Σελ. 1
Συμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ των ελαςτικών MICHELIN
Ειςαγωγι
Το ελαςτικό είναι το μοναδικό ςθμείο επαφισ μεταξφ του οχιματοσ και του
εδάφουσ. Ο οδθγόσ πρζπει να φροντίηει ώςτε να διαφυλάςςει τθν ποιότθτα και
τισ επιδόςεισ των ελαςτικών του. Γι’ αυτόν τον ςκοπό, ςυνιςτάται να τθρείτε τισ
ςυςτάςεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια και τισ οδθγίεσ χριςθσ που ακολουκοφν. Οι
ςυμβουλζσ αυτζσ ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ τυχόν αυςτθρότερων τοπικών
διατάξεων: κανονιςτικζσ ι νομοκετικζσ απαιτιςεισ,…
Πώσ διαβάηουμε ζνα ελαςτικό?
190: φάρδοσ του ελαςτικοφ ςε χιλ.
55: ςυντελεςτισ διατομισ (ςχζςθ του φψουσ του ελαςτικοφ με το φάρδοσ του)
ΗR: δομι (ZR = Radial)
17: διάμετροσ τροχοφ (ανά ίντςα)
58: δείκτθσ φορτίου
W: δείκτθσ ταχφτθτασ
Όνομα γκάμασ
Οριςμοί άλλων ςθμάνςεων
Reinf: ‘’Reinforced’’: ελαςτικά με τον υψθλότερο Δείκτθ Φορτίου τθσ διάςταςισ
τουσ.
Extra Load (Επιπλζον Φορτίο): καινοφρια ςιμανςθ με τθν ίδια ςθμαςία όπωσ το
Reinf. (ενιςχυμζνο)
DOT

: Department of transportation (Τμιμα Μεταφοράσ)

Εβδομάδα και ζτοσ καταςκευισ
Κωδικόσ του εργοςταςίου καταςκευισ
Κωδικόσ διάςταςθσ
Κωδικόσ Επιλογισ

Σελ. 2
Επιλογι ελαςτικοφ
 Θ επιλογι ενόσ ελαςτικοφ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθ νομοκεςία και τον
εξοπλιςμό του οχιματοσ που κακορίηεται από τον καταςκευαςτι του
οχιματοσ ι τον καταςκευαςτι του ελαςτικοφ ι από κάποιον επίςθμο
οργανιςμό (διάςταςθ, δείκτεσ φορτίου και ταχφτθτασ, δομι…). Εξάλλου,
είναι απαραίτθτο να λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνκικεσ χριςθσ του ελαςτικοφ
ζτςι, ϊςτε οι επιδόςεισ του τελευταίου να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ
του χριςτθ.
 Σε περίπτωςθ αλλαγισ του αυκεντικοφ εξοπλιςμοφ του οχιματοσ, είναι
αναγκαίο να επαλθκεφεται ότι θ προτεινόμενθ λφςθ είναι ςφμφωνθ με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του οχιματοσ, τουσ όρουσ
χριςθσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του ελαςτικοφ (ςυμβουλευτείτε τθ
νομοκεςία που ιςχφει ςτθ χϊρα). Σε οριςμζνεσ χϊρεσ το όχθμα που
τροποποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρζπει να λάβει εξουςιοδότθςθ από τισ
δθμόςιεσ αρχζσ.
 Κάκε ελαςτικό «ευκαιρίασ» ι μεταχειριςμζνο, πρζπει, πριν από τθν
τοποκζτθςι του, να κακίςταται αντικείμενο προςεκτικοφ ελζγχου ϊςτε να
εγγυάται τθν αςφάλεια του οδθγοφ και τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ (βλ. ςελ. 7 Ζλεγχοσ και Συντιρθςθ).

Σελ. 3
Χριςθ των ελαςτικών




Ποτζ μθ χρθςιμοποιείτε το ελαςτικό πζρα από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά
για τα οποία ζχει πιςτοποιθκεί. Κάποιεσ γεωμετρικζσ ρυκμίςεισ του
οχιματοσ, υπερβολικζσ ι μθ κανονικζσ, ενδζχεται να ζχουν επιπτϊςεισ ςτισ
επιδόςεισ του ελαςτικοφ.
Θ κακι χριςθ ι κακι επιλογι ελαςτικοφ, μπορεί επίςθσ να ςυμβάλει ςτθν
πρόωρθ καταπόνθςθ οριςμζνων μθχανικϊν μερϊν.

