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Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κατασκευαστών Ελαστικών 
και Γόμας (ETRMA) είναι 
η φωνή της βιομηχανίας 
ελαστικών στην Ευρώπη, 
με πρωταρχικό στόχο 
την αντιπροσώπευση 
των κανονισμών και 
συναφών συμφερόντων 
των κατασκευαστών 
σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Μαζί με τα μέλη της, η ETRMA έχει δεσμευτεί για 
τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τα ελαστικά, με εξασφάλιση υψηλών 
προτύπων στις επιδόσεις που σχετίζονται 
με την ασφάλεια των ελαστικών.

Ο οργανισμός αποτελείται από μεμονωμένες 
εταιρείες κατασκευής και εθνικούς οργανισμούς 
ελαστικών που προσπαθούν να ενισχύσουν 
την βιομηχανία ενημερώνοντας σχετικά με τις 
πολιτικές και παρέχοντας εκπαίδευση σε τομείς 
όπως η οικονομία, η υγεία και η ασφάλεια, η 
προστασία του περιβάλλοντος και οι μεταφορές.

Η ETRMA έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και άλλα συναφή ιδρύματα  για 
λογαριασμό της βιομηχανίας ελαστικών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή 
της ετικέτας ελαστικών της ΕΕ, έτσι ώστε να 

παρέχονται στους καταναλωτές οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και 
τις άλλες επιδόσεις των ελαστικών.

Στην προσπάθεια για την προώθηση ορθών 
πρακτικών, έχει δημιουργήσει αυτό το πακέτο 
ενημέρωσης με βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
και συστάσεις για τους εμπόρους ελαστικών 
και τους καταναλωτές. Το πακέτο περιέχει 
υλικό που προορίζεται να προσδώσει αυξημένη 
αξία στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους 
καταναλωτές, εστιάζοντας στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το χειρισμό και 
την αποθήκευσή τους, τη διάρκεια ζωής, τη βασική 
ασφάλεια και τη συντήρηση των ελαστικών.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφρασμένων ιστοριών, εικόνων υψηλής 
ανάλυσης, ενημερωτικά γραφήματα και βίντεο 
υψηλής ποιότητας, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ετικέτα Ελαστικών της ΕΕ εδώ:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ελαφρά φορτηγά / Ημιφορτηγά

Επιβατικά οχήματα Μοτοσικλέτες

Φορτηγά / Λεωφορεία Τρακτέρ

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
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Η βιομηχανία ελαστικών στην 
Ευρώπη είναι μια από τις πιο 
εξελιγμένες στον κόσμο,από 
τους κατασκευαστές που 
αναπτύσσουν τεχνολογικά 
προηγμένα ελαστικά για 
επιβατηγά και επαγγελματικά 
οχήματα, μέχρι και τα 
δίκτυα εξειδικευμένων 
εμπόρων ελαστικών που 
προμηθεύουν και συντηρούν 
τα ελαστικά ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια 
των ταξιδίων στην Ευρώπη. 
Σε κάθε ελαστικό που φεύγει από εργοστάσιο ενός 
μέλους της ETRMA η ποιότητα ελέγχεται σύμφωνα 
με πολύ αυστηρούς κανονισμούς και στην συνέχεια 
το ελαστικό μεταφέρεται υπό ιδανικές συνθήκες 
στους χώρους όπου πρόκειται να τοποθετηθεί.

Μόλις τα ελαστικά φύγουν από το εργοστάσιο, 
οι κατασκευαστές δεν έχουν πλέον τον έλεγχο 
των συνθηκών υπό τις οποίες αυτά είναι 
αποθηκευμένα. Αν και τα ελαστικά είναι πολύ 

ανθεκτικά στις  περισσότερες καταστάσεις, ωστόσο 
είναι σημαντικό να αποθηκεύονται σε κατάλληλες 
συνθήκες. Αυτό γίνεται ώστε να μπορεί να 
εξασφαλιστεί ότι όταν ένα ελαστικό τοποθετείται 
σε όχημα, είναι στην βέλτιστη δυνατή κατάσταση.

Υπάρχουν μερικές πολύ απλές οδηγίες, 
που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία ελαστικών(1), που βοηθούν 
τους εμπόρους να διατηρούν το πολύτιμο 
απόθεμά τους έτοιμο προς χρήση.

Τα ελαστικά πρέπει να αποθηκεύονται σε χαλαρή 
κατάσταση, όχι υπό πίεση, συμπίεση ή άλλες 
δυνάμεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
μόνιμες παραμορφώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται 
με αποτελεσματικό τρόπο αν τα ελαστικά 
αποθηκεύονται σε όρθια θέση, δίπλα-δίπλα στα 
ράφια. Μια εύκολη εναλλακτική λύση είναι να 
στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, αλλά όχι σε 
πολύ ψηλές στοίβες. Αυτό μπορεί να δυσχεράνει 
την πρόσβαση στα ελαστικά στο κάτω μέρος της 
στοίβας και μπορεί να αυξήσει το χρόνο εργασίας 
που απαιτείται για την διευθέτηση των ελαστικών 
ενώ αυτά βρίσκονται σε αποθήκευση(1). Αυτό 
δεν είναι επιζήμιο για τα ελαστικά, αλλά είναι 
δύσκολη και χρονοβόρα εργασία για το πρόσωπο 
που συνεχώς τα μετακινεί στις στοίβες. Ελαστικά 
τα οποία στοιβάζονται με αυτόν τον τρόπο δεν 
θα πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο 
δάπεδο, αλλά σε μια παλέτα ή μια επιφάνεια 
που μονώνει το ελαστικό από την θερμοκρασία 
και την πιθανή υγρασία του δαπέδου.

