
 
 

Snökedjor vs. AutoSock 

   
En kort jämförelse 

AutoSock är betydligt tystare och bekvämare att köra med än traditionella snökedjor av stål. 
AutoSock är mycket enklare att montera än snökedjor - AutoSock 2 min./traditionella 
snökedjor ca.5-20 min. 
AutoSock väger inte så mycket som traditionella snökedjor av stål. 
AutoSock är enklare att tvätta - maskintvätt 40 grader. 
AutoSock tar liten plats och är enklare att förvara. Paketet är litet som en hopvikt skjorta. 
AutoSock innebär inte något ökat slitage på våra vägar och är därför ett betydligt mer 
miljövänligt alternativ än snökedjor. 

Snökedjor vs. AutoSock 

 Traditionella snökedjor AutoSock 

Vikt 4,7 kg 1 kg 

Buller ca. 20-30Db Helt bullerfria 

Rek. Max 
hastighet 40 km/h 50 km/h 

Spänna om Efter några hundra meters färd, 
annars kan de slå i skärmkanterna Centrerar sig själv 

Monteringstid 5-20 minuter 2 minuter 

AutoSock 

• Perfekt hjälp vid snö och isiga vägar 
• Godkänd av TÜV SÜD och ledande biltillverkare 
• Certifierad som motsvarighet till snökedjor i allt fler länder 
• Enkel och snabb att montera och demontera, även om det är kallt och dåligt väder 
• Lätt och liten att förvara 
• Bekväm under körning - orsakar varken buller eller vibrationer 

http://www.autosock.cc/�


• Självcentrerande 
• Återanvänds och tvättas i maskin vid 40 grader 
• Återvinningsbar och miljövänlig 
• Användbar på aluminiumfälgar - även då snökedjor av metall inte är tillåtna 
• Inga skador på aluminiumfälgar 
• Fungerar på alla fordon, även om utrymmet mellan däck och kaross är begränsat 
• Förbättrar elektroniska säkerhetssystem (ABS, ESP) 

 

Fakta om AutoSock 

AutoSock är en textilsocka som träs över hjulet.  
AutoSock är den moderna teknikens svar på den klassiska snökedjan. 
AutoSock är den snabba och enkla lösningen för att ta sig fram på isiga och snöiga vägar. 
AutoSock är gjord av högteknologiska textilfibrer och är mycket lättare och snabbare att 
använda än snökedjor i metall!  
AutoSock passar även på bilar där snökedjor inte får monteras. 
AutoSock skadar inte aluminiumfälgar. 
Att använda AutoSock innebär inte något ökat slitage på våra vägar och är därför ett 
betydligt mer miljövänligt alternativ än snökedjor. 

Vanliga frågor: 
Hur länge har AutoSock funnits på marknaden?  
AutoSock har funnits på marknaden i 10 år.  

Får ni många klagomål på AutoSock?  
Nej, under 0,02 %. 

Hur funkar AutoSock?  
AutoSock är gjord av 100 % högteknologiska fibrer. Fibrerna är vävda i en 
specialdesignad mönsterstruktur som ökar kontaktytan mot vägbanan och fungerar 
som effektivt extra halkskydd. De högteknologiska fibrerna gör att vattenfilmen som 
bildas mellan däck och is/snö (p.g.a. solvärme eller när däcken spinner) bryts och 
däcken får mera fäste.  

Hur bra är egentligen AutoSock?  
AutoSock är mer effektiva än vinterdäck men också bättre än snökedjor i några 
situationer. AutoSock har testats av många ledande bilproducenter och TÛV SÛD i 
Tyskland. AutoSock kan monteras både på sommar- och på vinterdäck med och utan 
dubbar.  



Under vilka förhållanden kan jag använda AutoSock?  
AutoSock skall användas när de vanliga däcken inte greppar på snö och isiga vägar. 
Det rekommenderas att du tar av dem när du kommer ut på snö- och isfri vägbana.  

Hur känns det att köra med AutoSock?  
AutoSock är tysta och väsnas inte som vanliga snökedjor.  

Bilen har ESP - kan jag använda AutoSock? 
Ja, AutoSock kan användas med säkerhetssystem som ESP, ASC+T, ASR, ABS.  

På vilka hjul skall jag använda AutoSock?  
AutoSock skal monteras på drivhjulen. Det vill säga på framhjulsdriven bil på 
framhjulen, och på bakhjulsdriven bil på bakhjulen.  

Jag äger en 4 hjuls driven bil, kan jag använda AutoSock?  
Ja, du använder AutoSock på framhjulen.  

Hur fort kan jag köra med AutoSock? 
På vinterväglag, det vill säga på snö och is, kan du köra max 50km/t 

Måste jag hissa upp bilen för att montera AutoSock?  
Nej, det är bara att trä på sockan, rulla hjulen/bilen och trä på sista delen av sockan.  

Kan jag tvätta mina AutoSock?  
Ja, i tvättmaskin 40 grader. 

Hur många AutoSock finns det i varje paket?  
2 stycken 

Tar AutoSock mycket plats att förvara?  
Nej, paketet är litet som en hopvikt skjorta. 

Kan jag använda AutoSock om det är trångt mellan däck och kaross?  
Ja, AutoSock fungerar även på sådana bilar.  

Kan jag använda AutoSock om jag har aluminiumfälgar?  
Ja, AutoSock är tillverkad av textil och kan inte skada dina fälgar!  

Kan jag använda mina AutoSock på olika däckdimensioner?  
Ja, kolla i storlekstabellen om det går.  
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