Hvilken cykellås skal jeg vælge?
En godkendt lås er det samme som en lås med Varefakta.

Er de til
fastmontering
eller løse

Hvad kendetegner de
forskellige låse

Ringlås

Fastmontering

Kliklås

Fastmontering

En kompakt lås, hvor
man skyder låseriglen
gennem hjulet.
Normalt kræver det, at
man frigør riglen ved
brug af nøgle. Når
låsen er låst danner den
en nogenlunde cirkulær
”ring” ind gennem
hjulet.
En lille fastmonteret
bøjlelås. Man drejer en
låsearm ind gennem
hjulet og trykker den
ind i låsen, hvor den
låses fast med et klik deraf betegnelsen
kliklås. Når låsen er ny
eller ordentligt
vedligeholdt, så
betyder det, at man
ikke behøver nøgle til
aflåsning. Ellers skal
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De kan alle låse en
cykel, men hvis de
er løse, kan de så
også låse cyklen
fast til et stativ
f.eks.
Uden tilbehør (som
ikke kan få
Varefakta) kan de
kun aflåse cyklen.

Hvad er fordelene
ved de forskellige
låse

Hvad er ulemperne
ved de forskellige
låse.

Findes denne type
med Varefakta

Beskeden vægt. Let
at betjene.

Brug af begge
hænder ved
aflåsning.

JA

Uden tilbehør (som
ikke kan få
Varefakta) kan de
kun aflåse cyklen.

Beskeden vægt. Let
at betjene. Kan
låses uden nøgle og
med en hånd

Typisk skal man
være mere
opmærksom på at
vedligeholde/smøre
sin cykellås, hvis
man til stadighed
skal have fuld
glæde af
klikfunktionen.

JA

Bøjlelås

Løse

Kædelås

Løse

Foldelås

løse

Wirelås

løse

man bruge så mange
kræfter på at få
låsearmen til at klikke
fast, at man er nødt til
at hjælpe med nøglen.
Består af en bøjle med
facon som et U og en
tværgående låseenhed,
som sidder på tværs
over U’ets to ender.
Man er i praksis nødt
til at låse den op, både
når man låser cyklen
og låser den op igen.
Består af en kæde med
en integreret
låseenhed. Man er i
praksis nødt til at låse
den op, både når man
låser cyklen og låser
den op igen.

Kan normalt låse
stel og baghjul fast
til noget andet. De
mindste typer kan i
praksis kun låse stel
og baghjul sammen

De større varianter
er egnede til at låse
cyklen fast til noget
andet.

Tungere end de
fastmonterbare. De
større varianter kan
være ret tunge.
Brug af begge
hænder ved låsning
af cykel og ved
oplåsning af cykel.

JA

Kan låse stel og
baghjul fast til
noget andet.

Egnede til at låse
cyklen fast til noget
andet. Er meget
fleksibel.

JA

Fungerer som en
tommestok, hvor de to
ender kan låses
sammen. Bruges i
øvrigt som en kædelås.

Kan låse stel og
baghjul fast til
noget andet.

Egnede til at låse
cyklen fast til noget
andet.

Består af en wire med
en integreret

Kan låse stel og
baghjul fast til

Egnede til at låse
cyklen fast til noget

Tungere end de
fastmonterbare. De
større varianter kan
være ret tunge.
Kan være for slatne
til hurtig betjening.
Brug af begge
hænder ved låsning
af cykel og ved
oplåsning af cykel.
Tungere end de
fastmonterbare. De
større varianter kan
være ret tunge.
Brug af begge
hænder ved låsning
af cykel og ved
oplåsning af cykel.
Tungere end de
fastmonterbare. De
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JA

JA

låseenhed. Man kan
ikke se wiren på
modellerne med
Varefakta, for uden om
wiren er der hærdede
stålskaller som
beskyttelse. Bruges
som en kædelås, men
er ret stiv og danner en
ring, når den er låst.

noget andet.

andet.

større varianter kan
være ret tunge. Kan
være besværlige at
anbringe/opbevare,
når cyklen ikke er
aflåst.
Brug af begge
hænder ved låsning
af cykel og ved
oplåsning af cykel.

Umiddelbart virker det som om de mest bekvemme er de fastmonterede låse – hvad er fordelene ved de løse låse?
Ud over det, der fremgår af skemaet, vil de løse låse typisk være de låse, der vælges til aflåsning af Christianiacykler, ladcykler og andre
lignende typer cykler og i det hele taget cykler med tre hjul. Det kræver dog normalt store låse. Det er også blandt de løse låse man finder
de stærkeste låse, men hvor stærke låsene er i forhold til hinanden oplyser Varefakta ikke, da Varefakta kun har et sikringsniveau, som er
ens for alle låsetyperne.
De store/lange varianter af de løse låse har den fordel, at de kan bruges til at låse forhjul, stel og baghjul sammen uden at afmontere
forhjulet.
I øvrigt skal det nævnes om ring- og kliklåse, at det teknisk set ikke er to adskilte typer. Ringlås henviser til låsens facon, og kliklås
henviser til funktionen af låsemekanismen.
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