Οι φυσικές συνθήκες του χώρου όπου τα ελαστικά 
είναι αποθηκευμένα είναι σημαντικές αλλά 
όχι περίπλοκες. Ο χώρος πρέπει να είναι σε 
«θερμοκρασία δωματίου», ούτε πολύ ζεστό ούτε 
πολύ κρύο. Πρέπει να αερίζεται και τα ελαστικά 
δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως. 
Επίσης τα ελαστικά δεν θα πρέπει να βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο αποθήκευσης με χημικές ουσίες, 
προϊόντα καθαρισμού ή πετρελαιοειδη.

Οι αντιπρόσωποι έχουν τα δικά τους συστήματα για 
την αποθήκευση των ελαστικών,αποφασίζοντας 
πώς είναι καλύτερο να αποθηκεύουν τα 
αποθέματά τους, αν θα είναι τοποθετημένα 
κατά κατασκευαστή ή κατά μέγεθος, για 
παράδειγμα. Ο ειδικός στα ελαστικά Peter Buijs, 
ο οποίος διευθύνει μια αντιπροσωπεία στο 
Άμστερνταμ, προσφέρει αυτή τη συμβουλή:

1Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (ETRMA) και Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών (ETRTO)

“Όταν ασχολείστε με την αποθήκευση, υπάρχουν 
μερικά απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε 
για να έχετε το απόθεμα που θέλετε στο 
χώρο όπου το χρειάζεστε. Πρώτα απ ‘ όλα, 
μόνο και μόνο για λόγους καλής διαχείρισης, 
βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε τα ελαστικά που 
σας παραδίδονται αμέσως μόλις φτάσουν.

Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι έμποροι 
θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα 
διαχείρησης αποθέματος ‘first in-first out’.

Αποθηκεύουμε τα ελαστικά μας σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή και το μέγεθος, αλλά και σύμφωνα 
με την κατηγορία ταχύτητας. Διαφορετικά κάποιος 
νέος συνάδελφος θα μπορούσε να μπερδέψει 
τους δείκτες ταχύτητας. Όλοι οι εφαρμοστές 
ελαστικών είναι εκπαιδευμένοι και ελέγχουν 
τα ελαστικά πριν τα τοποθετήσουν, αλλά με μια 
τέτοια αποθήκευση μπορούμε να κερδίζουμε χρόνο, 
αφού δεν χρειάζεται να ξαναπάμε στο ράφι και να 
αλλάξουμε τα ελαστικά για να πάρουμε τα σωστά.

Επίσης, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας για να 
χειρίζεται τα ελαστικά με το σωστό τρόπο. Μπορεί 
να γίνει μια βαριά και δύσκολη δουλειά, αν δεν γίνει 
με το σωστό τρόπο. Είναι λογικό να τοποθετούνται 
τα μεγαλύτερα μεγέθη και τα run flat ελαστικά πιο 
κάτω στο ράφι, επειδή αυτά είναι τα βαρύτερα.”

Οι κανόνες αποθήκευσης των ελαστικών 
εφαρμόζονται τόσο στα νέα ελαστικά 
όσο και σε όσα αποθηκεύονται ενώ δεν 
χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε χώρες 
όπου τα οχήματα είναι υποχρεωμένα να 
αλλάζουν ελαστικά από θερινά σε χειμερινά.

Η ETRMA ζηταέι επίσης από τους εμπόρους 
ελαστικών να ενημερώνουν τους πελάτες 
τους σχετικά με το πώς να αποθηκεύουν ένα 
εφεδρικό σετ ελαστικών. Αν αποθηκεύονται 
μαζί τροχοί και ελαστικά (ζανταρισμένα), τα 
ελαστικά πρέπει να παραμείνουν φουσκωμένα 
και ιδανικά τα ζανταρισμένα ελαστικά να 
στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Επίσης, 
εάν τα ελαστικά είναι ζανταρισμένα, δύναται να 
τοποθετούνται στον τοίχο, εφόσον το άγκιστρο 
από το οποίο κρέμονται δεν προκαλεί καμία 
ζημιά είτε στην ζάντα είτε στο ελαστικό.

Τι συνίσταται & Τι να αποφεύγετε  - 
Πώς να αποθυκεύεται ελαστικά
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Η ETRMA έχει δημιουργήσει 
αυτόν το πρακτικό οδηγό 
σχετικά με την αποθήκευση, 
ο οποίος είναι διαθέσιμος 
ηλεκτρονικά, και μπορεί να 
εκτυπωθεί για επίδειξη στα 
καταστήματα των εμπόρων 
ελαστικών ως υπενθύμιση 
του σωστού τρόπου για να 
αποθηκεύετε τα ελαστικά. 
ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:

 Αποθήκευση σε χαμηλό φωτισμό
 Διατήρηση σε σταθερή 

θερμοκρασία δωματίου
 Αποθήκευση σε ξηρές συνθήκες
 Αποθήκευση σε αποθήκες 

με επαρκή χώρο
 Αποθήκευση μονταρισμένων 

ελαστικών σε όρθια θέση, 
απαλλαγμένα από κάθε ένταση

 Διασφαλίστε ότι οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίζονται επαρκώς. 

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ:
 Αποθήκευση σε ηλιακό φως ή 

υπεριώδες φως υψηλής ακτινοβολίας 
 Διατήρηση σε πολύ υψηλές ή 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
 Αποθήκευση σε υγρές συνθήκες
 Αποθήκευση ελαστικών κοντά σε 

ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί 
να προκαλέσουν σπινθήρες 

 Διατήρηση σε αποθήκες με 
διαλύτες, καύσιμα, λιπαντικά, 
χημικά, οξέα ή απολυμαντικά 

 Στοίβαξη ή αποθήκευση με 
τρόπο που προκαλεί συμπίεση 
ή μόνιμη παραμόρφωση.    

