
Den rigtige pleje
Det er klart at vognen vil komme til at blive snavset når den tages i brug og det er utroligt 
hvor mange steder snavs kan sætte sig fast på. Ud over et æstetisk synspunkt er der dog 
en del andre grunde til at holde vognen så ren som muligt. Snavs er i langt de fleste tilfæl-
de barnevognens værste fjende, idet de fleste ødelagte dele direkte kan føres tilbage til 
manglende pleje af vognen. Produktets levetid afhænger tit direkte af om de enkelte ple-
jeregler følges eller ej. Ud over at det ville være synd at ødelægge en vogn pga manglen-
de pleje har spørgsmålet om den rigtige pleje desuden også betydning for eventuelle 
reklamationer. Producenterne kan tydeligt skelne mellem en velplejet vogn og en vogn, 
som ikke har fået nok pleje. I sidstnævnte tilfælde nægter producenterne næsten altid at 
tage imod reklamationssager.
Vi anbefaler således at holde vognen så ren som muligt og at kigge ekstra nøje på samt-
lige bevægelige dele, også for at se om de har nok smørelse og at der ikke har fastsat sig 
snavspartikler.  Overhold vognens vægtbegrænsninger og sørg for at den holdes tørt, når 
den ikke er i brug. 
Inden en vogn tages i brug, burde du altid læse vejledningen helt igennem. I mange 
tilfæde er vognen premonteret, så skruer/møtriker nogle gange kræver at blive indstillet 
korrekt, inden vognen tages i brug første gang.
Kontrollér gerne med jævne mellemrum, om de forskellige dele (møtriker) stadig sidder fast 
og om hjulene har luft nok.

Sådan beskytter du hjulene 
Hjulene er barnevognens afgørende dele i forbindelse med den rette pleje, idet 
hjulene er i bevægelse og belastningen fordeles på akslerne. På grund af de be-
vægelige, smurte dele og den direkte berøring med fortovet er hjulene især udsat 
for snavs, fugt og partikler. Sørg for at hjulene har nok luft (hvis der er tale om luft-
fyldte hjul) og rens hjulene for snavs og småsten mm. Kugelejre kan smøres med 
finmkanikerolie. Det er en speciel olie, som er fri for silikonharpiks og forskellige syrer. 
På denne måde kan den anvendes til barnevongen, men er også egnet til andre 
bevægelige dele som for eksempel i forbindelse med skateboards, løbehjul mm. 
Hvis du har en vogn med aftagelige hjul vil det blive meget lettere at pleje hjulene. 

Sådan beskytter du vognens betræk 
Barnevognens betræk eller stof skal også plejes regelmæssigt. Især i fugtigt vejr er der ellers 
chance for at vognen efter brug har steder, hvor vandet samler sig og således kan trænge 
igennem impregneret stof og således forårsage mug. Tør vognen af efter brug i regnvejr 
og snevejr. De fleste betræk er aftagelige (se produktets brugervejledning) og kan vaskes 
og efterfølgende impregneres. De fleste sædebetræk er fremstillet i enten nylon eller læ-
der. Syntetisk leder er nemmere at holde rent, men nylon ånder bedre, så her skal man lige 
overveje, hvad der har størst betydning rent individuelt set. Sollys er endnu en faktor, som 
har indflydelse på vognen. Direkte sollys midt om sommeren vil således kunne blege vo-
gnens farver ud med tiden. Prøv at finde en skyggeplads hvis muligt. Det vil barnet sikkert 
også foretrække.

vis mere



luften i garagen vil i langt de fleste tilfælde være for fugtig til vognen. Forskellige 
dele kan således begynde at ruste. 

Belastningsgrænse
De forskellige barnevognsmodeller har forskellige vægtsgrænser og det er vigtigt, 
at man ikker overlæsser vognen. De fleste modeller kan klare en maksimalvægt 
på 15kg, men vi anbefaler at du læser vognens brugsvejledning grundigt igennem 
først. 
Undgå at belaste klapvogne, hvis den er klappet sammen. Læg ikke noget på 
klapvognen, når den er klappet sammen. Prøv at minimere unødvendige stød ved 
at løfte vognen op på fortovet istedet for at køre hjulene imod kanten.
Samtlige råd er med til at maksimere vognens levetid, så du og barnet kan få bedst 
gavn og glæde ud af købet.