Τοποκζτθςθ
Ειςαγωγι
 Μια ςωςτι τοποκζτθςθ, που ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ δράςθσ που
ςυνιςτϊνται και τθρϊντασ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ αςφαλείασ, εξαςφαλίηει
ςτο προςωπικό και ςτο υλικό εξαιρετικι προςταςία και επιτρζπει τθ χριςθ
των δυνατοτιτων των ελαςτικϊν ςτο ςφνολό τουσ.
 Μια εςφαλμζνθ τοποκζτθςθ μπορεί να προκαλζςει ηθμιζσ ςτο ελαςτικό, ςτο
όχθμα ι ςτουσ ανκρϊπουσ (ςοβαροφσ τραυματιςμόσ, ακόμθ και
κανάςιμουσ).
 Είναι επομζνωσ επιβεβλθμζνο, οι εργαςίεσ αυτζσ να πραγματοποιοφνται
από εκπαιδευμζνο προςωπικό που διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό.
 Σε περίπτωςθ που θ εργαςία διεξάγεται από κάποιον μακθτευόμενο, ο
τελευταίοσ δεν πρζπει ποτζ να είναι μόνοσ.
 Σε κάκε περίπτωςθ, να ςυμβουλεφεςτε απαραιτιτωσ τισ τεχνικζσ οδθγίεσ
του καταςκευαςτι του ελαςτικοφ, του καταςκευαςτι του οχιματοσ, του
καταςκευαςτι του τροχοφ. Να ανατρζχετε επίςθσ ςτο εγχειρίδιο χριςθσ τθσ
μθχανισ ι του εξοπλιςμοφ τοποκζτθςθσ.
Γενικζσ προφυλάξεισ




Οι χειριςτζσ πρζπει να φοροφν πάντοτε τθ ςυνθκιςμζνθ προςτατευτικι
ενδυμαςία τουσ.
Οι χειριςτζσ πρζπει να διακζτουν επαγγελματικό τρόπο δράςθσ.
Οι χειριςτζσ πρζπει να βεβαιϊνονται ότι το όχθμα είναι ςταματθμζνο, ο
κινθτιρασ του οχιματοσ δε βρίςκεται ςε λειτουργία, το όχθμα είναι ςωςτά
ςτακεροποιθμζνο (χειρόφρενο, τάκοσ, ορκοςτάτεσ…).

Σελ. 4
Προφυλάξεισ κατά το ξεμοντάριςμα
Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ του τροχοφ του οχιματοσ





Στθν περίπτωςθ που θ ηάντα παρουςιάηει εμφανείσ ηθμίεσ, θ αφαίρεςθ του
αζρα από τα ελαςτικά είναι μια εργαςία που πρζπει να γίνει πριν από τθν
αφαίρεςθ του ηαντολάςτιχου.
Να βεβαιωκείτε ότι θ κερμοκραςία του ελαςτικοφ επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ
και το ξεμοντάριςμα με πλιρθ αςφάλεια.
Να ακολουκείτε τισ οδθγίεσ και τισ ςυςτάςεισ των καταςκευαςτϊν.