Βέλτιστες πρακτικές 
για εμπόρους: 

 Αποθήκευση σε ράφια
 Αποθήκευση ανά δείκτη ταχύτητας
 Αποθήκευση των ελαστικών 

με μεγάλη ζήτηση σε ράφια 
με εύκολη πρόσβαση

 Αποθήκευση μεγαλύτερων 
διαστάσεων σε χαμηλά ράφια

 Σύστημα διαχείρησης 
αποθέματος ‘first in-first out’

 Διασφαλίστε ότι όλο το προσωπικό 
είναι κατάλληλα εκπαιδεύμενο 
για τις σωστές διαδικασίες κατά 
τον χειρισμό του αποθέματος.

ΝΑ 
διατηρούνται 
στεγνά

ΝΑ 
διατηρούντ
αι σε καλό 
εξαερισμό

ΝΑ ΜΗΝ 
διατηρούνται 
σε υγρές 
συνθήκες ή 
σε περιοχές 
με μούχλα

Περιβάλλον:

ΝΑ ΜΗΝ 
αποθηκεύονται 
κοντά σε διαλύτες, 
καύσιμα, 
λιπαντικά, χημικά, 
οξέα ή 
απολυμαντικά

ΝΑ φυλάσσονται 
σε χαμηλό 
φωτισμό

ΝΑ ΜΗΝ αποθηκεύονται σε 
έντονο τεχνητό φως υψηλής 

περιεκτικότητας σε UV

Φως:

ΝΑ φυλάσσονται σε 
θερμοκρασία 

δωματίου

ΝΑ ΜΗΝ φυλάσσονται 
σε πολύ θερμές 

συνθήκες

ΝΑ ΜΗΝ φυλάσσονται 
σε πολύ ψυχρές 

συνθήκες

Θερμοκρασία:

ΝΑ φυλάσσετε τα ελαστικά τοποθετημένα 
σε όρθια θέση, απαλλαγμένα από κάθε 

ένταση. Θα πρέπει να εφαρμόζετε 
αναδιανομή του αποθέματος

ΝΑ ΜΗΝ στοιβάζονται ή αποθηκεύονται 
με τρόπο ώστε οποιεσδήποτε δυνάμεις 

να μπορούν να προκαλέσουν 
συμπίεση ή μόνιμη παραμόρφωση

Στοίβαξη:

ΝΑ ΜΗΝ φυλάσσονται 
σε άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία

Αποθήκευοντας σωστά τα ελαστικά
www.tyreaware.org/storing-tyres-correctlyκατεβάστε σχεδιάγραμμα:
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Τα ελαστικά είναι το μόνο στοιχείο επαφής του 
οχήματος με το οδόστρωμα και το σχέδιο του 
πέλματος του ελαστικού είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να παρέχει πρόσφυση στο φρενάρισμα, 
χειρισμό και κράτημα του οχήματος κατά την 
οδήγηση. Τα επιβατικά ελαστικά με πέλμα 
μικρότερο από 1,6 χιλιοστά είναι επικίνδυνα και 
παράνομα. Αν ένα αυτοκίνητο χρησιμοποιούσε 
ελαστικά κάτω από το όριο αυτό, η ταχύτητα στην 
οποία θα άρχιζε η υδρολίσθηση θα μειωνόταν έως 
και 40%. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 
οποίους το ελαστικό πρέπει να αντικαθίσταται, 
όταν το βάθος πέλματος είναι 1,6 χιλιοστά.

Οι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν τακτικά το βάθος 
του πέλματος των ελαστικών τους - με μια απλή 
διαδικασία που μπορεί να γίνει με τη χρήση 
δεικτών φθοράς πέλματος. Οι δείκτες αυτοί 
είναι προσαρμοσμένοι σε κάθε ελαστικό. Πολλοί 
οδηγοί δεν γωρίζουν ότι δεν χρειάζονται ειδικό 
εξοπλισμό για να ελέγξουν τα ελαστικά τους.

Ο Δείκτης Φθοράς Πέλματος είναι 
ανάγλυφος και εμφανής στις αυλακώσεις του 
πέλματος του ελαστικού και όταν το πέλμα 
φθαρεί μέχρι το ελάχιστο αυτό σημείο, το 
ελαστικό πρέπει να αντικατασταθεί. 

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ελέγξουν 
το βάθος πέλματός τους χρησιμοποιώντας 
ένα κέρμα ευρώ (κέρμα 20p για το Ηνωμένο 
Βασίλειο), του οποίου η εξωτερική χρυσή 
στεφάνη θα πρέπει να καλύπτεται από το 
πέλμα. Όλα και τα τέσσερα ελαστικά πρέπει 
να ελέγχονται και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται 
σε κάθε αυλάκι σε δύο τουλάχιστον σημεία.

Για να μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις και την 
ασφάλεια των ελαστικών, οι οδηγοί πρέπει 
να συμμορφώνονται με τον κανονισμό της ΕΕ 
σχετικά με το πέλμα των ελαστικών. Για τα 
χειμερινά ελαστικά, οι εθνικοί κανονισμοί, 
συμπεριλαμβανομένου του βάθους πέλματος, 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διενεργούνται 
τακτικοί οπτικοί έλεγχοι για να βεβαιώνεται 
ότι τηρείται το νόμιμο όριο. Τα ελαστικά θα 

www.tyreaware.org/tread-depth
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

Η βιομηχανία ελαστικών καλεί τους οδηγούς να εκτελούν απλούς ελέγχους 
ασφάλειας στα ελαστικά των οχημάτων τους ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι παραμένουν ασφαλή και σε συμμόρφωση με το νόμο. 

Τι ισχύει για το 
Βάθος Πέλματος

πρέπει επίσης να είναι φουσκωμένα στη 
σωστή πίεση, σύμφωνα με τις συστάσεις 
του κατασκευαστή του οχήματος.



