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Asociaţia Europeană a 
Producătorilor de Anvelope 
şi Cauciuc (ETRMA) este 
vocea industriei de anvelope 
din Europa, al cărei obiectiv 
fundamental este acela 
de a reprezenta interesele 
de reglementare şi conexe 
ale producătorilor la nivel 
european şi internaţional.

Împreună cu membrii săi, ETRMA s-a angajat 
să reducă impactul anvelopelor asupra 
mediului înconjurător, asigurând în acelaşi 
timp standarde înalte privind performanţele 
anvelopelor legate de siguranța. 

Organizaţia este alcătuită din companii 
producătoare individuale şi asociaţii 
naţionale pentru anvelope care fac 
eforturi pentru a dezvolta industria 
prin  informare şi educare la nivelul unor 
domenii precum economie, sănătate şi 
siguranţă, protecţia mediului şi transport. 

ETRMA a colaborat cu Comisia UE 
şi alte instituţii relevante în numele 
industriei de anvelope pentru a facilita 
introducerea etichetei UE pentru anvelope, 

cu scopul de a furniza consumatorilor 
informaţiile necesare în legatură cu 
siguranţa şi performanţele acestora.

În efortul său de a promova bunele practici, 
ETRMA a creat ghiduri şi recomandări  pentru 
distribuitorii de anvelope şi consumatori pe 
care le pune la dispoziţie în acest pachet 
media. Pachetul conţine materiale informative 
pentru consumatori în scopul de a ajuta lanţul 
valoric prin difuzarea bunelor practici în 
manipularea şi depozitarea anvelopelor, precum 
şi a noţiunilor de bază referitoare la durata de 
folosire, siguranţa şi întreţinerea anvelopelor.

Toate materialele, inclusiv povestirile 
traduse, imaginile cu rezoluţie înaltã, 
graficele de informaţii și videoclipurile 
gata de difuzare sunt disponibile online.

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling
Aflaţi mai multe despre eticheta UE pentru anvelope vizitând: 
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Industria anvelopelor din 
Europa este una dintre cele mai 
sofisticate din lume, începând 
cu producătorii care dezvoltă 
cauciucuri de tehnologie 
avansată pentru autoturisme 
şi vehicule comerciale, pânã 
la reţeaua de distributori 
specializaţi care furnizează şi 
întreţin anvelopele pentru a 
menţine traficul rutier european 
în condiţii de siguranţă. 
Fiecare anvelopă care părăseşte  fabrica 
unui membru ETRMA este verificată din 
punct de vedere al calităţii în concordanţă 
cu reguli foarte stricte şi apoi este 
transportată în condiţii optime la destinaţiile 
unde urmează să fie montată. 

Odată ce anvelopele părăsesc fabrica, 
producătorii nu mai au control asupra 
condiţiilor în care acestea sunt depozitate. 
Deşi anvelopele sunt foarte durabile şi 
rezistente la majoritatea situaţiilor pe care 
le întâlnesc, este important ca acestea să 
fie depozitate în condiţiile adecvate. Acest 
aspect este necesar pentru a oferi siguranţa 
că, odată montate pe un vehicul, cauciucurile 
sunt în cea mai bună condiţie posibilă. 

Industria europeană de anvelope a emis o 
serie de linii directoare foarte simple, cu 
scopul de a-i ajuta pe distribuitori să-şi 
păstreze stocul valoros gata de utilizare1. 

Anvelopele trebuie să fie depozitate fara a fi 
comprimate sau supuse la tensiune, compresie 

sau alte forţe care ar putea cauza deformarea 
lor permanentă. Un mod eficient în acest sens 
este  păstrarea lor în poziţie verticală, una 
lângă alta, pe rafturi. O alternativă mai uşoară 
este stivuirea acestora una peste alta, dar 
nu foarte sus, pentru a nu îngreuna accesul 
la anvelopele de la baza teancului şi a nu 
mări numărul de manipulări necesare pentru 
o anvelopă pe durata depozitării. Această 
alternativă nu are efecte negative asupra 
anvelopei dar este incomodă şi consumă 
timpul persoanei care trebuie să deplaseze 
teancurile. Anvelopele astfel depozitate nu 
ar trebui amplasate direct pe podea, ci pe un 
palet sau pe o suprafaţă care să le izoleze de 
temperaturã şi eventuala umezeală a podelei. 

