
 

 

DU HAR LÅNT ET HJÆLPEMIDDEL FRA SILKEBORG 

KOMMUNE 

 

BENZINDREVET KNALLERT 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Du har lånt en benzindrevet knallert af Silkeborg Kommune. Efter 
hjælpemiddelbekendtgørelsen ydes der normalt ikke hjælp til 
dækning af udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet. Du kan her 
læse om dine pligter og rettigheder, når du låner hjælpemidler  
 
Forsikring 
Du skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring. Kopi af forsikrings-
police og kvittering skal afleveres til terapeuterne i dit område 
senest en måned efter, at du har modtaget knallerten. 
 
Vedligehold og drift 
Du skal selv betale udgifter til drift og almindeligt vedligehold af 
knallerten. Du vælger selv, hvilken cykelsmed eller knallertfor- 
handler du ønsker at bruge. 
 
Du skal selv sørge for: 

 Rengøring 
 Smøring 
 Luft i hjul 
 Dæk og slanger 
 Pærer, lygteglas og batterier 
 Kabler, kobling, bremser, bremsebakker og choker 

 Kæde og kædehjul 
 Udstødningsrør 
 Tændrør 
 Rensning af karburator 
 Tilstopning af udstødning 
 Olieskift på motor 

 
Husk 

 Brug altid almindelig benzin blyfri oktan 92 eller 95. 
 Fyld totakts-olie i den separate beholder. 
 Kør af og til en lang tur med knallerten for at holde udstødning 

og tændrør rene og undgå, at batteriet aflader. 
 Det er lovbefalet at køre med styrthjelm. Styrhjelmen skal du 

selv anskaffe. 
 
 
 



Forventede udgifter 
Vil afhænge af dit brug af knallerten. Men du skal forvente, at det 
vil koste ca. kr. 5.000,00 pr. år at vedligeholde knallerten. Hertil 
skal du lægge udgifterne til forsikring og forbrug. 
 
Serviceeftersyn 
Kommunen kan ikke stille krav om serviceeftersyn, men vi anbefa-
ler dette som en del af vedligeholdelsen. 
 
Reparation 
Du er selv ansvarlig for at få knallerten fragtet hjem, hvis den går i 
stykker, når du er ude at køre. 
 
Hos flere autohjælpsfirmaer kan du købe et abonnement, der om-
fatter en transportordning. En lifttaxa kan også transportere dit 
køretøj hjem for dig. 
 
Er hjælpemidlet gået i stykker, skal du kontakte: 
 
Silkeborg Hjælpemiddelcenter 

Mads Clausens Vej 11 
8600 Silkeborg 

 
Åbningstider: 

Mandag – torsdage kl. 10.00-14.00 
Fredag kl. 10.00-13.30 
 
Tlf. 89 70 50 90 
Telefontid: 

Mandag – torsdage kl. 08.00-14.00 
Fredag kl. 08.00-13.30 
E-mail: Hjælpemidler@silkeborg.dk 
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