6  //  www.tyreaware.org  //  info@etrma.org  //  +32 2 218 49 40

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες 
που μπορούν να επηρεάσουν 
τις επιδόσεις και τη διάρκεια 
ζωής του ελαστικού. Η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία 
ελαστικών καλεί τους 
καταναλωτές να αναγνωρίσουν 
και να κατανοήσουν τη σημασία 
που έχουν τα ελαστικά 
με τη σωστή πίεση.  
Τα ελαστικά που έχουν την σωστή πίεση 
προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, 
προσφέροντας πιο οικονομική οδήγηση όσον αφορά 
την κατανάλωση καυσίμου και πιο φιλική προς το 
περιβάλλον. Η προτεινόμενη πίεση των ελαστικών 
ορίζεται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
και μπορεί να βρεθεί σε διάφορα σημεία του 
οχήματος. Οι έμποροι ελαστικών καλούνται 
να ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές 
σχετικά με τη σωστή πίεση που πρέπει να 
έχει το συγκεκριμένο σετ ελαστικών τους. 

Η λανθασμένη πίεση ελαστικών - ιδίαίτερα τα 
ελαστικά που είναι υπο-πιεσμένα - μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες με πολλαπλούς 
τρόπους. Η ακατάλληλη πίεση των ελαστικών 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: 

• Μειωμένο κράτημα στο δρόμο
• Πρόκληση ανομοιόμορφης φθοράς
• Βλάβη του ελαστικού εσωτερικά
• Καταστροφή του ελαστικού
• Υπερθέρμανση του ελαστικού 
• Μείωση της διάρκειας ζωής του ελαστικού
• Αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος

Σωστή Πίεση 
Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως 
η υπερφόρτωση και η υπερβολική ταχύτητα 
στις στροφές, που προκαλούν περαιτέρω 
ζημιά στο ελαστικό και τελικά έχουν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή του ελαστικού.

Εναλλακτικά, εάν ένα ελαστικό είναι υπερ-πιεσμένο 
μπορεί επίσης να είναι πιο επιρρεπές σε ζημιές. 
Οι οδηγοί συνιστάται να θυμούνται ότι η μείωση 
της πίεσης από παράγοντες όπως η διάτρηση, οι 
αλλαγές του καιρού και ζημιές στην ζάντα, την 
βαλβίδα ή στο ελαστικό, μπορούν να προκαλέσουν 
αλλαγές και στην πίεση των ελαστικών.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ελαστικών προτείνει 
στους οδηγούς να ελέγχουν τα ελαστικά τους με 
βαθμονομημένο μετρητή πίεσης τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα, προκειμένου να διασφαλίζονται 
οι σωστές επιδόσεις. Η πλήρωση πίεσης των 
ελαστικών μπορεί να γίνεται σε εμπόρους 
ελαστικών, συνεργεία και πρατήρια βενζίνης. 
Ιδανικά, αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά την 
έναρξη ενός ταξιδιού, δεδομένου ότι αφού  
θερμανθούν τα ελαστικά μπορεί να δώσουν 
διαφορετικά αποτελέσματα κατά την μέτρηση.

Οι οδηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το πραγματικό φορτίο του οχήματος, όπως 
αναφέρεται στο εγχειρίδιο πληροφοριών 
του οχήματος, στο εσωτερικό της πόρτας, 
στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ του καυσίμου 
ή στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Ένα σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των 
ελαστικών (TPMS) είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 
που μειώνει τον κίνδυνο της οδήγησης με 
υπο-πιεσμένα ελαστικά προειδοποιώντας τους 
οδηγούς σχετικά με τις μεταβολές της πίεσης.

Το TPMS είναι υποχρεωτικό στα καινούργια 
αυτοκίνητα εντός ΕΕ, με την βιομηχανία 
ελαστικών να ενδιαφέρεται για την επέκταση του 
συστήματος και στα επαγγελματικά οχήματα.

Η ETRMA προτείνει στους οδηγούς να ελέγχουν 
σωστά την πίεση των ελαστικών τους για 
να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή οδική 
ασφάλεια και να αυξήσουν τις επιδόσεις 
και την διάρκεια ζωής των ελαστικών.

www.tyreaware.org/correct-inflation

Η σημασία και τα οφέλη της σωστής πίεσης των ελαστικών αποδεικνύονται εύκολα με το 
πείραμα με το καροτσάκι. Μπορείτε εύκολα να σπρώξετε ένα καρότσι με ένα βαρύ φορτίο 
με σωστά φουσκωμένα λάστιχα. Το ίδιο αυτό φορτίο μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολο 
στον έλεγχο και στους ελιγμούς εάν τα ελαστικά είναι υπο-πιεσμένα Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε:

Πού θα βρείτε τις πιέσεις των ελαστικών σας:

b.
a.

e.

c.

d.

Στην προειδοποιητική 
λυχνία πίεσης στο ταμπλό 
του αυτοκινήτου σας

Στο ντουλαπάκι 
του συνοδηγού

Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας σας

Μέσα στην πόρτα 
του ρεζερβουάρ
Μέσα στο εγχειρίδιο 
χρήσης του αυτοκινήτου
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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.

Εάν αισθάνεσαι κάτι, ρίξε μια 
ματιά - Κανένα μεγάλο κτύπημα ή 
λακούβα δεν πρέπει να αγνοείται

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.