Condiţiile fizice ale spaţiului în care sunt 
depozitate anvelopele sunt importante, 
dar nu sunt greu de realizat. Spaţiul de 
depozitare trebuie să fie la “temperatura 
ambiantã”, adică la o temperatură nici prea 
ridicată nici prea scăzută, să fie ventilat 
şi anvelopele să nu fie expuse la lumina 
directă a soarelui. Anvelopele nu trebuie să 
fie stocate în acelaşi spaţiu cu substanţe 
chimice, produse de curăţare sau ulei. 

Distribuitorii au propriile lor sisteme pentru 
inventarierea anvelopelor şi hotărăsc cum 
este mai bine pentru ei să îşi depoziteze 
stocul, fie că anvelopele sunt aranjate în 
funcţie de producător sau de dimensiune 
spre exemplu. Peter Buijs, specialist în 
anvelope şi managerul unei reprezentanţe 
în Amsterdam, a oferit acest sfat:

“În ceea ce priveşte depozitarea, sunt câteva 
lucruri simple pe care le puteţi face pentru a 
ţine stocul de care aveţi nevoie acolo unde aveţi 
nevoie. Mai întâi, doar de dragul depozitării în 
bune condiţii, asiguraţi-vă că puneţi deoparte 
anvelopele livrate imediat ce au sosit.  

1Asociaţia Europeană a Producătorilor de Anvelope şi Cauciuc (ETRMA) şi Organizaţia Tehnică Europeană pentru Anvelope şi Jante (ETRTO) 

Pentru a creşte eficienţa în spaţiul de 
depozitare, comercianţii ar trebui să 
implementeze un sistem de rotație al 
stocurilor “primul intrat –primul ieşit”.

Noi depozităm anvelopele în funcţie de 
producător şi de dimensiune şi, de asemenea, 
în funcţie de indicele de viteză. Ar fi prea 
uşor pentru un coleg începător să încurce 
indicii de viteză. Montatorii de anvelope 
sunt instruiţi şi le verifică înainte de a le 
monta, dar stocarea lor în acest fel poate sã 
evite ca cineva să se întoarcã la raft pentru 
a schimba anvelopele cu cele potrivite. 

De asemenea, instruim personalul să manipuleze 
anvelopele în mod corect. Acestea pot fi grele 
şi greu de manevrat dacă nu sunt manipulate 
corect. Un mod raţional de a le depozita este 
prin stivuirea anvelopelor de dimensiuni mai 
mari şi a celor de tip “runflat” mai jos pe raft, 
deoarece acestea sunt cele mai grele.”

Regulile de depozitare a anvelopelor se aplică 
atât celor noi cât şi celor care sunt depozitate 
pe perioada în care nu sunt utilizate, spre 
exemplu, în ţările unde schimbarea anvelopelor 
de vară cu cele de iarnă este obligatorie.

ETRMA cere de asemenea distribuitorii 
de anvelope să informeze clienţii asupra 
modului de depozitare a setului de anvelope 
de rezervă. Dacă roţile şi anvelopele trebuie 
depozitate ca o unitate completă, cu jeanta 
şi anvelopa împreună, anvelopele trebuie 
să rămână umflate şi ar fi ideal ca roţile si 
anvelopele să fie stivuite unele peste celelalte. 
Dacă anvelopele sunt montate pe roţi, este 
posibil să atârnaţi jantele şi anvelopele pe 
perete, atâta timp cât cârligul de care le 
agăţaţi nu deteriorează roata sau anvelopa. 