Προφυλάξεισ κατά τθν τοποκζτθςθ
 Βεβαιωκείτε ότι ο τροχόσ και τα μζρθ που τον ςυναποτελοφν είναι ςε καλι
κατάςταςθ.
 Εξακριβϊςτε τισ ςυμβατικζσ διαςτάςεισ (ελαςτικοφ και τροχοφ).
 Βεβαιωκείτε για τθ ςυμβατικότθτα ελαςτικοφ - τροχοφ, ελαςτικοφ –
οχιματοσ και ελαςτικοφ – χριςθσ.
 Τθρείτε τισ κζςεισ, τθν κατεφκυνςθ κατά τθν τοποκζτθςθ, τθ φορά
περιςτροφισ και τισ οδθγίεσ, όταν αυτζσ αναγράφονται ςτα πλευρικά
τοιχϊματα των ελαςτικϊν.
 Στθν περίπτωςθ που θ βαλβίδα είναι από καουτςοφκ, αυτι πρζπει να
αντικακίςταται ςυςτθματικά, ςτθν περίπτωςθ που τοποκετοφνται ελαςτικά
tubeless.
 Στθν περίπτωςθ που οι βαλβίδεσ είναι μεταλλικζσ, ελζγξτε τθ ςτεγανότθτα
και προχωριςτε ςτθν αντικατάςταςθ των βαλβίδων ι των αρμϊν, εάν
χρειάηεται.
 Μετά τθν τοποκζτθςθ του τροχοφ ςτο όχθμα, απαιτείται ςφίξιμο με
δυναμομετρικό κλειδί, ςτο ιδανικό ηεφγοσ δυνάμεων, όπωσ αυτό
κακορίηεται από τον καταςκευαςτι του οχιματοσ.

Σελ. 5
Προφυλάξεισ κατά το φοφςκωμα των ελαςτικών
 Το ςωςτό φοφςκωμα των ελαςτικϊν, είναι παράγοντασ πρωταρχικισ
ςθμαςίασ, όχι μόνο ςτο επίπεδο αναβάκμιςθσ των επιδόςεων του
ελαςτικοφ, αλλά κυρίωσ ςτο επίπεδο τθσ αςφάλειασ.
 Είναι αναγκαίο για τθν καλι οδικι ςυμπεριφορά του οχιματοσ (κράτθμα
δρόμου, φρενάριςμα) κακϊσ και για τθ διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ του
ελαςτικοφ.
 Μθ χρθςιμοποιείτε για το φοφςκωμα των ελαςτικϊν παρά μόνο
εγκαταςτάςεισ που προβλζπονται για αυτόν τον ςκοπό και οι οποίεσ είναι
εξοπλιςμζνεσ με ρυκμιςτι πίεςθσ. Σε καμία περίπτωςθ, δεν πρζπει ο
χειριςτι ι οποιοςδιποτε άνκρωποσ να βρίςκονται κοντά ςτο ηαντολάςτιχο,
ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ να βρίςκονται εκτόσ τροχιάσ, εάν τυχόν
εκτοξευκεί κάτι.
Πίεςθ χριςθσ
 Θ πίεςθ αζρα που πρζπει να τθρείται απαραιτιτωσ, είναι εκείνθ που ορίηει ο
καταςκευαςτισ. Αυτι είναι διακζςιμθ ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν χριςθσ του
οχιματοσ και/ι πάνω ςτο ίδιο το όχθμα.
 Θ υποπίεςθ ενδζχεται να επθρεάςει ςθμαντικά τθν οδικι ςυμπεριφορά του
οχιματοσ. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ υπερ - πίεςθσ. (βλ. §
Παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ πίεςθσ ςελ. 7)
Ηυγοςτάκμιςθ
 Οι ςυνζπειεσ τθσ απουςίασ ηυγοςτάκμιςθσ ι τθσ εςφαλμζνθσ
ηυγοςτάκμιςθσ, εμφανίηονται ωσ κραδαςμοί, και αυτό ςε διαφορετικζσ
ταχφτθτεσ.
 Θ ηυγοςτάκμιςθ των τροχϊν είναι, επομζνωσ, απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν
άνεςθ κατά τθν οδιγθςθ και για τθ διατιρθςθ των επιδόςεων του οχιματοσ
και του ελαςτικοφ.
 Οι μθχανζσ ηυγοςτάκμιςθσ πρζπει να περιλαμβάνουν ζνα ςφςτθμα
κεντραρίςματοσ ςυμβατό με το κζντρο του τροχοφ και να είναι
διαβακμιςμζνεσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν. Αυτά
τα δφο ςθμεία είναι κακοριςτικά για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ που
πραγματοποιείται και ςυχνά θ αιτία μιασ ελαττωματικισ ηυγοςτάκμιςθσ,
εκδθλϊνεται με ςυνεχείσ κραδαςμοφσ.