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
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www.tyreaware.org/winter-tyres
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

Εσωτερική ματιά: 
Χειμερινά Ελαστικά
Σε όλη την Ευρώπη, οι χειμερινές συνθήκες αντιμετωπίζονται 
με ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή. Με θερμοκρασίες υπό 
το μηδέν, βαριές χιονοπτώσεις και παγωμένους δρόμους, 
υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση στους οδηγούς για αλλαγή σε 
χειμερινά ελαστικά. Ο βιομηχανία ελαστικών συνιστά έντονα, 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, τη χρήση χειμερινών 
ελαστικών ώστε οι οδηγοί να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τις επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης το χειμώνα.    
Υπάρχουν σημαντικές και περίπλοκες διαφορές 
μεταξύ χειμερινών και θερινών ελαστικών οι 
οποίες επιτρέπουν σε ένα όχημα να οδηγείται με 
αυξημένη ευκολία και ασφάλεια σε παγωμένους 
και βρεγμένους δρόμους. Τα χειμερινά ελαστικά 
αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη κατηγορία 
ελαστικών με ειδικές τεχνολογίες, με στόχο 
την βέλτιστη οδήγική συμπεριφορά σε χιόνι, 
πάγο και γενικά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Ένας συνδυασμός ειδικών μειγμάτων και 
σχεδιασμοί πέλματος ειδικά μελετημένοι 
για απαιτητικές χειμερινές συνθήκες 
βελτιώνουν σημαντικά την πρόσφυση και 
το κράτημα του ελαστικού. Τα στατιστικά 
στοιχεία είναι ισχυρά στην υποστήριξη της 
τοποθέτησης χειμερινών ελαστικών σε 
κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες.

Το 2009, η εθνική επιτροπή του Βελγίου, 
Pneuband, πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών 
που αποδεικνύουν ότι ένα όχημα εξοπλισμένο 
με χειμερινά ελαστικά που ταξιδεύει με 90 χλμ/
ώρα σε υγρές συνθήκες, όταν η θερμοκρασία 
είναι 2° C, θα ακινητοποιηθεί 11 μέτρα πιο 
πριν από ό, τι ένα όχημα με θερινά ελαστικά. 
Σε συνθήκες χιονιού ένα όχημα με χειμερινά 
ελαστικά που φρενάρει με 50 χλμ/ώρα θα 
σταματήσει 31 μέτρα νωρίτερα σε σύγκριση με 
τα 62 μέτρα για ένα όχημα με θερινά ελαστικά2.

Επιπροσθέτως της σήμανσης M+S για τα ελαστικά 
χιονιού, τα χειμερινά ελαστικά για χρήση σε 
συνθήκες έντονης χιονόπτωσης, πρέπει να έχουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων στο χιόνι, 
τόσο στο φρενάρισμα όσο και στην πρόσφυση. 
Εάν ένα ελαστικό περνάει το αντίστοιχο τεστ, 
τότε μπορεί να μαρκαριστεί με το σύμβολο της 
νιφάδας χιονιού σε ένα τρίκορφο βουνό (3PMSF).

Οι οδηγοί στις Σκανδιναβικές χώρες και τη 
Ρωσία θα πρέπει οπωσδήποτε εξοπλίζουν τα 
οχήματά τους με Ice Grip ή Nordic ελαστικά που 
αντέχουν στο ακραίο χιόνι και τους παγωμένους 
δρόμους. Τα ελαστικά αυτά μπορούν έχουν 
καρφιά ή όχι, τα οποία αναφέρονται επίσης 
και ως χειμερινά ελαστικά μαλακής γόμας .

Μια πρόσφατη καμπάνια του κλάδου δείχνει ότι 
η χρήση χειμερινών ελαστικών στα επιβατηγά 
αυτοκίνητα, μπορεί να μειώσει τον αριθμό των 
ατυχημάτων που προκαλούνται από έλλειψη 
πρόσφυσης σε χειμερινές συνθήκες κατά 
46%. Για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων 
και της ασφάλειας, κάθε τροχός πρέπει να 
είναι εξοπλισμένος με χειμερινό ελαστικό. 

Όταν αντικαθίστανται τα ελαστικά μόνο στον 
ένα άξονα με χειμερινά ελαστικά, συνιστάται 
να τοποθετούνται στον πίσω άξονα για να 
διατηρείται ο έλεγχος και η πρόσφυση.

Οι οδηγοί προτρέπονται να φορούν χειμερινά 
ελαστικά πριν από την άφιξη του χειμώνα, 
ώστε να είναι πλήρως εξοπλισμένοι για 
τις αλλαγές στις συνθήκες οδήγησης.

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία ελαστικών αναφέρει 
ότι με τη χρήση των σωστών ελαστικών για 
κάθε εποχή, οι οδηγοί μπορεί να αυξήσουν τη 
διάρκεια ζωής των θερινών και χειμερινών 
ελαστικών τους και να απολαύσουν ένα 
μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας και επιδόσεων.

2Pneuband, Federauto, συνθήκες test: Continental, VW Golf, 
205/55R16, ταχύτητα πέδησης 50>0 km/h, -5℃, 2009
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www.tyreaware.org/service-life
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

Γεγονότα & Στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια ζωής
Τα ελαστικά δεν είναι τρόφιμα και ως εκ τούτου δεν έχουν “ημερομηνία λήξης”. Οι 
συνθήκες χρήσης που έχει υποστεί το ελαστικό, όπως το φορτίο, η ταχύτητα, η πίεση 
του αέρα, οι οδικοί κίνδυνοι και τυχόν ζημιές, θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του. Η 
λειτουργικότητα ενός ελαστικού κατά την πάροδο του χρόνου είναι μία συνάρτηση από το 
πώς το ελαστικό έχει αποθηκευθεί, για παράδειγμα η θερμοκρασία, η υγρασία και η θέση. 

