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Majoritatea conducătorilor 
auto cunosc sentimentul – acel 
sunet sau zdruncinătură când 
o roată loveşte un hârtop.
Un şofer înţelept se va opri cât mai repede 
posibil, în condiţii de siguranţă, pentru a 
verifica o eventuală deteriorare a anvelopei. 
În cazul în care se produce un impact serios, 
anvelopa ar trebui demontată şi examinată 
de un specialist cât mai curând posibil. Este 
mai bine, desigur, ca şoferii să ţină cont de 
starea carosabilului, sã conducă prudent 
şi să se ferească de moloz şi gropi.

Unele daune sunt vizibile imediat – o bombare 
a flancului exterior al anvelopei sau tăieturi 
la suprafaţã, de exemplu. Dar coliziunile 
cu bordurile, gropile şi molozul pot de 
asemenea provoca leziuni interne care, la fel 
ca leziunile evidente, vor reprezenta un risc 
major pentru siguranţă. Lovirea unei gropi 
poate avea drept rezultat diferite probleme 
la nivelul anvelopei şi al roţii. Impactul inițial 
poate provoca deformarea roţilor precum şi 
crăpături sau umflături ale anvelopelor.

Industria anvelopelor recomandă 
şoferilor să conducã cu prudenţă.

Daca simţiţi ceva, aruncaţi o privire - nici un 
dâmb mare sau hârtop nu ar trebui ignorate

Pentru a evita daunele 
datorate gropilor, 
soferii trebuie:

Să fie vigilenţi

Să păstreze o distanţă 
suficientă faţă de 
vehiculul dinainte

Să fie atenţi la trafic 
sau la pietoni înainte 
de a schimba direcţia 
pentru a evita o groapă.

Să respecte 
neapărat viteza

Să evite frânarea inutilã

Să se asigure că ţin 
volanul corect pentru 
a avea control maxim 
şi randament

Să verifice cu regularitate 
presiunea anvelopelor. 
Valoarea presiunii corecte 
poate fi găsită pe partea 
interioară a capacului de 
la rezervor, în manualul 
de utilizare al vehiculului, 
şi/sau pe portiera de 
pe partea şoferului.

Dar să fim realişti, un 
şofer care nu a avut 
niciodată motive de 
îngrijorare este într-adevăr 
o raritate. Este important 
să acţionaţi responsabil 
în asemenea situaţii şi 
să vă convingeţi că totul 
prezintă siguranţă. 

Întrebaţi un expert.

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
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