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Az Európai Gumiabroncs- 
és Gumigyártók 
Szövetsége (ETRMA) az 
európai gumiabroncsipar 
képviselőjeként 
elsősorban arra 
törekszik, hogy európai 
és nemzetközi szinten 
is képviselje a gyártók 
szabályozással 
kapcsolatos érdekeit.

Az ETRMA – tagjaival együtt – elkötelezte 
magát a gumiabroncsok környezeti 
hatásainak csökkentése mellett úgy, 
hogy ezzel egyidejűleg garantálja a 
gumiabroncsok nyújtotta biztonságot.

A szervezet olyan gyártó cégekből és országos 
gumiabroncs szövetségekből áll, amelyek az 
iparág fejlődéséhez tájékoztató munkával, 
valamint a gazdaság, az egészség és biztonság, 
a környezetvédelem és a közlekedés területére 
kiterjedő oktatással járulnak hozzá.

Az ETRMA a gumiabroncsipar képviseletében 
az Európai Bizottsággal és más érdekelt 
intézményekkel folytatott együttműködéssel 
járult hozzá az EU gumiabroncs címke 

bevezetéséhez, biztosítva ezzel, hogy a 
fogyasztók hozzájussanak a gumiabroncsok 
biztonsági és egyéb paramétereivel 
kapcsolatos információkhoz.

Ebben az összeállításban a gumiabroncs-
forgalmazók és a fogyasztók részére 
kidolgozott alapvető tanácsokat és javaslatokat 
szeretnénk megosztani. Az összeállítás a 
gumiabroncsok kezelésével, tárolásával, 
élettartamával, a fogyasztók biztonságával, 
valamint karbantartási útmutatásokkal 
kapcsolatos anyagokat tartalmaz.

Ezek az anyagok, ideértve a lefordított 
esettanulmányokat, a nagy felbontású képeket, 
az infógrafikákat és a TV-ben is leadható 
minőségű videót, online is elérhetők.

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling
Az EU gumiabroncs címkéről az alábbi címen talál további tájékoztatást:

SzállíTáS SzállíTáS

TáRoláS TáRoláS

Személyautó Motorkerékpár
Nagyteherautó / busz

Traktor

kiRAkodáS

kiRAkodáS

Kisteherautó / furgon
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Az európai gumiabroncsipar az 
egyik legátgondoltabban működő 
iparág a világon, ideértve a 
személy- és haszongépjárművekhez 
csúcstechnológiájú 
gumiabroncsokat kifejlesztő 
gyártókat és a szakosodott 
forgalmazói hálózatokat is. 
Ezen utóbbiak a gumiabroncsok 
megfelelő szállításának és 
karbantartásának biztosításával 
igyekszenek garantálni az európai 
közlekedés biztonságát. 
Az ETRMA-tagok üzemeiből kikerülő 
gumiabroncsok minden esetben szigorú 
minőségellenőrzésen esnek át. 

Azt követően, hogy a gumiabroncsok elhagyják 
az üzemet, a gyártók már nem tudják szabályozni 
a tárolásuk körülményeit. A gumiabroncsok 
rendkívül tartósak ugyan, és a legtöbb külső 
hatással szemben ellenállóak, de ezzel együtt 
fontos, hogy megfelelő körülmények között 
tárolják őket.  Így biztosítható ugyanis, hogy 
a járműre történő felszerelésük pillanatában 
a lehető legjobb állapotban legyenek.

Az európai gumiabroncsipar1 néhány egyszerű 
iránymutatással igyekszik segítséget nyújtani 
a forgalmazóknak ahhoz, hogy készletük 
folyamatosan felhasználható, eladható legyen.

A gumiabroncsokat lazán elhelyezve, minden 
olyan nyomó, húzó, feszítő vagy egyéb erőtől 
mentesen kell tárolni, amely maradandó 
alakváltozást okozhatna. Ennek egyik hatékony 
módja, ha a gumiabroncsokat állítva, egymás 
mellett, polcokon helyezik el. könnyen 
megvalósítható alternatíva, ha egymásra 
rakjuk az abroncsokat (de ne túl magasan!). 
Ez viszont megnehezítheti az alul elhelyezett 
gumiabroncsokhoz való hozzáférést, és a tárolás 
során a gumiabroncsok többszöri mozgatását 
teheti szükségessé. Mindez nem károsítja ugyan 
a gumiabroncsot, de a mozgatást végző személy 
számára kellemetlen és időigényes lehet. Az 
ily módon egymásra rakott gumiabroncsokat 
nem közvetlenül a padlón, hanem a padló 
hőmérsékletével és az esetleges nedvességgel 
szemben megfelelő védelmet biztosító raklapon 
vagy egyéb felületen kell elhelyezni.

A gumiabroncsok tárolására szolgáló helyiség 
fizikai körülményei fontosak, ugyanakkor 
egyszerűen biztosíthatók. A helyiség legyen 
“szobahőmérsékletű”’, vagyis se túl meleg, se 
túl hideg. Fontos, hogy biztosított legyen a 
megfelelő szellőzés, és hogy a gumiabroncsok 
ne legyenek kitéve közvetlen napfény 
hatásának. A gumiabroncsok tárolására 
szolgáló helyiségben nem szabad vegyszereket, 
tisztítószereket vagy olajat tárolni.