Ρωγμές μεταξύ του 
πέλματος του ελαστικού

Πλευρικά εξογκώματα 
των ελαστικών

Φθορά στα πλαϊνά 
τοιχώματα

Η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού επηρεάζεται 
από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει 
χρησιμοποιηθεί. Δεδομένου ότι αυτές οι 
συνθήκες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, δεν 
είναι εφικτή η ακριβής πρόβλεψη της διάρκειας 
ζωής του ελαστικού κατά την κατασκευή του. 
Πάντως, όσο παλαιότερο είναι ένα ελαστικό, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πρέπει 
να αντικατασταθεί λόγω των συνθηκών 
της χρήσης του, ή απλώς λόγω φθοράς.

Οι έμποροι ελαστικών και οι οδηγοί κατέχουν 
σημαντικό ρόλο στο να διαβεβαιώνουν ότι τα 
ελαστικά λειτουργούν με ασφάλεια. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για να επιρρεαστεί θετικά η 
ζωή των ελαστικών καθώς και ο έλεγχος ότι 
αυτά παραμένουν ασφαλή προς χρήση.

Τα ελαστικά θα πρέπει να αφαιρούνται από 
το όχημα εάν το πέλμα   έχει φθαρεί στο 
ελάχιστο βάθος σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, αν υπάρχουν σημάδια από κοψίματα, 
ρωγμές, εξογκώματα ή βλάβη από τον ήλιο, 
ή αν υπάρχουν σημάδια κακομεταχείρισης, 
όπως υπο - πίεση ή υπερφόρτωση.

Επειδή τα ελαστικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη 
χρήση, συνίσταται να επιθεωρούνται τακτικά 
όλα τα ελαστικά (συμπεριλαμβανομένης και της 
ρεζέρβας) που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, 
μοτοσικλέτες, ελαφρά φορτηγά, τροχόσπιτα, 
ρυμουλκούμενα και τρακτέρ. Η βιομηχανία 
τονίζει “το ρόλο του χρήστη στη φροντίδα 
και τη συντήρηση”. Η σωστή συντήρηση του 
ελαστικού αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.

Είναι σύσταση του κλάδου οι καταναλωτές να 
επιθεωρούν τα ελαστικά σε μηνιαία βάση - με 
έλεγχο της πίεσης του αέρα και της φθοράς του 
πέλματος, καθώς και της επαναλαμβανόμενης 
εναλλαγής θέσης, της ζυγοστάθμισης και 
της ευθυγράμμισης. Οι καταναλωτές πρέπει 
επίσης με την αφή και την όραση να ελέγχουν 
για σημάδια που δείχνουν ότι ένα ελαστικό 
μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.

Αυτές οι συστάσεις και οι οδηγίες δεν μπορούν 
να εξασφαλίσουν ότι το ελαστικό δεν θα 
εμφανίσει κάποιο μη ανιχνεύσιμο εσωτερικό  
πρόβλημα, που μπορεί να καταστήσει 
επισφαλή τη συνέχιση της χρήσης του.

Πόση επιφάνεια του ελαστικού είναι σε επαφή με το δρόμο σε 1 χιλιοστό νερού

Ταχύτητα ταξιδιού

75km/h 100km/h

Νέο 
Ελαστικό

Φθαρμένο 
ελαστικό
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Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν 
ότι η αύξηση του θορύβου ή των κραδασμών 
είναι πιθανές ενδείξεις ότι ένα ελαστικό 
μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση, ή ότι 
ίσως υπάρχει μηχανική φθορά που μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα στα ελαστικά.

Οι κατασκευαστές οχημάτων και ελαστικών 
συνεργάζονται για να δημιουργήσουν προϊόντα 
που θα έχουν μια καλή και ασφαλή διάρκεια 
ζωής και χρήσης, με όλο και πιο πολύπλοκη 
σύγχρονη τεχνολογία. Τόσο για το όχημα όσο 
και για τα ελαστικά του η καλή συντήρηση είναι 
απαραίτητη για να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής. 
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Η αλήθεια για την Ρεζέρβα 
Η σημασία της συντήρησης της ρεζέρβας σας. 

Πώς μπορούν οι οδηγοί να 
επιθεωρήσουν προσεκτικά 
τα ελαστικά τους; 
Κάθε οδηγός έχει την ευθύνη να επιθεωρεί οπτικά 
τα ελαστικά του, το βάθος πέλματος και την πίεση, 
ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή οδική 
ασφάλεια και τις επιδόσεις των ελαστικών.
Ο έλεγχος του βάθους πέλματος του ελαστικού γίνεται εύκολα με τους δείκτες φθοράς πέλματος 
(Tread Wear Indicators), που υπάρχουν σε περίπου έξι θέσεις στο ελαστικό. Για τους μή ειδικούς, ο 
δείκτης φθοράς (TWI) είναι ένα κομμάτι γόμας που εξέχει στη βάση της αυλάκωσης του πέλματος - 
όταν το πέλμα έχει φθαρεί έως το ελάχιστο αυτό επίπεδο, το ελαστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί. 

Η ΕΕ ορίζει ελάχιστο βάθος πέλματος 1,6 χιλιοστά σε ελαστικά επιβατηγών αυτοκινήτων. Να 
ελέγχετε όλες τις αυλακώσεις. Ένα ανεπαρκές βάθος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. 
Όπως πάντα, σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε έναν ειδικό. Συνιστάται στους οδηγούς να 
πηγαίνουν τα οχήματά τους για τακτικές επιθεωρήσεις των ελαστικών τους σε εμπόρους.

Οι οδηγοί πρέπει να συμβουλεύονται έναν ειδικό αμέσως αν εντοπίσουν τυχόν φουσκάλες, σκισίματα 
ή κοψίματα στον σκελετό του ελαστικού ή εάν ένα ελαστικό έχει υποστεί μια βίαιη πρόσκρουση που 
θα μπορούσε να έχει προκαλέσει εσωτερική ζημιά. Ένα χτύπημα στο πεζοδρόμιο ή σε μια λακκούβα 
μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημιά, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του ελαστικού.

