Z∏y stan techniczny samochodów przyczynia si´ do wielu
wypadków na drogach. Sytuacji tej ma zapobiegaç kampania
Akademia Bezpiecznego Samochodu, której pomys∏odawcà
jest Stowarzyszenie Dystrybutorów Cz´Êci Motoryzacyjnych
i czo∏owi producenci cz´Êci samochodowych.

Akademia Bezpiecznego Samochodu
Akademia Bezpiecznego Samochodu jest inicjatywà o charakterze
edukacyjnym skierowanà do wszystkich tych kierowców, którym zale˝y
na bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym. Misjà kampanii jest
poprawa bezpieczeƒstwa na polskich drogach poprzez uÊwiadamianie
kierowcom znaczenia regularnych przeglàdów ich samochodów oraz
wymiany zu˝ytych cz´Êci motoryzacyjnych. W efekcie organizatorzy pragnà
zbudowaç wizerunek polskiego kierowcy jako bezpiecznego u˝ytkownika
dróg.

Cel kampanii
Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu stanowi jeden z elementów szeroko zakrojonych dzia∏aƒ na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa
na polskich drogach.
Z badaƒ wynika, ˝e dla wi´kszoÊci kierowców w Polsce podstawowà
motywacjà do wymiany cz´Êci samochodowych jest bezpieczeƒstwo
w∏asne oraz innych uczestników ruchu drogowego (73,6%). Chcemy
zatem wykszta∏ciç naturalnà potrzeb´ profilaktycznego sprawdzania
stanu technicznego pojazdów przez ich u˝ytkowników.

Przewodnik Akademii Bezpiecznego Samochodu
Akumulator
Dbaj o stan akumulatora, poniewa˝ wysokie temperatury
pracy silnika znaczàco wp∏ywajà na obni˝enie jego trwa∏oÊci. Ârednia temperatura pod maskà samochodu mo˝e
osiàgaç nawet 100° C. Natomiast zimà nawet nowy akumulator przy temperaturze -20° C traci 50% swojej mocy.

Tylko systematyczna kontrola sprawnoÊci technicznej samochodu
gwarantuje Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeƒstwo.

Sprawdzaj codziennie
•
•
•
•

CzystoÊç szyb
OÊwietlenie
P∏yn spryskiwacza do szyb
Stan opon i ciÊnienie

Sprawdzaj na wiosn´ i przed zimà
• P∏yn spryskiwacza do szyb
• Akumulator
• P∏yny: hamulcowy i ch∏odzenia
• Amortyzatory
• Przewody gumowe
• Filtr kabinowy
• Przewody wysokiego napi´cia
• Filtr paliwa
• Stan opon i ciÊnienie
• Filtr powietrza
• Âwiece zap∏onowe
• Hamulce
• Uk∏ad kierowniczy i zawieszenie
• ¸o˝yska kó∏
• Olej silnikowy i filtr oleju • Uk∏ad wydechowy
• Wycieraczki
• OÊwietlenie
• Paski klinowe

Amortyzatory
Przynajmniej raz w roku sprawdzaj stan amortyzatorów.
Amortyzatory zu˝yte w 50% powodujà, ˝e ju˝ przy pr´dkoÊci 50 km na godzin´ droga hamowania wyd∏u˝a si´
o 2 metry. Przy mokrej nawierzchni i zu˝ytych amortyzatorach mo˝esz wpaÊç w poÊlizg ju˝ przy pr´dkoÊci 81 km/
godz.
Filtry
Filtr oleju ma kluczowe znaczenie dla trwa∏oÊci silnika,
gdy˝ absorbuje zanieczyszczenia oleju silnikowego, dzi´ki czemu zapobiega przedwczesnemu zu˝yciu silnika.
Wyeksploatowany filtr powietrza zwi´ksza zu˝ycie paliwa.
Zu˝yty filtr paliwa mo˝e wp∏ywaç na niew∏aÊciwe dzia∏anie silnika. Filtr kabinowy powinien byç wymieniany tym
cz´Êciej, im bardziej zanieczyszczone jest Êrodowisko,
w którym eksploatujesz samochód.
Hamulce
Systematycznie kontroluj stan hamulców i pami´taj, ˝e minimalna gruboÊç klocka hamulcowego nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 2 mm. Przegrzane, zbyt cienkie lub nierówne
tarcze hamulcowe nale˝y natychmiast wymieniç na nowe.
Przy ka˝dej wymianie tarcz nale˝y koniecznie wymieniç
klocki hamulcowe.
¸o˝yska kó∏
Ha∏as dochodzàcy z ko∏a samochodu mo˝e byç oznakà
zu˝ycia ∏o˝yska. Zu˝yte ∏o˝ysko nale˝y natychmiast wymieniç. Dalsze jego u˝ytkowanie doprowadzi do uszkodzenia ko∏a, a w skrajnych sytuacjach do jego zablokowania, co mo˝e byç przyczynà wypadku drogowego.
Oleje i smary
Tylko prawid∏owy stan oleju silnikowego przed∏u˝y ˝ycie
silnika i zagwarantuje jego prawid∏owà prac´. Olej zapewnia równie˝ czystoÊç powierzchni smarowanych silnika,
ch∏odzi silnik oraz chroni go przed korozjà. Sprawdzaj
i zmieniaj olej, jeÊli nie chcesz, aby silnik zawiód∏ Ci´ na
drodze.
Opony
Opony majà du˝y wp∏yw na bezpieczeƒstwo jazdy, gdy˝
tylko one bezpoÊrednio stykajà si´ z pod∏o˝em. Warto zadbaç, aby by∏y odpowiednio napompowane i wywa˝one,
a bie˝nik nie by∏ p∏ytszy ni˝ 1,6 mm. „¸ysa” opona gorzej
trzyma si´ na jezdni, wyd∏u˝a si´ jej droga hamowania
oraz wzrasta ryzyko poÊlizgu na mokrej nawierzchni.