A forgalmazók saját leltárrendszerrel rendelkeznek, 
és maguk döntik el, hogy számukra melyik a 
gumiabroncsok tárolásának legjobb módja, vagyis, 
hogy a gumiabroncsokat például gyártó vagy méret 
szerint raktározzák-e. Peter Buijs, gumiabroncs-
szakértő, egy amszterdami szakkereskedés 
üzemeltetője, az alábbi jó tanácsokkal szolgált:

1Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (ETRMA) és az Európai Gumiabroncs- és Kerékpántgyártók Műszaki Szervezete (ETRTO)

„A tárolás kapcsán van néhány olyan egyszerű 
dolog, ami sokat segíthet abban, hogy a készletet 
ott tartsuk, ahol szükségünk van rá. Ilyen 
szabály például, hogy a leszállított gumikat 
az érkezésüket követően azonnal a helyükre 
vigyük. Így biztosíthatjuk az állandó rendet. 

A tárolás hatékonyságának növelése érdekében a 
forgalmazóknak érdemes az “elsőként be – elsőként 
ki” (FIFO) készletforgási rendszert alkalmazniuk.

Mi, a gyártó, a méret és a sebességkorlát szerint 
osztályozva tároljuk a gumiabroncsainkat. A 
fiatalabb kollégák könnyen összekeverhetik a 
sebességkorlátokat. A gumiabroncs-szerelők 
valamennyien megfelelően képzettek, és felszerelés 
előtt mindig ellenőrzik a gumiabroncsokat, és a 
fenti módon történő tárolás megspórolhatja a 
számukra azt, hogy esetleg vissza kelljen menniük a 
raktárba kicserélni a gumiabroncsot a megfelelőre. 

Igyekszünk azt is megtanítani a munkatársainknak, 
hogy hogyan kell helyesen mozgatni a 
gumiabroncsokat. Helytelen mozgatás 
esetén ugyanis nagyon súlyosnak és nehezen 
mozgathatónak érezhetjük a gumiabroncsokat. 
Érdemes a nagyobb méreteket és a defekttűrő 
gumiabroncsokat alacsonyabban tárolni, 
mivel ezek a legnehezebbek.“

A gumiabroncsok tárolásával kapcsolatos 
szabályok az új gumiabroncsok mellett az 
ideiglenesen nem használt gumiabroncsok 
tárolására is vonatkoznak, például azokban az 
országokban, ahol kötelező a nyári gumiabroncsról 
téli gumiabroncsra történő váltás.

Az ETRMA arra is kéri a gumiabroncs-
forgalmazókat, hogy tájékoztassák vásárlóikat 
a tartalék gumiabroncsok helyes tárolásának 
módjáról.  Ha a kerék és a gumiabroncs 
együtt, komplett egységként kerül tárolásra, a 
gumiabroncsot felfújt állapotban kell hagyni, 
és az ilyen kerekeket legjobb egymás tetejére 
helyezve tárolni. A kerékre szerelt gumiabroncsok 
a falra akasztva is tárolhatók, feltéve, hogy 
a felakasztáshoz használt horog nem okoz 
kárt a kerékben vagy a gumiabroncsban.

Mit tegyünk, és mit ne tegyünk - Hogyan tároljuk a gumiabroncsokat
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Az ETRMA alábbi praktikus 
tárolási útmutatója bármikor 
letölthető és kinyomtatható.  
A szakkereskedésekben 
elhelyezve felhívhatja a 
figyelmet a gumiabroncsok 
helyes tárolására.
HELYES:

 Tároljunk gyenge, 
mesterséges fény mellett

 Tartsuk a helyiséget állandó 
szobahőmérsékleten 

 Tároljunk száraz helyen
 Gondoskodjunk arról, hogy a tároló 

helyiség ne legyen túlzsúfolt
 Tároljuk a felszerelt 

gumiabroncsokat függőleges 
helyzetben, de ne túl szorosan

 Gondoskodjunk a tároló helyiség 
megfelelő szellőzéséről. 

HELYTELEN:
 Ne tároljunk közvetlen napfény vagy 

erős ultraibolya fény hatásának kitéve
 Ne tároljunk nagyon magas vagy 

nagyon alacsony hőmérsékleten
 Ne tároljunk nedves vagy 

párás körülmények között
 Ne tároljunk olyan elektromos gépek 

közelében, amelyek működése 
szikraképződéssel járhat

 Ne tároljunk egy helyiségben 
oldószerekkel, tüzelő- és 
üzemanyagokkal, kenőanyagokkal, 
vegyszerekkel, savakkal vagy 
fertőtlenítőszerekkel

 Ne rakjuk úgy egymásra, hogy 
az nyomást, vagy maradandó 
alakváltozást okozhasson.    

A KERESKEDŐK TIPPJEI: 
 Tároljunk állványokon
 Tároljunk sebességkorlát szerint
 Tároljuk a gyakran keresett 

abroncsokat könnyen 
hozzáférhető helyen

 Tároljuk a nagyobb méreteket 
az alsó polcokon

 Alkalmazzuk az “elsőként 
be – elsőként ki”’ (FIFO) 
készletforgási rendszert

 Gondoskodjunk arról, hogy 
mindenki pontos oktatást és 
tájékoztatást kapjon a készletek 
mozgatására vonatkozóan.