Τα ελαστικά που δείχνουν σημάδια ρωγμών απο όζον - αυτές τις αντιαισθητικές 
χαρακιές ή ρωγμές στις πλευρικές επιφάνειες - θα πρέπει να αντικαθίστανται. 
Οι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν τακτικά την πίεση των ελαστικών τους - είναι 
σημαντικό τόσο για την ασφάλεια όσο και για την κατανάλωση καυσίμου.

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία 
ελαστικών συνιστά στους 
οδηγούς να μην βασίζονται 
στις ρεζέρβες τους και 
να ελέγχουν τακτικά την 
κατάστασή τους. Ένας 
εφεδρικός τροχός σε 
καλή κατάσταση μπορεί 
να δώσει μια γρήγορη 
λύση σε ένα κλαταρισμένο 
ελαστικό και να σας 
γλυτώσει από ταλαιπωρία, 
δαπάνες και χρόνο. 

Κάποτε οι ρεζέρβες ήταν πανομοιότυπες 
και εναλλάξιμες με όλους τους τροχούς του 
οχήματος. Σήμερα οι περισσότεροι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων ολοένα και πιο συχνά προμηθεύουν 
εφεδρικούς τροχούς που διαφέρουν σε εμφάνιση 
και μέγεθος από τους κανονικούς τροχούς.

Αυτοί οι εφεδρικοί τροχοί “έκτακτης 
ανάγκης” υποβάλλονται συνήθως σε 
κάποια τεστ ταχύτητας και απόστασης, που 
αναγράφονται πάνω στον ίδιο τον τροχό.

Συνήθως καλύπτουν μια μέγιστη ταχύτητα 80 
χλμ/ώρα, επειδή ένας ανόμοιος τροχός ίσως 
δυσχεράνει τον χειρισμό του οχήματος και την 
δυναμική του, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες.

Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν περιορισμοί 
σχετικά με τη θέση της ρεζέρβας σε ένα 
όχημα και τη μέγιστη απόσταση για την οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, όλο και 
πιο συχνά δεν παρέχονται καθόλου ρεζέρβες 
σε ορισμένα οχήματα. Όλα τα ανταλλακτικά 
προσωρινής χρήσης προορίζονται μόνο ως 
αντικατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
όχημα να φτάσει σε έναν επισκευαστή.

Συνηθίζεται όλο και περισσότερο τα οχήματα 
να μην είναι εφοδιασμένα με ρεζέρβες, αλλά με 
εναλλακτικές λύσεις κινητοποίησης, όπως ελαστικά 
run flat ή ελαστικά με ενσωματωμένα στεγανωτικά.

Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν  με τι είναι 
εξοπλισμένο το όχημά τους, προκειμένου να είναι 
προετοιμασμένοι για κάθε έκτακτη ανάγκη.

Μετά από μία διάτρηση, είναι σημαντικό το 
ελαστικό να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί 
αμέσως και να δωθούν συμβουλές από 
τον έμπορο των ελαστικών για την 
επανατοποθέτηση των τροχών στο όχημα.

Εκτός του ότι είναι καλή πρακτική να υπάρχει 
μια ρεζέρβα, είναι επίσης μια σοφή κίνηση για 
να σας προφυλάξει από το να μείνετε στην άκρη 
του δρόμου. Ορισμένες εταιρίες οδικής βοήθειας 
επιβάλλουν επιπλέον χρέωση στους οδηγούς  
που δεν έχουν κατάλληλη ρεζέρβα όταν τους 
καλούν για περιστατικό διάτρησης ελαστικού.



+32 2 218 49 40  //  info@etrma.org  //  www.tyreaware.org  //  11

Η αγορά ενός νέου σετ ελαστικών είναι μια αναγκαία 
επένδυση για την σίγουρη ασφάλεια των οχημάτων και τη 
μεγιστοποίηση των επιδόσεων. Τα ελαστικά είναι το μόνο 
στοιχείο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα και διατήρηση 
της ασφάλειας σημαίνει συντήρηση των ελαστικών.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή 
για να αντικαταστήσετε 
τα ελαστικά σας;

ελαστικό με διάτρηση πρέπει να αφαιρεθεί ή 
αν μπορεί να επισκευαστεί με ασφάλεια.

Αν το ελαστικό έχει σημάδια κόπωσης τότε 
δεν πρέπει να είναι στο δρόμο. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο 
ζωής ενός ελαστικού, όπως ο τύπος του 
οχήματος, οι επιφάνειες και το στυλ οδήγησης, 
οπότε οι οδηγοί θα πρέπει να επαγρυπνούν 
και να διενεργούν τακτικούς ελέγχους.

Οι δρόμοι είναι απρόβλεπτοι, μερικές φορές είναι 
στρωμένοι με αιχμηρά θραύσματα ή έχουν τραχιές 
λακκούβες που μπορεί να βλάψουν ένα ελαστικό. 
Είναι σημαντικό να ελέγχετε για τυχόν ζημιές 
που μπορεί να προκληθούν από προσκρούσεις.

Η ανώμαλη ή ανομοιόμορφη φθορά των 
ελαστικών μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα με 
την ευθυγράμμιση, τη ζυγοστάθμιση των τροχών 
ή τη λανθασμένη πίεση των ελαστικών. Αν και 
μερικές φορές δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει κάποιος μηχανικός παράγοντας που 
επηρεάζει τα ελαστικά μέχρι να επέλθει πρόωρη 
φθορά, το να αφήνουμε τα ελαστικά με λάθος 
πίεση αέρα μπορεί να μας κοστίσει ακριβά, αφού 
έτσι το ελαστικό ίσως φθαρεί άσχημα ή γρήγορα.

