
Antal hjul & hjulstørrelsen
Det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvilke hjul den nye barnevogn skal have. Der fin-
des dog to hovedregler, som vil kunne hjælpe med at indgrænse valget: 

• Jo større hjulene er, desto mere besværligt bliver det at styre vognen. På den anden 
side bliver selve køreturen mere rolig og behagelig for barnet, jo større hjulene er. Overvej 
således, hvor du vil komme til at benytte vognen mest. I byen eller ude i naturen? Bylivets 
hurtige rytme, smalle fortove og smalle gange i supermarkedet mm. kræver således min-
dre hjul.

• Jo flere hjul, desto bedre er vægtsfordelingen og stabiliteten. En trehjuls-model med stor 
aksel-afstand er derimod mere fleksibel og nemmere at navigere. Overvej således igen, 
hvor og til hvilket formål vognen skal bruges. Ønsker du for eksempel at tage vogen med 
på løbeture?

Hjultyper (materialer)
Hjulene fremstilles i mange forskellige materialer og former. Det giver mening at overveje 
om de enkelte hjultypers egenskaber passer til dit formål med vognen.  
 
Plasthjul / Punkteringsfrie EVA-hjul
Denne hjultype er lavet af massivt plast/kunststof. De slides desværre hurtigere end de 
fleste andre hjul og har lidt mindre dæmpning, men har derimod den store fordel, at de 
ikke kan punktere. Mange modeller har en slags luftkanal i midten, så vognen kører mere 
jævn og stille.

Lufthjul
Lufthjul fungerer stort set på samme måde som du kender det fra cykler. De er lavet af 
gummi og har en luftfyldt slange indeni. Lufthjul er stødabsorberende og byder ved god 
pleje på en lang levetid.  Køreoplevelsen er enestående, men lufthjuls-vogne kræver som 
sagt mere pleje. Du skal således sørge for at der altid er nok luft i hjulene og i bedste fald 
kunne klare at fixe et punkteret hjul. 

Lufthjul har den store fordel, at de ikke slides så hurtigt som plasthjul. Derudover kan du selv 
variere lufttrykket og således hjulenes støddæmpene virkning.  

Skumfyldte gummihjul
Skumfyldte gummihjul byder også på en gummioverflade, men de bliver fyldt med skum i 
stedet for luft. Denne hjultype har en længere levetid end almindelige plasthjul, men kan 
ikke punktere. Skumfyldte gummihjul er desværre en smule tungere end de andre hjul, så 
vognen kan føles en smule mere klodset i starten.

vis mere



Faste eller svingbare hjul 
Svingbare hjul sørger for at vognen bliver meget nemmere at styre, især hvis der 
ikke er meget plads til rådighed. Når man glemmer at låse hjulene kan vognen dog 
hurtigere rulle til siden. Den står således ikke så fast som andre vogne. I langt de 
fleste tilfælde kan de svingbare hjul dog også låses. Sørg for at læse produktbeskri-
velsen igennem, inden du vælger en vogn, så du får de featurers, som du ønsker.