Indicaţii & Interdicţii– Cum se pãstreazã pneurile
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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

Grafic de informaţii privind 
depozitarea corectã a anvelopelor

www.tyreaware.org/storing-tyres-correctlydescarca infografic:
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Anvelopele sunt singurele elemente care 
fac legătura dintre vehicul şi carosabil, iar 
o anvelopă se bazează pe profilul benzii de 
rulare pentru a oferi aderenţă la frânare, la 
menţinerea direcţiei în timpul şofatului. În 
cazul autoturismelor, anvelopele care au 
profiluri mai mici de 1.6 mm sunt periculoase 
şi ilegale. Dacă o maşină ar rula cu anvelope 
care sunt sub acest prag, viteza la care 
începe acvaplanarea s-ar reduce cu până la 
40%. Acesta este unul dintre motivele pentru 
care o anvelopă trebuie scoasă din uz când 
adâncimea canelurilor este de 1,6 mm. 

Şoferii ar trebui să verifice periodic adâncimea 
profilurilor de pe pneuri – un procedeu simplu 
care se poate face utilizînd indicatorii de uzură 
a canelurilor. Aceşti indicatori sunt integraţi 
în fiecare anvelopă. Mulţi automobilişti nu 

realizează că nu au nevoie de echipament 
special pentru a verifica anvelopele. 

Un indicator de uzură a profilului este 
o protuberanţă din cauciuc la baza 
canelurii benzii de rulare. Când canelurile 
adiacente s-au uzat până la nivelul 
minim, anvelopa trebuie schimbată. 

Consumatorii pot de asemenea verifica 
adâncimea canelurilor utilizând o monedă 
euro (o monedă de 20 de pence pentru 
Marea Britanie), a cărei margine aurie 
exterioară ar trebui să fie acoperită de 
banda de rulare. Toate cele patru anvelope 
trebuie verificate, iar fiecare canelură trebuie 
verificata în cel puţin două puncte. 

Pentru a maximiza performanţa şi 
siguranţa, şoferii trebuie să respecte 
legislaţia europeană privind profilul benzii 
de rulare. Pentru anvelopele de iarnă, 
reglementările naţionale, inclusiv adâncimea 
canelurilor, diferă de la ţară la ţară. 

www.tyreaware.org/tread-depth
Aflaţi mai multe vizitând:

Producătorii de anvelope fac apel la şoferi pentru a efectua simple 
verificări de siguranţă ale anvelopelor montate pe vehicule pentru a se 
asigura că acestea ramân sigure şi sunt în conformitate cu legea. 

Date cu privire la 
adâncimea profilului

Mai mult, este necesar să se efectueze 
verificări vizuale regulate pentru a se 
asigura că  anvelopele se încadrează 
în limita legală. Anvelopele ar trebui de 
asemenea să fie umflate la presiunea corectă 
conform recomandărilor producătorului.
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Există diferiţi factori care 
pot afecta performanţa 
şi durata de viaţă a unei 
anvelope. Industria europeană 
de anvelope încurajează 
consumatorii să recunoască şi 
să înţeleagă importanţa umflării 
corespunzătoare a anvelopelor.  
Anvelopele umflate corect sunt mai 
performante din punct de vedere al siguranţei, 
duc la un şofat mai eficient din punct de 
vedere al consumului de carburant şi sunt 
mai prietenoase cu mediul înconjurător. 
Presiunea recomandată a anvelopelor este 
oferită de producătorii auto şi poate fi găsită 
în diverse locuri din vehicul. Distribuitorii 
sunt îndemnaţi să educe consumatorii 
corespunzător cu privire la presiunea 
corectă pentru setul lor de anvelope. 

Presiunea inadecvată a anvelopei – în special 
anvelopele care sunt insuficient umflate – 
poate avea un impact negativ în diverse feluri. 
Umflarea necorespunzătoare a anvelopei poate: 

• reduce controlul vehiculului
• cauza uzură neuniformă
• deteriora interiorul anvelopei 
• avea drept rezultat deteriorarea anvelopei
• cauza supraîncălzirea anvelopei
• scurta durata de viaţă a anvelopei

Presiunea adecvatã 
Există anumiţi factori, cum ar fi supraîncărcarea 
sau viteza excesivă în timpul virajelor, care 
deteriorează anvelopa şi într-o ultimă instanţă 
au drept rezultat deteriorarea acesteia. 