Για καλύτερες επιδόσεις, θα πρέπει να 
τοποθετείται ο ίδιος τύπος ελαστικού και στις 
τέσσερις θέσεις των τροχών και πρέπει να 
τηρούνται οι διαφορές στις συνιστώμενες πιέσεις 
μεταξύ των εμπρός και πίσω τροχών καθώς και οι 
συνθήκες φορτίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά 
τη μετάβαση από τα θερινά στα χειμερινά ελαστικά.

Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να ελέγχουν 
συχνά τα ελαστικά τους και να τα πηγαίνουν για 
επιθεώρηση από ειδικούς τακτικά ή αμέσως εάν 
εντοπίσετε κάποια ζημιάς ή σημάδια κόπωσης.

Οι έξυπνοι αυτοκινητιστές αξιοποιούν στο 
έπακρο τα ελαστικά τους με τακτική συντήρηση 
η οποία περιλαμβάνει την σωστή γνώση του πότε 
ένα ελαστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Το νόμιμο όριο της ΕΕ για το βάθος πέλματος των 
επιβατικών ελαστικών είναι τα 1,6 χιλιοστά.

Η νομοθεσία της ΕΕ διασφαλίζει ότι τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα, τα επαγγελματικά 
οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επιθεωρούνται 
τακτικά, μέσω τεχνικών και οδικών ελέγχων. 
Τα ελαστικά θα πρέπει επίσης να ελέγχονται 
κατά την διάρκεια αυτών των ελέγχων. 

Οι παρακάτω καταστάσεις είναι οι λόγοι 
για την αποτυχία του τεχνικού ελέγχου3: 

• Τοποθέτηση λάνθασμένης διάστασης 
ελαστικών, υπερφόρτωση, απουσία 
ή λάθος σήμανση έγκρισης τύπου, 
κατηγορία ασύμβατη με τις 
απαιτήσεις και με επιπτώσεις 
στην οδική ασφάλεια

• Ανεπαρκής ικανότητα φορτίου 
ή λάθος κατηγορία ταχύτητας 
για την πραγματική χρήση

• Ελαστικά στον ίδιο άξονα 
ή σε διπλούς τροχούς με 
διαφορετική διάσταση

• Ελαστικά στον ίδιο άξονα 
διαφόρετικής κατασκευής  
(radial/cross-ply)

• Οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά ή 
κόψιμο σε ένα ελαστικό

• Χορδή-Σύρμα ορατή ή κατεστραμμένη

• Εμφανής δείκτης φθοράς 
πέλματος ελαστικού

• Βάθος πέλματος ελαστικών μη 
συμβατό προς τις απαιτήσεις

• Επαφή ελαστικών με άλλα μέρη 
του οχήματος που αλλοιώνουν 
την ασφαλή οδήγηση

• Τριβή των ελαστικών με άλλα μέρη 
(εύκαμπτοι εξοπλισμοί αντί-σπρέι)

• Τριβή των ελαστικών με άλλα μέρη 
(απομείωση ασφαλούς οδήγησης)

• Επαναχαραγμένα ελαστικά χωρίς 
να καλύπτουν τις απαιτήσεις

• Ζημιά στο στρώμα επίστρωσης 
χορδών-σύρματος

• Δυσλειτουργία στο σύστημα 
ελέγχου πίεσης ή προφανής 
υποπίεση των ελαστικών

• Σύστημα ελέγχου πίεσης 
των ελαστικών προφανώς 
εκτός λειτουργίας.

Ένα καλά και σωστά συντηρημένο σετ 
ελαστικών συμβάλλει σημαντικά στις επιδόσεις 
και την οικονομία του οχήματος και τα 
πλεονεκτήματα της ασφάλειας υπερκαλύπτουν 
το κόστος. Η μη αντικατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων ελαστικών μπορεί να έχει 
σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια.

Οι έμποροι και οι καταναλωτές παίζουν 
ζωτικό ρόλο στην ασφάλεια των ελαστικών 
και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν 
να θέσουν σε κίνδυνο τις ασφαλείς επιδόσεις 
των ελαστικών. Οι οδηγοί μπορούν εύκολα να 
εκτελούν μόνοι τους το μεγαλύτερο μέρος της 
προγραμματισμένης συντήρησης των ελαστικών 
τους και να απευθύνονται σε εξειδικευμένους 
εμπόρους όταν υπάρχει πρόβλημα, ή όταν 
έρθει η ώρα για την αντικατάστασή τους.

Αν και τα σύγχρονα ελαστικά είναι ανθεκτικά, οι 
διατρήσεις εξακολουθούν να συμβαίνουν και είναι 
ζωτικής σημασίας ένας έλεγχος από ειδικευμένο 
τεχνίτη ελαστικών που θα διαπιστώσει αν ένα 

3Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και 
για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ 
trailers and repealing Directive 2009/40/ECC
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POLAND

Polish Tyre Industry Association

www.pzpo.org.pl

GERMANY

Organisation of the German 
Manufacturers of Tyres and 

Technical Elastomers Products

www.wdk.de

UK

The British Tyre Manufacturers’ 
Association

www.btmauk.com

Corporate Members

National Associations

FRANCE

French Rubber  
and Polymer  

Industry Association 

www.lecaoutchouc.com

HUNGARY

Hungarian Tire  
Association 

 

www.hta.org.hu

ITALY

Italian Rubber  
Manufacturers’ Association

www.federazionegommaplastica.it

BELGIUM

Pneuband,  
Commission of tyre  

producers 

www.pneuband.be

NETHERLANDS

Dutch Rubber  
Manufacturers’ Association

www.vereniging-nvr.nl

FINLAND

Rubber  
Manufacturers’  

Association of Finland 

www.kumiteollisuus.fi

SPAIN

National Association of 
the Rubber Industries

www.consorciocaucho.es