HELYES: 
tároljunk 
száraz 
helyen

HELYES: 
tároljunk jól 
szellőző 
helyen

NEM HELYES: 
ne tároljunk 
nedves vagy 
párás 
körülmények 
között

EGYÉB TÉNYEZŐK:

NEM HELYES: ne 
tároljunk egy helyiségben 
oldószerekkel, tüzelő- és 
üzemanyagokkal, 
kenőanyagokkal, 
vegyszerekkel, savakkal 
vagy 
fertőtlenítőszerekkel

HELYES: tároljunk 
gyenge, mesterséges 

fény mellett

NEM HELYES: ne tároljunk 
magas UV-tartalmú, erős 

mesterséges fényben

FÉNY:

HELYES: tároljunk 
szobahőmérsékleten

NEM HELYES: ne tároljunk 
nagyon meleg helyen

NEM HELYES: ne tároljunk 
nagyon hideg helyen

HŐMÉRSÉKLET:

HELYES: a gumiabroncsokat függőleges 
helyzetben, de ne túl szorosan tároljuk. 

Gondoskodjunk a megfelelő 
készletforgás biztosításáról

NEM HELYES: ne rakjuk úgy 
egymásra a gumiabroncsokat, hogy 

az nyomást, vagy maradandó 
alakváltozást okozhasson

ELRENDEZÉS:

NEM HELYES: ne tároljunk 
közvetlen napfénynek 

kitett helyen

A gumiabroncsok helyes tárolása infografika
www.tyreaware.org/storing-tyres-correctlydownload infographic:



+32 2 218 49 40  //  info@etrma.org  //  www.tyreaware.org  //  5

A gumiabroncs a jármű és az út közötti egyetlen 
érintkezési felület, amely a futófelületnek 
köszönhetően biztosítja a megfelelő tapadást 
vezetés, fékezés és kormányzás közben. Az 
olyan személyautó gumiabroncsok, amelyeken 
a futófelület mintázatának mélysége nem éri 
el az 1,6 mm-t, veszélyesek, és használatuk 
jogszabályellenes. Ha egy autó mégis e 
határérték alatti gumiabronccsal közlekedik, 
ez 40%-kal lecsökkenti azt a sebességértéket, 
amikor már előfordulhat az ún. aquaplaning. 
ilyenkor az úttest és a gumiabroncs között 
egy vízréteg keletkezik, amelyen a gépkocsi 
elkezd siklani, és kormányozhatatlanná 
válik. Ez az egyik oka annak, hogy miért nem 
szabad a gumiabroncsot tovább használni, 
ha a profilmélység 1,6 mm-re csökkent.

Fontos, hogy a járművezetők rendszeresen 
ellenőrizzék gumiabroncsaik futófelületének 
profilmélységét - ez egyszerűen, a kopásjelzők 
segítségével is elvégezhető. Ezek a jelzők 
valamennyi gumiabroncsba gyárilag be 
vannak építve. Sok gépkocsivezető nincs 
tisztában azzal, hogy nincs feltétlenül 
szüksége külön készülékre ahhoz, hogy 
ellenőrizni tudja gumiabroncsai állapotát.

A futófelület-kopásjelző egy, a futófelület 
barázdáiban elhelyezett gumicsík - ha a 
környező futófelület erre a minimumszintre 
kopik, a gumiabroncsot ki kell cserélni. 

A profilmélység egy 100 forintos pénzérmével 
is ellenőrizhető.  A barázdába helyezve 
az érme aranyszínű peremét el kell, hogy 
takarja az abroncs. A kopást mind a négy 
gumiabroncs valamennyi barázdájának 
legalább két pontján ellenőrizni kell.

www.tyreaware.org/tread-depth

A gumiabroncsiparban dolgozó szakemberek felhívják a gépkocsivezetők 
figyelmét arra, hogy néhány egyszerű ellenőrzéssel meggyőződhetnek arról, 
hogy biztonságosan és a jogszabályokban előírtak szerint közlekednek-e. 

Amit a profilmélységről 
tudni kell

A maximális teljesítmény és a biztonság 
garantálása érdekében fontos, hogy 
a járművezetők eleget tegyenek a 
gumiabroncsok futófelületével kapcsolatos 
uniós szabályozásnak. A téli gumiabroncsokra 
vonatkozóan az országos előírások – 
ideértve a profilmélységgel kapcsolatos 
szabályokat is –, országonként eltérnek.

Rendszeres szemrevételezéssel is 
győződjünk meg arról, hogy a gumiabroncsok 
állapota a jogszabályi határértékeknek 
megfelelő-e.  Fontos továbbá az is, 
hogy a gumiabroncsokat a gyártó által 
javasolt, megfelelő nyomásra fújjuk fel.

ha a témáról szeretne többet megtudni, látogasson el az alábbi weboldalra:
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A gumiabroncs teljesítményét 
és élettartamát több tényező 
befolyásolja. Az európai 
gumiabroncsipar fontos 
törekvése, hogy a fogyasztók 
felismerjék és megértsék 
a megfelelően felfújt 
gumiabroncsok fontosságát.  
A megfelelően felfújt gumiabroncsok 
nagyobb biztonságot nyújtanak, üzemanyag-
megtakarítást tesznek lehetővé és kevésbé 
terhelik a környezetet.  A gyártók által 
megadott, javasolt abroncsnyomás több helyen 
is megtalálható a gépkocsin. Fontos, hogy 
a forgalmazók megfelelően tájékoztassák 
a vásárlókat az adott gumiabroncsok 
megfelelő nyomására vonatkozóan. 