Alternativ, dacă o anvelopă este umflată 
excesiv, poate fi susceptibilă la deteriorare. 
Şoferii sunt îndemnaţi să îşi amintească 
faptul că reducerea presiunii de umflare 
prin permeabilitate, schimbări ale vremii şi 
deteriorări ale jantei, valvei sau anvelopei, poate 

determina schimbări ale presiunii anvelopei. 

Industria europeană de anvelope sugerează 
şoferilor să facă verificări cu un manometru 
calibrat cel puţin o data pe lună pentru a 
asigura funcţionarea adecvată. Anvelopele pot 
fi umflate la comercianţii de anvelope, centrele 
de service şi benzinării. Ar fi ideal ca acestea 
să fie verificate la începutul călătoriei întrucât 
anvelopele calde pot indica valori diferite. 

Şoferii trebuie să ţină cont de încărcătura 
efectivă a vehicului aşa cum este indicat 
în manualul de instrucţiuni al vehiculului, 
în interiorul portierei vehiculului sau pe 
capacul de la rezervor, sau în torpedou. 

Un sistem de monitorizare a presiunii 
anvelopei (SMPA) este o unealtă valoroasă 
care reduce riscul de a şofa cu anvelopele 
insuficient umflate - avertizându-i pe 
şoferi când se modifică presiunea. 

SMPA este obligatoriu pentru vehiculele 
noi în UE, industria de anvelope 
fiind axată pe extinderea utilizării 
acestuia la vehiculele comerciale.  

ETRMA (Asociaţia Europeană a Producătorilor 
de Anvelope şi Cauciuc) sugerează ca şoferii 
să verifice corect presiunea anvelopelor 

pentru a asigura siguranţa rutieră 
maximă şi a creşte randamentul 
şi durata de viaţă a anvelopei. 

www.tyreaware.org/correct-inflation

Importanţa şi beneficiile umflării corecte a anvelopei sunt uşor de demonstrat 
prin experimentul cu roaba. O roabă cu o încărcătură mare este uşor de împins 
dacă are anvelopele umflate adecvat. Aceeaşi încărcătură devine din ce în ce mai 
dificil de controlat şi manevrat dacă anvelopele sunt umflate insuficient. Aflaţi 
mai multe vizitând :

Unde găsiţi valoarea pentru presiunea 
anvelopelor dumneavoastră:

b.a.

e.

c.

d.

Lumina de avertizare pentru 
presiune de pe tabloul de bord

În torpedou

Pe partea interioară a portierei

Pe partea interioară a 
capacului de la rezervor

În manualul de utilizare al maşinii
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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
Aflaţi mai multe vizitând:
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www.tyreaware.org/winter-tyres
Aflaţi mai multe vizitând:

Aspect general: Anvelope de iarnă
În Europa, condițiile din timpul iernii necesită o atenție sporită la 
nivel local. Datorită temperaturilor scăzute, a căderilor masive 
de zăpadă și a drumurilor înghețate, există o cerere tot mai mare 
pentru conducătorii auto de montare a anvelopelor de iarnă. 
Producătorii de anvelope recomandă folosirea anvelopelor de iarnã 
în conformitate cu legile în vigoare pentru a ajuta conducătorii 
auto să facă față condițiilor periculoase de trafic din timpul iernii.     

Există diferențe semnificative și complexe 
între anvelopele de vară și cele de iarnă, 
acestea din urmă permițând vehiculului să 
circule cu o ușurință sporită și în siguranță 
pe drumurile înghețate și umede. Anvelopele 
de iarnă reprezintă un segment de produse 
dotate cu calităţi tehnologice specifice, 
cu scopul de a asigura un comportament 
optim în cazul conducerii pe zăpadă, 
gheață și la temperaturi mai scăzute. 

O combinație de compuşi speciali și 
caracteristici ale benzii de rulare a roții, 
concepută în special pentru condiţiile vremii 
de iarnă îmbunătățește semnificativ aderența 
anvelopei și tracțiunea. Statisticile susțin 
cu tărie montarea anvelopelor de iarnă 
în condiții climatice corespunzătoare. 

