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Her er nogle af de mest anvendte betegnelser og definitioner inden for urbranchen. Hvis du har andre, der 

ikke er opført på denne liste, så kontakt os venligst. Nederst på denne side ses en grafisk oversigt over de 

dele af uret, der kan være af gavn for dig.  

Analog: Dette er den almindelig type urskive, hvor tiden vises med drejende visere for timer, minutter og 

nogle gange sekunder.  

Anti-magnetisk: Dette er et ur, der er fremstillet af dele, der ikke er magnetiske. Tidligere frøs nogle ure, 

når de blev udsat for et magnetisk felt. Man hører ikke meget til denne betegnelse, men hvis man gør, så 

bør man vide, at det er lavet af specielle dele, der ikke er udsat for en magnetisk kraft.  

Autoriseret forhandler: En autoriseret forhandler er en person/et firma, der er blevet specielt certificeret 

af en ur-producent til at føre deres urmærke. Disse forhandlere kan tilbyde den seneste mode, certificeret 

garanti, og har adgang til reservedele og andet supportmateriale, som kun en autoriseret forhandler kan 

levere.  

Automatisk: Et automatisk ur er et ur, der drives ved, at et lille, halvrundt hjul drejer rundt inden i uret. Når 

brugeren bevæger sit håndled, drejer dette lille hjul rundt og holder en fjeder spændt, så det får energi til 

at drive uret. Hvis uret ikke bruges i blot nogle få dage, så vil det stoppe. Denne type urværk er mekanisk.  

Balanceaksel: I en mekanisk type ure er balanceakslen den primære metalaksel, som alle hjul og fjedre er 

fastgjort til. Man kan sammenligne det med drivakslen på en bil, idet den får hele uret til at fungere. Når et 

mekanisk ur tabes og derefter standser, skyldes det ofte, at balanceakslen er gået i stykker eller er bøjet på 

grund af slaget. 

Batteri: I kvartsure leverer batteriet energi til at drive uret. Batteriets levetid kan være alt lige fra 1 – 5 år, 

afhængigt af hvor mange funktioner uret har, der kræver træk på batteriet.  



COA: Indenfor urreparation betyder dette Clean, Oil og Adjust [Rengøre, Smøre og Justere]. Det sammen 

som at justere og skifte olie i en bilmotor. Urværket bliver normalt skilt ad, renset, smurt, samlet igen og 

justeret til den korrekte tidskalibrering.  

Cyclops: På Rolex-ure er dette den specielle linse, der er monteret på urglasset for at gøre datoen lettere at 

læse. Det er et lille forstørrelsesglas på urglasset lige over datoen. 

Dag: Henviser til et ur med en funktion, der viser ugedagen.  

Dag/Dato: Henviser til et ur med en funktion, der viser både dag og dato. 

Datejust [Kun dato]: Henviser til et ur med en funktion, der kun viser datoen. 

Gråt marked: Henviser til ethvert ur der enten (1) er solgt af en uautoriseret forhandler. Nogle gange vil en 

forhandler sælge til ikke-forhandler med en rabat, således at urene kan blive videresolgt. (2) I andre 

tilfælde er et grå-markeds ur kun fremstillet af dele fra ur-virksomheden og ikke af selve virksomheden. 

Dette gør det muligt at sælge uret, men det har ikke den autoriserede garanti og har ikke producentens 

kvalitetskontrol. Mange af urene, der sælges på Internettet, er grå-markeds ure. Praktisk talt ingen af de 

større ur-producenter tillader, at deres ure sælges på Internettet.  

Horn: Enderne på kassen, hvor remmen er sat på. Det er de to dele, der stikker ud fra kassen, hvor man 

monterer remmen.  

Incabloc: En ældre type urværk, hvor der er placeret to fjederbeslag på de flader på de juvelbesatte stifter 

for at hjælpe med at beskytte urværket mod skader i tilfælde af et slag.  

Juvelbelagt urværk: Et mekanisk urværk, hvor der er placeret små juveler på belastningspunkter i stedet 

for metal. Da juveler er hårdere og mere holdbare end metal, gør dette, at et juvelbelagt urværk kan holde 

længere end et urværk uden juveler. Et fuldt ud juvelbelagt urværk er et værk med 17 juveler. Nogle ure 

har op til 21 juveler som yderligere beskyttelse. Billigere ure har måske kun 710 juveler og er ikke lige så 

godt beskyttet.  