A nem megfelelő abroncsnyomás – különösen a 
túl alacsony nyomás – számos negatív hatással 
járhat. A helytelenül felfújt gumiabroncsok: 

• Ronthatják az úttartást
• Egyenetlen kopást okozhatnak
• A gumiabroncs belső 

sérüléséhez vezethetnek
• A gumiabroncs defektjét okozhatják
• A gumiabroncs túlmelegedéséhez 

vezethetnek
• Lerövidíthetik a gumiabroncs élettartamát.
• Megnövelhetik a féktávolságot

A megfelelő abroncsnyomás 
Bizonyos tényezők – pl. a túlterhelés és a 
túl nagy kanyarsebesség –, a gumiabroncs 
sérülését, defektjét okozhatják.

A gumiabroncs akkor is gyorsabban 
sérülhet, ha túlzottan fel van fújva. 
A gépkocsivezetőknek nem szabad 
megfeledkezniük arról sem, hogy az 
abroncsnyomás a szivárgás okozta 
nyomáscsökkenés, az időjárás változása, 
valamint a keréktárcsa, a szelep vagy 
a gumiabroncs sérülése 
miatt is változhat. 

Az európai gumiabroncsipar 
szakemberei minden 
gépkocsivezetőnek azt 
javasolják, hogy 
a megfelelő 
teljesítmény 
biztosítása 
érdekében 
havonta legalább 
egyszer kalibrált 
nyomásmérővel 
ellenőrizzék az 

abroncsnyomást. A gumiabroncsok a 
gumiabroncs-forgalmazóknál, az autószerelő 
műhelyekben és a benzinkutakon is felfújhatók. 
Az abroncsnyomást érdemes mindig indulás 
előtt ellenőrizni, mivel a felmelegedett 
gumiabroncsok nyomásértéke eltérő lehet.

Fontos, hogy a gépkocsivezetők a 
megfelelő abroncsnyomás beállításakor 
a kézikönyvben, az ajtó belső oldalán, 
a tanksapkán vagy a kesztyűtartóban 
feltüntetett járműadatokat – hasznos teher, 
teljes tömeg – is figyelembe vegyék.

A gumiabroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer (TPMS) egy olyan eszköz, 
amely figyelmezteti a járművezetőt, ha 
a nyomás változik, és ezzel mérsékeli a 
nem kellően felfújt gumiabroncsokkal 
történő közlekedés veszélyét.

A TPMS az EU-ban a forgalomba kerülő új 
személygépkocsikban már kötelező tartozék, 
és a gumiabroncsipar képviselői bíznak 
benne, hogy ezt a rendelkezést hamarosan 
a haszongépjárművekre is kiterjesztik.

Az ETRMA azt javasolja, hogy a járművezetők 
igyekezzenek mindig gondosan ellenőrizni 
az abroncsnyomást, ezzel biztosítva a 

maximális biztonságot, és megnövelve 
a gumiabroncs teljesítményét 

és élettartamát. 

www.tyreaware.org/correct-inflation

A megfelelően felfújt gumiabroncsok jelentősége és előnyei egyszerűen 
szemléltethetők a talicska példájával. A talicska nehéz teherrel is könnyen tolható, 
ha a kerék gumiabroncsa megfelelően fel van fújva. Ugyanaz a teher nem kellően 
felfújt gumiabronccsal egyre nehezebben mozgatható és irányítható. Ha szeretne 
többet megtudni, látogasson el az alábbi weboldalra:

Hol találja az abroncsnyomással 
kapcsolatos adatokat:

b.a.

e.

c.

d.

Az abroncsnyomásra 
figyelmeztető jel a műszerfalon

A kesztyűtartóban

Az ajtó belső oldalán

A tanksapka belső oldalán

Az autó kézikönyvében
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A legtöbb járművezetőnek 
ismerős a kátyúba hajtó 
kerék zaja, rázkódása.
Az okos járművezető ilyenkor – amint arra 
lehetősége van – megáll, és ellenőrzi, hogy 
megsérült-e a gumiabroncs. Erős ütközés 
esetén a gumiabroncsot le kell szerelni, 
és amint lehet, meg kell vizsgáltatni 
egy szakemberrel. Még jobb persze, ha 
a járművezetők tekintettel vannak az 
útviszonyokra, és az esetleges törmelékekre 
és kátyúkra odafigyelve, óvatosan vezetnek.

Bizonyos sérülések azonnal észrevehetők – 
ilyen például az abroncsfal kidudorodása, vagy 
a felület hasadása. Az útpadkához ütköző, 
vagy kátyúba, törmelékre hajtó gumiabroncs 
azonban belsőleg is sérülhet, ami – a 
szemmel látható sérülésekhez hasonlóan – 
komoly veszélyt jelenthet a biztonságra 
nézve. A kátyúba hajtás a gumiabroncs 
és a keréktárcsa különböző sérüléseit 
eredményezheti.  Az ütközés a keréktárcsán 
deformálódásokat, a gumiabroncson pedig 
repedéseket és kidudorodásokat okozhat. 