Σελ. 6
Αποκικευςθ και χειριςμόσ
Γενικοί όροι
Θ αποκικευςθ πρζπει να πραγματοποιείται:
 Σε χϊρο κακαρό, ευάερο, ςτεγνό, με μζτρια κερμοκραςία και καλά
αεριηόμενο, προςτατευμζνο από το άμεςο φωσ του θλίου και τισ καιρικζσ
μεταβολζσ,
 Μακριά από κάκε χθμικι ουςία, διαλφτεσ ι υδρογονάνκρακεσ, ικανά να
αλλοιϊςουν τθ φφςθ τθσ γόμασ,
 Μακριά από οποιοδιποτε ςϊμα ικανό να διειςδφςει ςτθ γόμα (μεταλλικζσ
αιχμζσ, ξφλα, …),
 Μακριά από κάκε πθγι κερμότθτασ, φλόγα, εφφλεκτα ςϊματα, υλικά που
μποροφν να προκαλζςουν ςπινκιρα ι θλεκτρικζσ εκκενϊςεισ, κακϊσ και
από κάκε πθγι όηοντοσ (μεταςχθματιςτζσ, θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ,
εγκαταςτάςεισ θλεκτροςυγκόλλθςθσ, …)
Στθν περίπτωςθ που το μοντζλο επιτρζπει τθν αποκικευςθ ςε ντάνεσ, βεβαιωκείτε
ότι τα ελαςτικά δεν κα παραμορφωκοφν.
Σε περίπτωςθ μακροχρόνιασ αποκικευςθσ, να προβαίνετε ςε περιοδικι
περιςτροφι των ελαςτικϊν (αντιςτροφι τθσ διάταξθσ των ελαςτικϊν).
Αποφφγετε να ςτοιβάηετε τα ελαςτικά κάτω από άλλα αντικείμενα.
Εξάλλου, τα διάφορα εξαρτιματα (αξεςουάρ) πρζπει να αποκθκεφονται ςτθν
αρχικι τουσ ςυςκευαςία, πάνω ςε επιφάνειεσ που δεν παρουςιάηουν κανζνα
κίνδυνο κοψίματοσ, ςχιςίματοσ ι διάτρθςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, για τθ μετατόπιςθ και τον χειριςμό των ελαςτικϊν και των
εξαρτθμάτων (αξεςουάρ), να χρθςιμοποιείτε εργαλεία και υλικά που δεν είναι
επικίνδυνα για τα ελαςτικά.
Οι χειριςτζσ πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοι με τα ςυνικθ προςτατευτικά μζςα τθσ
ενδυμαςίασ τουσ, όταν χειρίηονται τα ελαςτικά.
Βραχυχρόνια αποκικευςθ
(μζχρι 4 εβδομάδεσ):
Τα ελαςτικά μποροφν να ςτοιβάηονται το ζνα πάνω ςτο άλλο, κατά προτίμθςθ ςε
παλζτεσ. Το φψοσ των ςτθλϊν (ντάνεσ) δεν πρζπει να ξεπερνάει το 1,20μ. Μετά από
4 εβδομάδεσ, πρζπει να ξαναςχθματίςετε τισ ςτιλεσ (ντάνεσ) αντιςτρζφοντασ τθ
ςειρά των ελαςτικϊν. Όταν είναι μονταριςμζνα πάνω ςε ηάντεσ, τα ελαςτικά πρζπει
να αποκθκεφονται φουςκωμζνα, ςε κατακόρυφθ κζςθ ι πάνω ςε εταηζρεσ, ςε μία
μόνο ςτρϊςθ.