Kalibrering: Kalibrering er justering af et ur, så det fungerer med de mest nøjagtige tidsspring. De fleste 

mekaniske ure vil have en nøjagtighed på nogle få sekunder om måneden, mens kvartsure vil have en 

nøjagtighed på nogle få sekunder om året. Men de skal fra tid til anden kalibreres for at sikre en så nøjagtig 

tidsvisning som muligt.  

Kasse: Dette er det primære komponent, der indeholder urværket. Kassen kan have mange former og kan 

være lavet af mange forskellige materialer.  

Kinetisk: En type ur, hvor brugerens håndledsbevægelser drejer en lille generator, der lader batteriet. 

Denne type ure kan køre næsten uendeligt uden at skifte batteri. 

Kronograf: Betegnelsen anvendes for et særdeles nøjagtigt ur eller kronometer.  

Kronometer: Denne betegnelse anvendes for et ur, der er officielt certificeret som nøjagtigt. Uret er 

blevet testet i forskellige positioner for dets nøjagtighed i en specificeret periode. Hvis det opretholder det 

krævede præcisionsniveau, bliver det certificeret som et kronometer.  



Krone: Den del af uret, der er placeret på siden, hvormed man trækker uret op eller indstiller tiden. Kronen 

kan trykkes ind eller være en krone, der kan ”skrues ned” i kassen for at bibeholde urets vandtæthed. 

Krans: Kransen er den runde anordning, der er placeret rundt om glasset eller fronten på uret. På 

dykkerure roterer kransen for at registrere den forløbne tid. På andre ure kan kransen have diamanter isat 

og kaldes derfor diamantkranse.  

Led: En del af remmen eller lænken, som kan blive indsat eller fjernes for at forlænge eller forkorte 

remmen.  

Lænke: Et andet navn for urets rem. Når betegnelsen lænke anvendes, er remmen normalt lavet af metal 

og ikke læder.  

Mekanisk urværk: Ethvert urværk, der fungerer ved hjælp af hjul og fjedre i stedet for et kvartskredsløb.  

Månefase: En type ur, der har en speciel roterende skive på urskiven, som vil vise brugeren den aktuelle 

månefase. Dette skal indstilles i starten til lokal tid og dato for at være nøjagtig.  

Nøgleoptræk: I meget gamle ure (ca. 1800 og tidligere) anvendte man nøgler til at trække urværket op. 

Pakning: Pakninger er placeret, hvor der er åbninger i urkassen, som f.eks. bagsiden eller kronen. Pakninger 

hjælper med at tætne kassen mod indtrængen af fremmedlegemer eller vand.  

Pin lever: En type urværk uden juveler. Timex-urene havde urværker med pin lever i mange år. Disse ure 

havde simpelthen nogle metalstifter placeret på friktions- og slitagepunkter, og holdt derfor ikke så længe 

som ure med juvelbesatte urværker. 

Rem: Henviser til den del af uret, der går rund om håndleddet for at holde uret på plads. 

Springkapsel: På lommeure er en sprintkapsel et dæksel, der klikkes ned over kassen på uret for at 

beskytte det mod slitage. 

Spænde: Den del af remmen, der lukker remmen for at holde den fast på håndleddet.  

Urglas: Urglasset er den klare del af uret, hvor igennem brugeren kan se urskiven. Urglasset kan være lavet 

syntetisk safir, glas, plastik eller andet gennemsigtigt materiale.  

Urskive: Den del af uret, der kan ses igennem glasset. Dette område har visere og tal, og alle de synlige dele 

af uret.  

Urværk: Den del af uret, der genererer tid. Betegnelsen ”urværk” henviser normalt til et mekanisk ur, men 

bruges ofte som en generel betegnelse for enhver type udstyr inden i en urkasse, der måler tiden.  

Visere: De roterende nåle, der viser den aktuelle tid.  

Østerskasse: Betegnelse anvendt af Rolex for deres urkasser. Denne type urkasser fungerer som en 

østersskal. Jo dybere den kommer ned i vandet, desto større er urets vandafvisningsevne, da kassens 

design giver mulighed for større vandtæthed, jo større det ydre tryk er.  
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