, 
sprungur, bólgur, höggskemmdir, titringur svo eitthvað sé nefnt) eða ef merki eru um slæma meðferð (of lágur 
þrýstingur, of mikil þyngd, rangar viðgerðir o.s.frv.) 

Í sumum tilfellum getur framleiðandi ökutækis mælt með að líftími dekkja sé styttri en tíu ár fyrir þeirra vöru byggt 
á skilningi þeirra á ákveðnum eiginleikum og notkun á viðkomandi ökutæki. Í slíkum tilfellum ætti neytandinn að 
fylgja sérstöku ráðleggingum framleiðandans varðandi ökutækið.  

Frekari upplýsingar (á ensku): Cooper Service Bulletin # 112 "Service Life for Passenger Car, Light Truck and 
Full-size Spare Tires". 
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