Σελ. 7
Μακροχρόνια αποκικευςθ
Τα ελαςτικά πρζπει να είναι τακτοποιθμζνα κατακόρυφα ςε εταηζρεσ,
τοποκετθμζνεσ τουλάχιςτον 10 εκ. πάνω από το ζδαφοσ. Για να αποφευχκεί θ
παραμόρφωςι τουσ, ςυνιςτάται θ περιςτροφι τουσ μία φορά το μινα.
Μακροχρόνια ακινθτοποίθςθ του οχιματοσ
Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ για μακρό χρονικό διάςτθμα,
ςυνιςτοφμε να ελζγχεται τακτικά θ πίεςθ και να τα αναπροςαρμόηεται ϊςτε να
είναι ίςθ με τθν ονομαςτικι πίεςθ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ.
Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ
Γενικζσ ςυμβουλζσ
 Πριν από κάκε ζλεγχο βεβαιωκείτε ότι το όχθμα είναι εντελϊσ
ακινθτοποιθμζνο.
 Τα ελαςτικά πρζπει να ελζγχονται τακτικά προκειμζνου να ανιχνεφεται
τυχόν ανομοιογενισ φκορά και ενδεχόμενεσ ηθμίεσ.
 Το ηεφγοσ δυνάμεων ςφςφιξθσ των τροχϊν πρζπει να ελζγχεται με βάςθ τισ
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του οχιματοσ.
 Όλεσ οι οπζσ, τα κοψίματα, ορατζσ παραμορφϊςεισ του πζλματοσ, των
πλευρϊν ι τθσ περιοχισ πρόςφυςθσ, πρζπει να γίνονται αντικείμενο
διεξοδικισ εξζταςθσ ςε βάκοσ του ελαςτικοφ (εςωτερικά/εξωτερικά) από
κάποιον επαγγελματία του ελαςτικοφ. Το ίδιο ιςχφει και για οποιαδιποτε
αλλοίωςθ ςτθ ηάντα.
Σε κάκε περίπτωςθ, να μθν επαναφζρετε ςτθν κυκλοφορία ελαςτικά που
εμφανίηουν ηθμιζσ, όπωσ εμφανζσ ι παραμορφωμζνο ςυρματόςχοινο τακουνιοφ,
αποκόλλθςθ τθσ γόμασ ι των λινϊν, εμφανι ςφρματα των λινϊν, φκορά εξαιτίασ
λιπαρϊν ουςιϊν ι διαβρωτικϊν, «νερά» ι γδαρςίματα τθσ εςωτερικισ γόμασ
εξαιτίασ κφλιςθσ με ανεπαρκι πίεςθ.
Σε κάκε ζλεγχο του οχιματοσ βεβαιωκείτε ότι βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ το
πϊμα τθσ βαλβίδασ. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ, αντικαταςτιςτε τθν.