OÊwietlenie
Odpowiednio dobrane ˝arówki zapewnià lepszà widocznoÊç przedmiotów oraz samochodów, a tak˝e ró˝nych sytuacji drogowych. W wielu krajach obowiàzkowo
samochód musi byç wyposa˝ony w zapasowy komplet
˝arówek. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wyprzedê
przepisy.
Paski klinowe i rozrzàdu
Paski klinowe przenoszà moc silnika do nap´du innych
urzàdzeƒ jak np.: klimatyzacji. JakoÊç i wytrzyma∏oÊç
pasków rozrzàdu ma wp∏yw na w∏aÊciwà prac´ silnika.
Dlatego wymieniaj je regularnie, jeÊli nie chcesz ponosiç
wysokich kosztów napraw.
P∏yny: hamulcowy i ch∏odzenia
Systematycznie sprawdzaj poziom p∏ynu hamulcowego,
ch∏odzenia, uk∏adu wspomagania, spryskiwacza szyby.
Pami´taj, ˝e p∏yn hamulcowy nale˝y wymieniaç na nowy
co najmniej raz na dwa lata, lub gdy mechanik sugeruje
zbyt niskà temperatur´ wrzenia p∏ynu.
Przewody wysokiego napi´cia
Przewody wysokiego napi´cia w samochodzie podlegajà procesowi starzenia. Pojawiajàce si´ pod maskà silnika przebicia elektryczne sà spowodowane w∏aÊnie zu˝ytymi przewodami wysokiego napi´cia. Zaburza to prac´
systemów elektrycznych i elektronicznych Twojego samochodu. SpecjaliÊci sugerujà ich wymian´ co 60 tys
km.
Âwiece zap∏onowe
Âwiece zap∏onowe majà decydujàcy wp∏yw na osiàgi
i funkcjonowanie silnika, a muszà dzia∏aç w skrajnie
trudnych warunkach. Dlatego te˝ trzeba dbaç o systematycznà ich wymian´ zgodnie z instrukcjà.
Uk∏ad kierowniczy i zawieszenie
Je˝eli podczas jazdy po nierównej drodze s∏ychaç stukanie, najprawdopodobniej jest to oznaka wyrobionych
elementów uk∏adu kierowniczego lub zawieszenia.
Z uwagi na Twoje bezpieczeƒstwo i komfort jazdy, powinny one natychmiast zostaç wymienione.
Uk∏ad wydechowy
Nieszczelny uk∏ad wydechowy mo˝e powodowaç, ˝e do
kabiny samochodu dostanie si´ bezwonny, trujàcy gaz,
jakim jest tlenek w´gla. Dlatego zawsze, gdy s∏yszysz
g∏oÊniejszà prac´ silnika, natychmiast jedê do warsztatu.
Wycieraczki
Zapewne zdarzy∏a Ci si´ sytuacja, ˝e w ostatniej chwili
zobaczy∏eÊ przeszkod´ na swojej drodze. Co by si´ sta∏o gdybyÊ wtedy mia∏ brudnà szyb´? Wymian´ wycieraczek zaleca si´ co sezon.