A gumiabroncsiparban dolgozó szakemberek 
azt javasolják, hogy a járművezetők 
mindig körültekintően vezessenek.

Ha bármi szokatlant érez, nézzen utána – egyetlen 
nagyobb bukkanót vagy kátyút se hagyjon figyelmen kívül

Annak érdekében, hogy a 
járművezetők elkerüljék 
az esetleges kátyúk 
okozta sérüléseket, a 
következőket kell tenniük:

Legyen mindig elővigyázatos

Tartson mindig biztonságos 
követési távolságot

Ha ki akar kerülni egy kátyút, 
és emiatt irányt változtatna, 
mindig ügyeljen a forgalomra 
és a gyalogosokra

Ügyeljen mindig a sebességére

Kerülje a felesleges fékezést

Fogja helyesen a kormányt. 
Így megőrizheti a jármű fölötti 
uralmát, és biztosíthatja a 
maximális teljesítményt

Ellenőrizze rendszeresen 
az abroncsnyomást. A 
helyes nyomásérték a 
tanksapka belső oldalán, a 
jármű kézikönyvében, és/
vagy a vezető felőli ajtó 
belső oldalán található.

Tisztában vagyunk vele, hogy 
alig van olyan járművezető, 
akinek sohasem volt 
még oka aggodalomra. 
A kritikus helyzetekben 
az a legfontosabb, 
hogy felelősségteljesen 
cselekedjünk, és 
vigyázzunk a magunk és 
a mások biztonságára.

Ha nem biztos a dolgában, 
forduljon szakemberhez.

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
ha a témáról szeretne többet megtudni, látogasson el az alábbi weboldalra:
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www.tyreaware.org/winter-tyres

A téli gumiabroncsokról bővebben
A téli közlekedési viszonyok egész Európában egyre nagyobb 
figyelmet kapnak. A hideg, az erős hóesés és a jeges utak 
szükségessé teszik, hogy a járművezetők téli gumiabroncsra 
váltsanak. Iparági szakértők kifejezetten javasolja a téli 
gumiabroncsok használatát, hiszen a járművezetők így könnyebben 
megbirkózhatnak a veszélyes téli vezetési körülményekkel.    

A téli és a nyári gumiabroncsok között jelentős 
eltérések vannak. Ezeknek köszönhetően a 
téli gumival felszerelt járművek könnyebben 
és biztonságosabban közlekednek a jeges és 
nedves utakon. A téli gumiabroncsokat olyan 
technológiával fejlesztették ki, amely lehetővé 
teszi a jeges, havas, téli körülmények közötti 
biztonságos autózást. A téli gumiabroncsok 
külön termékszegmenst képviselnek.

A nehéz téli útviszonyokhoz kifejlesztett 
speciális gumikeverékek és futófelület-
mintázatok kombinációja jelentősen 
javítja a gumiabroncsok tapadását.  A 
statisztikák egyértelműen azt igazolják, 
hogy télen mindenképpen érdemes 
téli gumiabroncsot felszerelni.

A Pneuband nevű belga nemzeti bizottság 
2009-ben végzett tesztjei azt bizonyították, 
hogy a nedves útviszonyok mellett, 2°C-
os hőmérsékleten 90 km/h sebességgel 
közlekedő jármű téli gumival 11 méterrel 
előbb áll meg, mint nyári gumival. Havas úton 
az 50 km/h sebességgel közlekedő jármű 
téli gumival 31 méterrel előbb állt le, mint a 
nyári gumival felszerelt jármű, amelynek a 
megállásig mért féktávolsága 62 méter volt2.

Az általános M+S téli abroncsokon túl a 
rendkívüli hóviszonyokra alkalmas téli 
gumiknak kötelező elérni egy minimális 
szintet a havon történő fékezés és tapadás 
esetében. Amennyiben a gumiabroncs 
átmegy az arra vonatkozó teszten, jelölhető 
a három hegycsúcs hópihe szimbólummal.

A skandináv országokban és oroszországban 
közlekedő járművezetőknek érdemes a 
járműveikre az extrém havas és jeges 
útviszonyoknak is ellenálló ice Grip vagy 
Nordic jelzésű gumiabroncsot felszerelni.  
Ezek lehetnek fogazottak, illetve nem 
fogazott gumiabroncsok. Ezeket gyakran lágy 
keverékű téli gumiabroncsként is emlegetik.

Egy nemrégiben lebonyolított kutatás adatai 
szerint a téli gumiabroncsok használata a 
személygépkocsikon 46%-kal csökkentheti a 
téli útviszonyok között a tapadás hiánya miatt 
előforduló balesetek számát.  A maximális 
teljesítmény és biztonság érdekében érdemes 
minden keréktárcsára téli gumiabroncsot 
felszerelni.  Ha a cserére mégis csak az egyik 
tengelyen kerül sor, a jármű fölötti uralom és 
a jó tapadás megőrzése érdekében ajánlatos 
a téli gumiabroncsot hátra felszerelni.