În 2009, Comitetul Național Belgian de 
Fabricare a Anvelopelor, Pneuband, a efectuat 
o serie de teste, prin care a dovedit faptul că 
un autovehicul echipat cu anvelope de iarnă, 
la o viteză de 90 km/h, în condiții de umiditate 
și la temperatura de 2°C, reușește să aibă o 
distanță de frânare cu 11 metri mai mică decât 
un autovehicul echipat cu anvelope de vară. 
În condiții de zăpadă, un vehicul echipat cu 
anvelope de iarnă, care circulă cu o viteză de 
50 km/h, va avea o distanță de frânare cu 31 
de metri mai mică față de 62 de metri pentru 
un vehicul echipat cu anvelope de vară2. 

În plus față de marcajul M+S, anvelopele 
de iarnă utilizate în condiții severe de 
zăpadă trebuie să prezinte un nivel minim 
de performanță atât în ceea ce privește 
frânarea, cât și tracțiunea. În cazul în care 
o anvelopă trece testul respectiv, aceasta 
poate fi marcată cu simbolul muntelui 
cu trei vârfuri și al fulgului de nea.

Conducătorii auto din țările nordice și Rusia 
ar trebui să se asigure că-și echipează 
vehiculele cu anvelope Ice Grip sau nordice, 
pentru a rezista condițiilor extreme de 
zăpadă și carosabilelor înghețate. 

Acestea pot fi cu nituri sau fără, si sunt 
de asemenea cunoscute ca anvelope 
de iarnã cu compoziţie moale.

Datele preluate dintr-o campanie recentă 
a industriei, arată că utilizarea anvelopelor 
de iarnă la autoturisme poate reduce cu 46 
% numărul accidentelor cauzate de lipsa 
de aderență în condiții de iarnă. Pentru a 
crește performanța și siguranța, fiecare 
roată ar trebui să fie echipată cu anvelopă de 
iarnă. Dacă un set de anvelope de iarnă se 
înlocuiește pe un singur ax, se recomandă ca 
anvelopele de iarnă să fie montate în spate, 
pentru a menține controlul și aderența.  

Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și 
monteze anvelopele de iarnă înainte de 
sosirea iernii, pentru a fi complet pregătiți 
pentru modificările condițiilor de trafic.

Industria europeană a anvelopelor declară că, 
prin utilizarea anvelopelor corespunzătoare 
fiecărui sezon, conducătorii auto pot crește 
durata de viață a anvelopelor de vară și 
de iarnă și se pot bucura de un nivel mai 
mare de siguranță și performanță.

2Pneuband, Federauto, condiții de testare: Continental, VW Golf, 
205/55R16, viteza de frânare 50>0 km/h, -5℃, 2009
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Aflaţi mai multe vizitând:

Date şi cifre cu privire la durata de viaţă 
Anvelopele nu sunt alimente, prin urmare, nu au inscripționat „a se consuma înainte de data”. Condițiile 
de exploatare la care a fost supusă anvelopa, cum ar fi sarcina, viteza, presiunea, pericolele rutiere 
și deteriorările din trafic, vor afecta durata de viață. Durabilitatea unei anvelope depinde de modul în 
care aceasta a fost depozitată, importante fiind spre exemplu, temperatura, umiditatea și poziția. 

Crăpătură pe banda de rulare Umflătură în peretele anvelopei Daune pe peretele lateral

Durata de viață a unei anvelope este afectată 
de condițiile de utilizare. Deoarece condițiile 
de exploatare pot fi foarte diferite, stabilirea 
cu precizie a duratei de viață a unei anvelope 
nu este posibilă. Cu toate acestea, cu cât 
este mai veche anvelopa, cu atât șansele ca 
aceasta să trebuiască a fi schimbată sunt 
mai mari, datorită condițiilor conexe de 
exploatare, sau pur și simplu datorită uzurii.  

Atât comercianții de anvelope, cât și 
conducătorii auto joacă un rol important în a 
asigura că anvelopele funcționează în condiții 
de siguranță. Există o mulțime de metode 
de a influența în mod pozitiv durabilitatea 
anvelopelor și de a verifica dacă acestea 
pot fi utilizate în continuare în siguranță.

