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ETRMA (Asociaţia Europeană 
a Producătorilor de Anvelope 
şi Jante) a produs acest 
ghid practic de depozitare, 
care poate fi descărcat şi 
printat pentru a fi afişat în 
reprezentanţele de distribuţie 
cu scopul de a aminti cu 
uşurinţă modalitatea corectă 
de a depozita anvelopele. 
DE FĂCUT:

 Depozitaţi în lumină artificială slabă
 Păstraţi la o temperatură 

constantă a camerei 
 Depozitaţi în mediu uscat
 Depozitaţi în încăperi neaglomerate
 Depozitaţi anvelopele montate 

în poziţie verticală, eliberate 
de orice tensiune

 Asiguraţi-vă că spaţiul de depozitare 
este ventilat în mod corespunzător 

DE EVITAT:
 Nu depozitaţi în bătaia directă a luminii 

soarelui sau a luminii ultraviolet
 Nu depozitaţi la temperaturi foarte 

ridicate sau foarte scăzute
 Nu depozitaţi în condiţii de umezeală
 Nu depozitaţi anvelopele lângă aparate 

electrice care pot produce scântei
 Nu depozitaţi în încăperi cu solvenţi, 

carburanţi, lubrifianţi, substanţe 
chimice, acizi sau dezinfectanţi. 

 Nu stivuiţi, stocaţi sau depozitaţi 
într-o manieră care produce compresie 
sau deformare permanentă    

SFATURI DE BUNĂ PRACTICĂ 
PENTRU DEALERI: 

 Depozitaţi pe rafturi
 Depozitaţi în funcţie de 

indicele de viteză
 Depozitaţi elementele cu cerere 

frecventă pe rafturi cu acces facil
 Depozitaţi anvelopele de dimensiuni 

mari pe rafturile de jos 
 Implementaţi sistemul de depozitare 

prin rotire “primul intrat – primul ieşit”
 Asiguraţi-vă că toţi angajaţii sunt 

instruiţi şi informaţi adecvat cu 
privire la procedurile corecte 
pentru manipularea stocului 

DEPOZITAŢI 
în mediu 
uscat

DEPOZITAŢI 
în zone 
ventilate

NU 
DEPOZITAŢI 
în mediu 
umed, ud 
sau cu apă

AMBIENT:

NU DEPOZITAŢI 
lângă solvenţi, 
carburanţi, 
lubrifianţi, 
substanţe 
chimice, acizi sau 
dezinfectanţi

DEPOZITAŢI la lumină 
artificială slabă

NU DEPOZITAŢI la lumină artificială 
puternică cu nivel ridicat de UV

ILUMINARE:

DEPOZITAŢI la 
temperatura camerei

NU DEPOZITAŢI la temperaturi 
foarte ridicate

NU DEPOZITAŢI la temperaturi 
foarte scăzute

TEMPERATURA:

DEPOZITAŢI anvelopele montate 
în poziţie verticală, eliberate de 

orice tensiune. Ar trebui 
implementată o rotire a stocurilor

NU STIVUIŢI, STOCAŢI SAU 
PĂSTRAŢI într-o manieră în care vreo 
forţă ar putea produce o compresie 

sau deformare permanentă.

STIVUIRE:

NU DEPOZITAŢI la lumina 
directă a soarelui
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