A járművezetőknek azt javasoljuk, hogy még a 
tél beállta előtt szereltessék fel a téli gumikat, 
felkészülve így a megváltozó útviszonyokra.

Az európai gumiabroncsipar szakemberei 
meggyőződéssel állítják, hogy az évszaknak 
megfelelő gumiabroncs használatával a 
járművezetők meghosszabbíthatják a nyári 
és a téli gumiabroncsaik élettartamát, 
és emellett nagyobb biztonságot 
és a teljesítményt érhetnek el.

2Pneuband, Federauto, tesztkörülmények: Continental, VW Golf, 
205/55R16, fékezési sebesség 50>0 km/h, -5℃, 2009

ha a témáról szeretne többet megtudni, látogasson el az alábbi weboldalra:
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www.tyreaware.org/service-life

A gumiabroncs élettartama - tények & adatok
A gumiabroncsok nem élelmiszertermékek, így nincs „minőségét megőrzi“ dátumuk. A gumiabroncs 
élettartamát befolyásolják azok a körülmények, amelyeknek használat közben ki van téve 
(pl. terhelés, sebesség, abroncsnyomás, közutak állapota). A gumiabroncs üzemképessége 
nagyban függ attól is, hogy hogyan tárolják (hőmérséklet, nedvességtartalom, elhelyezés). 

A futófelület barázdáiban 
látható repedések

Az oldalfalon látható kidudorodások Az oldalfal sérülései

A gumiabroncs élettartamát nagyban 
befolyásolják használatának körülményei. Mivel 
ezek a körülmények nagyon eltérőek lehetnek, 
a gyártás pillanatában nem lehet pontosan 
megjósolni a gumiabroncs élettartamát. Minél 
régebbi a gumiabroncs, természetesen annál 
nagyobb az esélye annak, hogy a használattal 
összefüggő körülmények, vagy egyszerűen 
a kopás miatt cserére van szükség.

A gumiabroncsok biztonságának garantálásában 
a gumiabroncs-forgalmazók és a járművezetők 
egyaránt rendkívül fontos szerepet játszanak. 
Többféle mód van arra, hogy növeljük a 
gumiabroncsok élettartamát, és hogy ellenőrizzük, 
hogy biztonságosan használhatók-e.

A gumiabroncsot le kell szerelni, ha a futófelület 
profilmélysége lecsökken az uniós jogszabályokban 
minimálisan megengedett értékre; ha a 
gumiabroncson vágások, repedések, kidudorodások 
vagy a napfény által okozott károk jelei láthatók; 
vagy ha helytelen használat, például túl alacsony 
nyomás vagy túlterhelés jelei jelentkeznek. 

Mivel a gumiabroncsok rendkívül intenzív 
használatnak vannak kitéve, ajánlatos minden 
személygépkocsira, motorkerékpárra, kisteherautóra, 
lakókocsira,  utánfutóra és traktorra felszerelt 
gumiabroncsot (ideértve a pótkerekeket is) 
rendszeresen ellenőriztetni. Az iparág szakemberei 
hangsúlyozzák a felhasználók karbantartás 
terén játszott fontos szerepét. A megfelelő 
karbantartás a legjobb garancia arra, hogy a 
gumiabroncs hosszú ideig használható legyen.

Az iparág szakemberei azt javasolják, hogy a 
felhasználók havonta ellenőrizzék a gumiabroncsok 
nyomását és a futófelület kopását, illetve hogy 
időszakosan végeztessék el a gumiabroncsok 
forgatását, a kerékkiegyensúlyozást és a 
futómű-beállítást. Fontos, hogy a felhasználók 
odafigyeljenek minden olyan jelre, ami arra 
utalhat, hogy ideje lecserélni a gumiabroncsokat.

Ezen javaslatok és iránymutatások betartása 
nem tudja garantálni, hogy a gumiabroncsnak 
nincs olyan nem látható belső hibája, amely 
alkalmatlanná teheti a további használatra.

A gumiabroncsnak mekkora része érintkezik az útfelülettel 1 mm-es vízrétegben

Haladási sebesség
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A járművezetőknek a megnövekedett zajra 
vagy rázkódásra is oda kell figyelniük, hiszen 
mindkettő annak a jele lehet, hogy ideje lecserélni 
a gumiabroncsot, vagy utalhat olyan mechanikai 
kopásra, amely abroncsproblémákat okozhat.

A jármű- és a gumiabroncsgyártók egymással 
együttműködve, fejlett technológiákat felhasználva 
igyekeznek jó minőségű és biztonságos termékeket 
kifejleszteni.  A járművekre és az azokra szerelt 
gumiabroncsokra egyaránt vonatkozik, hogy a 
hosszú élettartam és megfelelő teljesítmény 
alapfeltétele a megfelelő karbantartás. 

ha a témáról szeretne többet megtudni, látogasson el az alábbi weboldalra:
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A pótkerék karbantartásának fontossága. 

Hogyan kell ellenőrizni a 
gumiabroncsokat? 
A járművezető felelőssége, hogy szemrevételezéssel 
is ellenőrizze gumiabroncsait, a profilmélységet és 
az abroncsnyomást, ezzel biztosítva a maximális 
biztonságot és a gumiabroncs jó teljesítményét.
A futófelület mélysége a gumiabroncson általában hat helyen elhelyezett futófelület-
kopásjelzők (Tread Wear Indicators, TWI-k) segítségével könnyen ellenőrizhető. 
A TWI egy, a futófelület barázdáiban elhelyezett gumicsík - ha a környező 
futófelület erre a minimumszintre kopik, a gumiabroncsot ki kell cserélni. 