Anvelopele ar trebui scoase din uz dacă 
adâncimea profilului benzii de rulare este cea 
minimă reglementată de legislația UE în cazul 
în care există semne de tăieturi, fisuri, umflături 
sau deteriorări datorate soarelui ; sau dacă 
există semne de exploatare neconformă, cum 
ar fi presiunea prea mică sau supra-încărcarea. 

Deoarece anvelopele sunt atât de mult utilizate, 
se recomandă ca toate anvelopele (inclusiv roata 
de rezervă) montate pe autoturisme, motociclete, 
camioanete, rulote, remorci si tractoare, 
să fie inspectate cu regularitate. Industria 
anvelopelor subliniază rolul utilizatorului în 
ceea ce privește îngrijirea și întreținerea. O 
anvelopă întreținută în mod corespunzător este 
o anvelopă cu o durată de viață mai lungă. 

Industria anvelopelor recomandă utilizatorilor 
să facă inspecția anvelopelor lunar – 
verificând presiunea și uzura benzii de rulare, 
precum și verificarea periodică a rotației 
anvelopelor, echilibrarea roților și verificarea 
geometriei. De asemenea, utilizatorii ar 
trebui să-și folosească simțurile vizuale și 
palpabile pentru a observa semnele care 
pot necesita înlocuirea unei anvelope. 

Aceste recomandări și instrucțiuni nu pot 
asigura faptul că o anvelopă nu prezintă nicio 
deteriorare internă nedetectabilă, care poate 
face utilizarea în continuare inacceptabilă. 

Viteza de deplasare
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Conducătorii auto ar trebui să fie atenți la 
zgomotele sau vibraţiile crescute – ambele pot 
indica faptul că o anvelopă trebuie înlocuită 
sau că exista o uzură mecanică, aceasta din 
urmă putând cauza probleme anvelopelor. 

Producătorii de autovehicule și anvelope 
colaborează între ei, cu scopul de a creea 
produse sigure,  cu o durabilitate bună și care 
conțin o tehnologie din ce în ce mai complexă. 
Atât pentru autovehicule, cât și pentru anvelope, 
pentru a funcționa eficient pe o durată lungă 
de timp, întreținerea este esențială.  

Cât din suprafața anvelopei este în contact cu carosabilul într-un milimetru de apă 
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Importanţa întreţinerii roţii de rezervă. 

Cum pot efectua conducătorii 
auto o inspecţie amănunţită 
a anvelopelor?   
Fiecare conducător auto are responsabilitatea de a-și inspecta 
vizual anvelopele, adâncimea profilului benzii de rulare și presiunea, 
pentru a asigura siguranța rutieră maximă și performanța anvelopei.
Verificarea adâncimii profilului benzii de rulare se efectuează cu ușurință urmărind indicatorii de 
uzură a benzii de rulare, care pot fi găsiți în aproximativ șase locuri pe anvelopă. Pentru neinițiați, 
un indicator de uzură este o protuberanţã din cauciuc la baza canelurii benzii de rulare – când 
banda de rulare adiacentă este uzată până la nivelul minim, anvelopa ar trebui schimbată.  

UE prevede o adâncime a profilului benzii de rulare de minimum 1,6 mm la anvelopele 
autoturismelor. Verificați toate canelurile. Adâncimea necorespunzătoare poate 
prezenta un risc pentru siguranță. Ca întotdeauna, dacă aveți îndoieli, nu ezitați 
să contactați un specialist. Conducătorii auto sunt încurajați să-și ducă vehiculele 
la comercianții de anvelope, pentru inspecțiile periodice ale anvelopelor. 

Conducătorii auto trebuie să consulte imediat un specialist, în cazul în care identifică pe anvelopă 
orice umflătură, ruptură sau tăietură care expune carcasa – sau dacă o anvelopă a suferit 
un impact violent, care ar putea cauza daune interne. O izbitură de bordura trotuarului sau 
intrarea într-o groapă pot provoca asemenea daune, care pot afecta siguranța unei anvelope. 