Σελ. 8
Ζλεγχοσ τθσ φκοράσ
 Ο ζλεγχοσ τθσ φκοράσ πρζπει να γίνεται πάντοτε ςε περιςςότερα ςθμεία του
ελαςτικοφ.
 Ο ζλεγχοσ αυτόσ μπορεί να πραγματοποιείται με τθ βοικεια ενόσ μετρθτι
βάκουσ ι με τθν παρατιρθςθ των δεικτϊν φκοράσ του πζλματοσ (οι οποίο,
όταν υπάρχουν, αναγράφονται ςτο πλευρό με ζνα ςφμβολο).
 Εάν ζχει φτάςει ςτο νόμιμο ι ςτο τεχνικό όριο φκοράσ, το ελαςτικό πρζπει
να αφαιρεκεί και να αντικαταςτακεί.
 Σε περίπτωςθ αςυνικιςτθσ φκοράσ ι απόκλιςθσ ςτθ φκορά μεταξφ δφο
ελαςτικϊν του ίδιου άξονα, ςυμβουλευτείτε ζναν επαγγελματία του
ελαςτικοφ.
Πίεςθ
 Δεδομζνου ότι ζνα ελαςτικό ζχει φυςιολογικι απϊλεια πίεςθσ, είναι ανάγκθ
να ελζγχεται θ πίεςθ αυτι, ανά τακτά διαςτιματα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα
επιτρζψει τον εντοπιςμό τυχόν ανϊμαλθσ απϊλειασ πίεςθσ. Ο ζλεγχοσ
πρζπει να γίνεται ςτο ςφνολο των ελαςτικϊν του οχιματοσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ρεηζρβασ, εάν υπάρχει).
 Όταν το όχθμα χρθςιμοποιείται με ελαςτικά που ζχουν ανεπαρκι πίεςθ
αζρα, τοφτο επιςφρει αςυνικιςτθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ και
είναι δυνατόν να προκαλζςει τθν φκορά των εςωτερικϊν ςυςτατικϊν τουσ.
Αυτι θ φκορά είναι μθ αναςτρζψιμθ και είναι δυνατόν να προκαλζςει τθν
καταςτροφι του ελαςτικοφ και τθν απότομθ απϊλεια του αζρα. Οι
ςυνζπειεσ τθσ κφλιςθσ με ανεπαρκι πίεςθ αζρα δεν είναι κατ’ ανάγκθν
άμεςεσ και είναι δυνατόν να εμφανιςτοφν ακόμθ και μετά τθν διόρκωςθ των
πιζςεων.
 Θ ανεπαρκισ πίεςθ αυξάνει επίςθσ ςθμαντικά τον κίνδυνο υδρολίςκθςθσ.
 Ζνα ελαςτικό με υπερβολικά μεγάλθ πίεςθ αζρα, μπορεί να υποςτεί εξ
αυτοφ του λόγου ταχεία και ανομοιόμορφθ φκορά και να αποκτιςει
αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςτα κτυπιματα (ηθμιζσ ςτο πζλμα, ριξθ του
ςκελετοφ).
 Εάν ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται μετά από κφλιςθ, γίνεται τότε πάνω ςε
ηεςτά ελαςτικά. Δεδομζνου ότι θ πίεςθ αυξάνεται όταν αυξάνεται θ
κερμοκραςία, δεν πρζπει ποτζ να αφαιρείτε τον αζρα από ζνα ηεςτό
ελαςτικό.
 Εάν ο ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ πραγματοποιείται με ηεςτό ελαςτικό, πρζπει να
αποκαταςτιςετε τθν πίεςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των
ελαςτικϊν. Για να είναι ςωςτζσ, οι πιζςεισ πρζπει να αυξάνονται κατά 0,3
bar ςε ςχζςθ μ’ εκείνεσ που προβλζπονται για κρφα ελαςτικά.




Το γζμιςμα του ελαςτικοφ με άηωτο δεν απαλλάςςει από τον τακτικό ζλεγχο
των πιζςεων.
Σε κάκε περίπτωςθ να τθρείτε τισ πιζςεισ που ςυνιςτϊνται από τουσ
καταςκευαςτζσ του οχιματοσ ι των ελαςτικϊν.

Σελ. 9
Επιςκευι







Οποιαδιποτε επιςκευι πρζπει να γίνεται από επαγγελματία, εκπαιδευμζνο
και ειδικευμζνο.
Πριν από τθν επιςκευι πρζπει, ςυςτθματικά, να προθγείται μια λεπτολόγοσ
εξζταςθ του ελαςτικοφ από τον επαγγελματία. Όλεσ οι ηθμιζσ δεν μποροφν
να αποκαταςτακοφν.
Ζνα ελαςτικό που ζχει κυλιςει ςε υπο-πίεςθ ι με τθ ηάντα, είναι δυνατόν να
ζχει υποςτεί ανεπανόρκωτεσ ηθμιζσ, και μόνον ζνασ εξαντλθτικόσ ζλεγχοσ
του εςωτερικοφ του ελαςτικοφ κα επιτρζψει να διαγνωςκεί εάν το ελαςτικό
κα επιςτρζψει ςτθν κυκλοφορία ι όχι. Το ξεμοντάριςμα του ελαςτικοφ
είναι, επομζνωσ, απαραίτθτο ϊςτε να εξαχκεί αςφαλισ κρίςθ για τθν
πραγματικι κατάςταςι του και για το είδοσ τθσ επιςκευισ που πρζπει να
γίνει.
Σε περίπτωςθ κλαταρίςματοσ, θ ζγχυςθ μζςω τθσ βαλβίδασ υλικϊν
ςτεγανοποίθςθσ (βομβίδα κατά του κλαταρίςματοσ…) δεν είναι δυνατόν
παρά να είναι μία μερικι και προςωρινι λφςθ. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να
ζχουν προβλιματα ςυμβατότθτασ με το ελαςτικό, τον τροχό, τθ βαλβίδα,
ζναν μετατροπζα πίεςθσ…. Είναι απολφτωσ επιβεβλθμζνο να ακολουκοφνται
οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει ν’ απευκυνκείτε ς’ ζναν επαγγελματία του
ελαςτικοφ, για τον ζλεγχο του ελαςτικοφ και για τθν μόνιμθ επιςκευι του,
εφόςον αυτό είναι δυνατόν.