Az EU a személygépjárművekre vonatkozóan 1,6 mm-es minimális futófelületi profilmélységet 
ír elő. Fontos, hogy a barázdák mélységét a futófelület valamennyi barázdájában 
ellenőrizzük. A nem megfelelő mélység veszélyeztetheti a biztonságot. Ha bármilyen 
kételye merül fel, forduljon szakemberhez! A járművezetőknek azt javasoljuk, hogy 
ellenőriztessék rendszeresen a gumiabroncsaikat a gumiabroncs-kereskedésben.

A járművezetőknek azonnal szakemberhez kell fordulniuk, ha hólyagosodást, repedést, szakadást 
vagy vágást fedeznek fel a gumiabroncson, vagy ha a gumiabroncs olyan erős ütésnek volt kitéve, 
amely abban esetleg belső sérülést okozhatott. Ilyen sérülés fordulhat elő például akkor, ha a 
gépkocsi útpadkának ütközik, vagy kátyúba hajt, ami a gumiabroncs biztonságára is hatással lehet.

A repedezett felületű, ózon okozta repedések jeleit mutató gumiabroncsokat le kell cserélni. 
A járművezetőknek rendszeresen ellenőrizniük kell az abroncsnyomást, ami nemcsak 
a biztonság, de az üzemanyag-hatékonyság szempontjából is rendkívül fontos.

Pótolhatatlan - 
Az európai gumiabroncsipar 
képviselői arra is szeretnék 
felhívni a járművezetők 
figyelmét, hogy ne vegyék 
magától értetődőnek, hogy 
a pótkerék rendben van, és 
ellenőrizzék rendszeresen a 
pótkerék gumiabroncsának 
állapotát is. A pótkerék 
használhatóságától függ, 
hogy a gumidefekt gyorsan 
megoldható kellemetlenséget, 
vagy több órás leállást jelent-e. 
Volt idő, mikor a pótkerekek a járművön 
elhelyezettekkel megegyezőek, és azokkal 
egy az egyben cserélhetők voltak.

Ma már a legtöbb autógyártó a normál 
kerekektől kinézetüket és méretüket 
tekintve is eltérő pótkerekeket ad.

Az ilyen szükségkerekek használata 
általában az azokon feltüntetett sebességi 
és távolsági feltételekhez kötött.

A maximumsebesség jellemzően 80 
km/h, mivel a többivel nem teljesen 
egyező kerék – különösen magasabb 
sebességnél – negatívan befolyásolhatja a 
jármű irányíthatóságát és dinamikáját.

Bizonyos korlátozások vonatkozhatnak a 
pótkerék járművön való elhelyezésére, és 
az azzal megtehető távolságra is. Egyre 
gyakoribbá válik az is, hogy a járműgyártók 
egyáltalán nem biztosítanak pótkereket. Az 
ideiglenes használatra szánt pótkerekek 
csak szükségmegoldást jelentenek, és 
mindössze arra szolgálnak, hogy az 
autót be lehessen vinni a szervizbe.

Egyre elterjedtebb az is, hogy az autókat 
pótkerekét alternatív megoldással váltják ki. 
Ilyenek például a defekttűrő gumiabroncsok, 
vagy a különféle abroncstömítő technológiák.

Fontos, hogy a járművezetők ismerjék 
a gépkocsijuk felszereltségét, és 
így felkészülten reagálhassanak az 
esetleges szükséghelyzetekre.

Egy esetleges defektet követően fontos, 
hogy a gumiabroncsot azonnal javíttassuk 
meg vagy cseréltessük ki, és hogy kikérjük 
a forgalmazó tanácsát a kerekek járműre 
való visszahelyezésével kapcsolatban.

A pótkerék megfelelő karbantartása okos 
döntés, amivel megelőzhető a hosszas út 
menti várakozás. Vannak olyan autóklubok, 
amelyek különdíjat számítanak fel, ha 
olyan autó defektjéhez hívják ki őket, 
amelynek nincs használható pótkereke.
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Ha elérkezik az idő, egy új gumiabroncs szett vásárlása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy garantálni tudjuk a jármű biztonságát 
és maximális teljesítményét. A gumiabroncsok jelentik az egyetlen 
érintkezési felületet a jármű és az út között, így a gumiabroncsok 
megfelelő karbantartása egyet jelent a biztonság fenntartásával.

Mikor érdemes lecserélni 
a gumiabroncsokat?

gumiabroncs sérülését okozhatja. Mindig 
meg kell vizsgálni, hogy egy esetleges 
ütődés nem okozott-e valamilyen sérülést.

A gumiabroncsok rendellenes vagy 
egyenetlen kopása a futómű-beállítás, a 
kerékkiegyensúlyozás problémájára, vagy 
nem megfelelő abroncsnyomásra utalhat. 
Igaz ugyan, hogy egy-egy mechanikai tényező 
gumiabroncsokra gyakorolt hatását gyakran 
csak a rendellenes kopás megjelenésekor 
lehet észrevenni, de az is sokba kerül, 
ha hagyjuk, hogy a gumiabroncs a nem 
megfelelő abroncsnyomás miatt kopjon el. 