Anvelopele care prezintă semne de crăpături datorate ozonului – acele tăieturi sau 
fisuri subțiri inestetice – ar trebui să fie înlocuite. Conducătorii auto ar trebui să 
verifice cu regularitate presiunea anvelopelor – acest lucru este important atât pentru 
siguranță, cât și pentru eficiența în ceea ce privește consumul de combustibil. 

Adevărul despre roata de rezervă -
Industria europeană a 
anvelopelor îndeamnă 
conducătorii auto să nu 
considere roțile de rezervă 
ca fiind sigure și să verifice 
cu regularitate integritatea 
acestora. Faptul de a avea o 
roată de rezervă durabilă, poate 
face diferența între o pană de 
cauciuc care ar putea însemna 
un inconvenient rezolvat 
rapid și un vehicul care se 
abate de la drum multe ore. 
A fost o vreme când roțile de rezervă erau 
identice și interschimbabile cu toate cele de 
pe autovehicul. Cei mai mulți producători 

de autovehicule furnizează tot mai mult 
roți de rezervă, care sunt diferite ca aspect 
și dimensiune față de roțile normale. 

De obicei, aceste roți de rezervă „de urgență” 
sunt supuse unor condiții de viteză și 
distanță, detaliate pe roata în sine. 

De obicei va fi o viteză maximă de 80 km/h, 
deoarece o roată diferită de celelalte poate 
compromite manipularea și dinamica 
autovehiculului, în special la viteze mari. 

De asemenea, ar putea exista limitări în 
ceea ce privește poziția roții de rezervă pe 
un vehicul și o distanță maximă pentru care 
poate fi folosită. De asemenea, se întâmplă tot 
mai frecvent ca producătorii de autovehicule 
să nu mai furnizeze roți de rezervă deloc. 
Toate roțile de rezervă utilizate temporar sunt 
destinate doar ca un înlocuitor de urgență 
pentru a ajunge cu vehiculul la un service. 

Se întâmplă din ce în ce mai frecvent 
ca vehiculele să nu mai fie echipate cu 
anvelope de rezervă, ci cu soluții alternative 
pentru mobilitate, cum ar fi anvelopele 
runflat sau cele cu soluție de etanșare.

Conducătorii auto ar trebui să știe cu 
ce este echipat vehiculul lor, pentru a fi 
pregătiți în orice situație de urgență. 

După o pană, este important să reparați sau 
să înlocuiți imediat anvelopa și să fiți sfătuit 
de comerciantul de anvelope cu privire la 
repoziționarea roților pe autovehicul. 

Așa cum este bine să întrețineți o roată 
de rezervă, este de asemenea înțelept să 
preveniți blocarea dumneavoastră în trafic. 
Unele organizații de automobilism vor 
taxa suplimentar conducătorii auto  care 
sună pentru o avarie din cauza unei pene, 
dar nu au o roată de rezervă utilizabilă. 
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Achiziționarea unui set nou de anvelope este o investiție 
necesară pentru a asigura siguranța vehiculului și a spori la 
maximum performanța. Anvelopele sunt singurul element 
care conectează vehiculul de carosabil, prin urmare, 
menținerea siguranței înseamnă întreținerea anvelopei.

Când este momentul potrivit 
pentru a vă înlocui anvelopele? 

vehiculului, suprafețele și stilul de conducere, 
prin urmare, conducătorii auto ar trebui să fie 
vigilenți și să efectueze controale regulate.

Drumurile sunt locuri imprevizibile, uneori 
presărate cu resturi ascuțite sau gropi cu 
margini neregulate, care pot deteriora o 
anvelopă. Este importantă inspecția daunelor 
care ar putea fi provocate de orice impact. 

Uzura anormală sau inegală a anvelopei poate 
indica o problemă la geometria și echilibrul 
roților sau o presiune necorespunzătoare 
a anvelopei. Cu toate că uneori nu este 
posibil să știm dacă un factor mecanic 
afectează anvelopele până când uzura 
excesivă are loc, ne costă scump să 
permitem ca umflarea incorectă să cauzeze 
uzura severă sau rapidă a anvelopei. 

