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Sid godt bag ra
En overset faktor: Har du ondt i ryggen,
når du kører, skal du stille skarpt på dit
bilsæde og din kørestilling
Tekst og foto:
Morten Dam
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Bilsæder findes i et utal af
variationer – gode, mindre
gode og de, som er direkte
dårlige. De sidstnævnte kan
være så elendige, at man får
dårlig ryg af at sidde i dem.
Sæder kan være for korte,
for flade, for bløde, for hårde
eller for spinkle – eller polstret så usselt, at polstringen
er slidt ned, længe før bilen
er tjenlig til udskiftning.
Selvfølgelig spiller anskaffelsespris, køreegenskaber,
motorydelse, design og udstyrsniveau en væsentlig
rolle ved valg af bil, men førersæde og kørestilling betyder mere for køreglæde og
brugsværdi end noget andet.

Sid ’i’ – ikke ’på’ sædet
Jo flere timer, du tilbringer
bag rattet, desto vigtigere er
det at være opmærksom på
førerpladsen – og på sædekvaliteten i særdeleshed.
En god bilstol indebærer
først og fremmest, at man
sidder ’i’ og ikke ’på’ sædet.
Det sidste betyder, at det bliver sværere at fornemme
bilens dynamik og afkode
dens signaler. Man bliver
som et stykke løst gods i bagagerummet.
Et velkonstrueret bilsæde
sikrer en flad og let vinklet
siddeposition med optimal
støtte af kroppen.
Siddefladerne skal på én

og samme tid kunne give både den fornødne bevægelsesfrihed og effektiv støtte for
langsgående og tværgående
kræfter. Altså hverken for
smalt eller for bredt.

Beskyt rygsvajet
Det afgørende er, at sædets
indretning og polstring sikrer opretholdelse af rygsøjlens naturlige svaj og giver
tilpas støtte af lår, lænd og
skulder samt yder en optimal beskyttelse af nakken.
Desuden bør sædepositionen kunne justeres i både
længde, højde og vinkel.
Stolens konstruktion skal
være solid og polstringen
fast nok til at give effektiv
støtte og klare lang tids brug
uden deformering.
Med hensyn til det sidste
lader mange stole noget tilbage at ønske. Deformering
af polstringen ændrer kørestillingen, og det kan blive
begyndelsen til dårlig ryg.

Prøv sadelmageren
Mulighederne for at forbedre kørestillingen er legio.
Løsningen kan være en lille
pude til et par hundrede kroner eller en tur omkring en
autosadelmager, som i mange tilfælde kan tilpasse standardsædets polstring, så den
passer perfekt til brugeren.
Der er dog undtagelser.
F.eks. vulkaniseres betrækket på polstringen i mange
nyere franske biler, og det

besværliggør mulighederne
for individuel tilpasning.
Også i mange japanske og
koreanske bilmodeller kan
sædekvaliteten
betegnes
som overspringshandlinger.
Alternativet til en ombygning af det fabriksmonterede sæde kan være at udskifte
det med et specialsæde.

Autosadelmage
med en justerba
monteres i ryglæ
2000 kr. For ma
løse problemet

Forebygger ulykker
Hvis du tilbringer mange
timer dagligt bag et bilrat
eller har så alvorlig en ryglidelse, at selv korte ture
belaster, kan indkøb af et
specialsæde være alle
pengene værd.
Priserne svinger fra
3000 til 30.000 kr. – alt efter model, indretning og
udstyr.
En optimal kørestilling har betydning for
komforten og bilistens
fysiske velbefindende,
men også for køresikkerheden.
Lang tids ubehag ved
en dårlig kørestilling er
opslidende og trættende. Det er et faktum, at
uopmærksomhed
er
den væsentligste årsag
til trafikulykker.
Jo bedre du sidder,
desto mindre trættes
du. Og jo mere overskud
til koncentration, jo bedre sikkerhed.
Spørgsmålet er altså:
Sidder du godt?
md@eb.dk

11
Sidder du dårligt bag rattet, var det måske på tide at lægge vejen forbi en sadelmager
og få tilpasset sædets polstring, så du kommer til at sidde rigtigt.

danskere opsøger hver uge en praktiserende læge for at få behandlet ryglidelser
og muskelproblemer. En undersøgelse har vist, at dårlig ryg er den næstmest udbredte lidelse blandt de otte hyppigst forekommende folkesygdomme.
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 Specialfirma

På specialstole som Recaros Ergomed-modeller justeres sædet elektrisk ligesom de
kan leveres med eller uden sideairbag.

er Jørgen Jensen, Holbæk,
ar lændestøtte, som kan
ænet for mellem 1000 og
ange vil det være nok til at
med ondt i ryggen.

Nogle får ondt i ryggen af at sidde for dybt i sædet, og løsningen kan være en pude som denne til nogle få hundrede kroner.

En mangeårig leverandør af
specialbyggede og ergonomiske sæder til personbiler er
Scheel-Alpina, som i dag hedder Scheel-mann. Sæderne
produceres af det tyske selskab Greiner GmbH. Scheelmann programmet omfatter
seks modellinjer: Traveller,
Touring, Vario, Vario E, Sportline og Sport-line GTS. Stolene
byder på forskellige fordele alt
efter om de skal installeres til
små, lette, høje eller tunge
brugere. Du kan se mere hos
producenten (greinergmbh.de), den danske importør (tj-karrosseri.dk) samt
scheel-mann.dk og scheel-alpina.dk

En specialstol som
Recaro Ergomed
kan løbe op i
25.000-30.000
kr., men i forhold
til udbyttet er
det en beskeden investering i det lange løb, da sædet kan flyttes fra
bil til
bil.

 Velkendt tysk producent
Blandt de mest fremtrædende producenter
af ergonomiske stole til personbiler er den
tyske Recaro-gruppe, der er hviler på et selskab, som sadelmageren Wilhelm Reutter
grundlagde i 1906. Recaro har mellem 20
og 30 modelserier fordelt på standardsæder
og sæder til sportsvogne, rally- og racerbiler.
Med dårlig ryg in mente er det ikke mindst

Fysisk kan man sidde lige så
godt bag rattet i en lille lavprisbil som i en eksklusiv supersportsvogn til flere millioner,
bare sædekvaliteten er i orden.

Ergomed E og ES samt Ortopæd-stolene,
som er relevante at ofre nærmere opmærksomhed.
Du kan se mere på recaro.com, hos den
danske importør på interseats.dk og hos forhandlerne på autosadelmageren.dk, hoebybilcenter.dk, handi-mobil.dk, langhoej.dk,
jydsk-polstring.dk og carﬁx.dk.

Specialstole som disse sportsbetonede
Recaro-sæder giver optimal støtte, men
er knap så praktiske

-------------------------------------------------------------------------------

Tre bilproducenter skilte sig positivt ud, da
vi rådspurgte fagfolk om hvem, der laver de
bedste bilstole – nemlig Volvo, Saab, Audi-VW
og BMW. I den modsatte ende af skalaen finder man franske, koreanske og japanske biler,
om end skudsmålet for de sidstnævnte er, at
det er blevet bedre i de seneste år.
---------------------------------------------------------------------------------

Se tv-indslag
om bilsæder

på ekstrabladet.tv

Et ideelt bilsæde sikrer optimal indstilling af:

1. Afstand og højde til
rat og pedalsæt

2. vinkling af arme og
skulderstøtte

3. Udsynsforhold

4. Sædevinkel- og
længde

5. Lårstøtte

6. Lændestøtte

7. Sidestøtte

8. Nakkestøtte og beskyttelse mod piskesmæld.