A legjobb teljesítmény biztosítása 
érdekében ajánlatos mind a négy kerékre 
ugyanolyan gumiabroncsot szerelni, 
és mindig érdemes betartani az első 
és hátsó kerekekre, illetve a terhelt 
állapotra vonatkozóan javasolt különböző 
nyomásértékeket. Ez különösen fontos 
akkor, ha nyári gumiról téli gumira váltunk.

Elengedhetetlen, hogy a járművezetők gyakran 
ellenőrizzék és rendszeresen ellenőriztessék 
a gumiabroncsaikat, és hogy azonnal 
szakemberhez forduljanak, ha sérülés vagy 
az anyagfáradás jelei láthatók jeleit észlelik.

Az okos autósok rendszeres karbantartással 
biztosítják autójuk és gumiabroncsaik 
lehető legjobb teljesítményét, ami azt 
is magában foglalja, hogy felismerik, ha 
ideje lecserélni a gumiabroncsokat.

Az EU a személygépkocsikra vonatkozóan 
1,6 mm-ben állapította meg a futófelület 
minimális profilmélységét.

Az EU jogszabályai műszaki vizsgáztatás 
és közúti műszaki ellenőrzések útján 
biztosítják a személygépkocsik, a 
haszongépjárművek és az utánfutók rendszeres 
ellenőrzését.  Az ilyen ellenőrzések során 
a gumiabroncsokat is meg kell vizsgálni. 

Az alábbi körülmények valamelyikének 
fennállása olyan ok, amely miatt 
a jármű nem felel meg a műszaki 
vizsgálat követelményeineks3: 

• Helytelen méretű gumiabroncs, 
túlterhelés, hiányzó vagy helytelen 
jóváhagyási jel, a követelményeknek 
nem megfelelő, és ezért a 
közlekedésbiztonságot hátrányosan 
befolyásoló sebességindex 

• A mindenkori használathoz elégtelen 
terhelhetőség vagy sebességindex

• Egyazon tengelyen vagy 
ikerkeréken különböző méretű 
gumiabroncsok találhatók

• Egyazon tengelyen különböző 
szerkezetű (radiál/diagonál) 
gumiabroncsok találhatók

• Bármilyen komoly sérülés vagy 
vágás a gumiabroncson

• A szövetváz kilátszik vagy sérült
• A futófelület-kopásjelző 

láthatóvá válik 
• A futófelület bordázatának mélysége 

nem felel meg a követelményeknek 
• Az abroncs a jármű nem mozgó 

alkatrészeihez dörzsölődik, ezáltal 
romlik a vezetés biztonsága

• A gumiabroncs más alkatrészekhez 
(rugalmas sárvédők) dörzsölődik

• A gumiabroncs más alkatrészekhez 
dörzsölődik (még akkor is, 
ha ez nem befolyásolja a 
vezetés biztonságosságát)

• Nem megfelelően utánvágott 
gumiabroncsok

• A szövetváz védőrétege sérült
• Hibásan működő abroncsnyomás-

ellenőrző rendszer vagy egyértelműen 
csökkent nyomású abroncs 

• Az abroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer egyértelműen nem működik

A jó minőségű, helyesen karbantartott 
gumiabroncs szett nagyban hozzájárul a jármű 
teljesítményéhez és gazdaságosságához, 
és az ára így tulajdonképpen eltörpül 
az előnyei mellett. A kopott vagy sérült 
gumiabroncsok cseréjének elmulasztása 
a biztonság szempontjából igen 
súlyos következményekkel járhat.

A forgalmazók és a vásárlók egyaránt 
fontos szerepet játszanak a gumiabroncsok 
biztonságának garantálásában, és számos 
olyan tényező van, amely negatívan 
befolyásolhatja a gumiabroncs teljesítményét.  
Az időszakos karbantartás nagy részét a 
járművezetők maguk is elvégezhetik, és így 
csak akkor kell szakemberhez fordulniuk, 
ha problémával szembesülnek, vagy ha 
ideje lecserélni a gumiabroncsokat.

A modern gumiabroncsok egyre erősebbek 
ugyan, de ennek ellenére is előfordulhatnak 
defektek. Fontos, hogy ilyenkor szakember 
ellenőrizze, hogy a defektes gumit el kell-e 
dobni, vagy hogy biztonságosan megjavítható.

Az olyan gumiabronccsal, amelyen az 
anyagfáradás jelei láthatók, nem szabad 
tovább közlekedni. Azt, hogy egy gumiabroncs 
meddig használható, számos tényező 
befolyásolja, ideértve a jármű típusát, az 
útfelületet és a vezetési stílust. Fontos tehát, 
hogy a járművezetők odafigyeljenek, és 
rendszeresen ellenőrizzék abroncsaikat.

Az útviszonyok gyakran kiszámíthatatlanok. 
Előfordulhat, hogy a burkolatot éles 
törmelék vagy kátyúk borítják, ami a 

3Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/
EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és 
pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 
2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
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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 Tagvállalatok

Nemzeti Szövetségek

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