Σελ. 10

Διάρκεια ηωισ των προϊόντων
Τα ελαςτικά αποτελοφνται από υλικά διαφόρων ειδϊν και από ςυςτατικά που
ζχουν ωσ βάςθ το καουτςοφκ, οι ιδιότθτεσ των οποίων είναι ουςιϊδεισ για τθν καλι
λειτουργία του ίδιου του ελαςτικοφ.
Οι ιδιότθτεσ αυτζσ εξελίςςονται με το πζραςμα του χρόνου.
Για κάκε ελαςτικό θ εξζλιξθ αυτι εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ το
κλίμα, οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ (κερμοκραςία, υγραςία, κζςθ, κλπ…), οι ςυνκικεσ
χριςθσ (φορτίο, ταχφτθτα, πίεςθ αζρα, ηθμίεσ οφειλόμενεσ ςτθν κατάςταςθ των
δρόμων, κλπ.) ςτισ οποίεσ υπόκειται το ελαςτικό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ χριςθσ
του.
Αυτοί οι παράγοντεσ γιρανςθσ ποικίλουν τόςο, ϊςτε είναι αδφνατον να προβλεφκεί
με ακρίβεια θ διάρκεια ηωισ ενόσ ελαςτικοφ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο,
ςυμπλθρωματικά ςτουσ τακτικοφσ ελζγχουσ από τον οδθγό, ςυνιςτάται να ελζγχει
τα ελαςτικά, τακτικά, ζνασ ειδικευμζνοσ επαγγελματίασ ο οποίοσ κα προςδιορίςει
εάν το ελαςτικό είναι ικανό να ςυνεχίςει να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του.
Μετά από 5 χρόνια ι περιςςότερο, ξεκινϊντασ από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία
άρχιςε να χρθςιμοποιείται, ι 8-10 χρόνια από τθν θμερομθνία καταςκευισ του
ελαςτικοφ, ο ζλεγχοσ αυτόσ πρζπει να πραγματοποιείται τουλάχιςτον μία φορά το
χρόνο.
Όςο πιο «θλικιωμζνο» είναι ζνα ελαςτικό, τόςο περιςςότερο αυξάνονται οι
πικανότθτεσ να πρζπει να αντικαταςτακεί λόγω γιρανςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν
αποκικευςθ ι και τθν χριςθ του, ι λόγω άλλων παραγόντων που προςδιορίηονται
κατά τουσ ελζγχουσ.

Θμερομθνία καταςκευισ του ελαςτικοφ
Θμερομθνία πρϊτθσ χριςθσ
5 χρόνια
10 χρόνια
Ετιςιοσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των ελαςτικϊν από ζναν ειδικό
Συμβουλεφουμε να αντικαταςτακοφν τα ελαςτικά

Θ μθ τιρθςθ των οδθγιϊν αυτϊν μπορεί να οδθγιςει ςτθν υποβάκμιςθ των
επιδόςεων του οχιματοσ, να προκαλζςει διαταραχζσ τθσ οδικισ ςυμπεριφοράσ του
ι και δυςλειτουργία του ελαςτικοφ που είναι δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν
αςφάλεια του οδθγοφ και τρίτων προςϊπων.
Θ Michelin δεν κα μποροφςε ςε καμία περίπτωςθ να κεωρθκεί υπεφκυνθ για τισ
ηθμίεσ που κα ιταν δυνατό να επζλκουν εξ αιτίασ ι και επ’ ευκαιρία μιασ χριςθσ
που δεν κα ιταν ςφμφωνθ με τισ οδθγίεσ τθσ.

