Εάν αισθάνεσαι κάτι, ρίξε μια
ματιά - Κανένα μεγάλο κτύπημα ή
λακούβα δεν πρέπει να αγνοείται
Οι περισσότεροι οδηγοί
γνωρίζουν την αίσθηση - τον
ήχο ή το τρέμουλο όταν ένας
τροχός χτυπά σε μια λακκούβα.
Ένας λογικός οδηγός θα σταματήσει στην άκρη
με ασφάλεια το όχημα το συντομότερο δυνατόν
για να ελέγξει τυχόν βλάβη στο ελαστικό. Σε
περίπτωση σοβαρού χτυπήματος, το ελαστικό
πρέπει να αφαιρεθεί και να εξετασθεί από ειδικό
το συντομότερο δυνατόν. Είναι ακόμα καλύτερο,
βέβαια, οι οδηγοί να ενημερώνονται για τις οδικές
συνθήκες, να οδηγούν προσεκτικά και να εντοπίζουν
εγκαίρως τυχόν συντρίμμια και λακκούβες.
Κάποιες ζημιές είναι άμεσα εμφανείς - για
παράδειγμα, το εξόγκωμα του παλαϊνού τοιχώματος
του ελαστικού ή ένα γδάρσιμο στην επιφάνεια.
Αλλά οι προσκρούσεις σε κράσπεδα, λακκούβες
και συντρίμμια μπορεί να προκαλέσουν επίσης
εσωτερική βλάβη, η οποία όπως και η φανερή
ζημιά, θα αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την
ασφάλεια. Μετά από ένα χτύπημα σε μια λακκούβα
μπορεί να προκληθούν διάφορα προβλήματα στα
ελαστικά και τους τροχούς, όπως στράβωμα της
ζάντας ή ρωγμές και εξογκώματα στο ελαστικό.
Η βιομηχανία ελαστικών συνιστά στους οδηγούς
να λαμβάνουν τους δρόμους με προσοχή.

Η βιομηχανία ελαστικών
συνιστά στους οδηγούς
να λαμβάνουν τους
δρόμους με προσοχή:
Να είστε σε εγρήγορση
Να διατηρείτε απόσταση
ασφαλείας από τον
προπορευόμενο οδηγό
Να προσέχετε την
κυκλοφορία οχημάτων
και πεζών πριν από
την αλλαγή πορείας
του οχήματος για να
αποφύγετε μια λακκούβα
Να προσέχετε πάντα
την ταχύτητά σας
Να αποφεύγετε άσκοπα
φρεναρίσματα
Να φροντίζετε να
κρατάτε το τιμόνι σωστά
για να εξασφαλίζετε
μέγιστο έλεγχο
και επιδόσεις.
Να ελέγχετε τακτικά την
πίεση των ελαστικών.
Η σωστή πίεση
συνήθως αναγράφεται
μέσα στο πορτάκι
του ρεζερβουάρ, στο
εγχειρίδιο του οχήματος,
ή/και στην κολώνα της
πόρτας του οδηγού
Αλλά ας είμαστε
ρεαλιστές, είναι σπάνιο
ένας οδηγός να μην
έχει ποτέ λόγους να
ανησυχεί. Αυτό που
έχει σημασία είναι να
ενεργούμε υπεύθυνα σε
τέτοιες περιπτώσεις
και να βεβαιωνόμαστε
ότι όλα είναι ασφαλή
Ρωτήστε έναν ειδικό.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
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