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

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.

ha a témáról szeretne többet megtudni, látogasson el az alábbi weboldalra:

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
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