Pentru cea mai bună performanță, în toate 
cele patru poziții ale roților trebuie montate 
anvelope de același tip și trebuie respectată 
orice diferență a presiunilor recomandate 
între partea din față și cea din spate, precum 
și condițiile de încărcare. Acest lucru este 
foarte important atunci când faceți trecerea 
de la anvelopele de vară la cele de iarnă. 

Este esențial ca utilizatorii să-și verifice 
des anvelopele și să facă inspecția la 
specialiști în mod regulat  sau imediat după 
ce au identificat semne de oboseala.

Conducătorii auto inteligenți reușesc să 
aibă anvelope și autovehicule îngrijite, 
prin efectuarea întreținerii regulate, care 
include de asemenea, recunoașterea 
când anvelopele ar trebui înlocuite. 

Limita legală a UE pentru adâncimea benzii 
de rulare la autoturisme este de 1,6 mm. 

Legislația UE asigură că autoturismele, 
vehiculele comerciale și remorcile sunt 
inspectate în mod regulat, prin inspecții 
tehnice și rutiere. Anvelopele trebuie verificate, 
de asemenea, în timpul acestor inspecții. 

Următoarele condiții sunt motive pentru 
eșecul testelor tehnice de siguranță rutieră3: 

• Montarea unei anvelope de 
dimensiuni necorespunzătoare, 
supraîncărcarea, lipsa sau marcajul 
greșit de omologare, folosirea unei 
anvelope de o categorie care nu se 
află în conformitate cu cerințele, 
afectând astfel siguranța rutieră.

• Capacitate de încărcare sau 
categorie de viteză insuficienta 
pentru utilizarea reală.

• Anvelope de dimensiuni diferite pe 
aceeși osie sau pe roțile duble

• Anvelope pe aceeași osie de tipuri 
diferite (radială / diagonala)

• Orice deteriorare severă sau 
tăietură la o anvelopă

• Cord vizibil sau deteriorat

• Indicatorul de uzură a benzii 
de rulare devine expus 

• Adâncimea profilului benzii de rulare 
nu este în conformitate cu cerințele

• Anvelopa atinge alte părți 
fixe ale vehiculului, afectând 
conducerea în siguranță

• Anvelopa se freacă de alte componente 
(dispozitive flexibile anti-pulverizare)

• Anvelopa se freacă de alte 
componente (conducerea în 
siguranță nu este afectată)

• Anvelopele recanelate nu sunt 
în conformitate cu cerințele

• Stratul de protecție al 
cordului este afectat

• Sistemul de monitorizare a 
presiunii în anvelope funcționează 
defectuos sau anvelopa este 
în mod evident dezumflată

• Sistemul de monitorizare a 
presiunii în anvelope este, în 
mod evident, nefuncțional.

Un set bun de anvelope, întreținut 
corespunzător, contribuie în mare măsură 
la performanța și economia unui vehicul, iar 
beneficiile în ceea ce privește securitatea 
întrec orice costuri. Neînlocuirea anvelopelor 
uzate sau deteriorate poate duce la consecințe 
grave în ceea ce privește siguranța. 

Atât comercianții, cât și consumatorii, au un 
rol important în ceea ce privește siguranța 
anvelopelor și există mai mulți factori care 
pot compromite performanța în siguranță 
a unei anvelope. În cea mai mare parte, 
conducătorii auto pot avea grijă cu ușurință 
de întreținerea unei anvelope în timpul duratei 
sale de viață, doar adresându-se comercianților 
specializați în cazul în care există o problemă 
sau când este timpul pentru înlocuire. 

Cu toate că anvelopele moderne sunt 
solide, penele pot apărea și este esențial 
ca un specialist să efectueze un control, 
pentru a vedea dacă o anvelopă înțepată 
ar trebui să fie înlocuita sau poate fi 
reparată în condiții de siguranță. 

În cazul în care anvelopa prezintã semne 
de oboseală, atunci aceasta trebuie scoasă 
din uz. Există mulți factori care afectează 
durabilitatea unei anvelope, inclusiv tipul 

3Directiva  2014/45/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 Aprilie 2014 cu privire la inspecțiile 
tehnice periodice ale autovehiculelor și remorcilor 
acestora și Directiva abrogată 2009/40/CEE.
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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


