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Το Πάσχα πέρασε και πολλοί οδηγοί έφυγαν ταξίδι με το αυτοκίνητό τους για τις γιορτές.
Πόσοι όμως έχουν πραγματικά κατά νου τι πρέπει να ελέγξουν πριν από ένα ταξίδι με το
αυτοκίνητο; Ακόμα και αν μείνατε εδώ το Πάσχα, η άνοιξη έχει φτάσει και όλο και κάπου θα
εκδράμετε, οπότε καλό θα είναι να γνωρίζετε όλα όσα θα πρέπει να ελέγξετε στο
αυτοκίνητό σας πριν φύγετε οδικώς για ένα ταξίδι.

Ακόμα και αν θέλετε να αποφύγετε το κόστος αυτό, σκεφτείτε ότι η ασφάλειά σας
προέχει, καθώς και ότι θα κερδίσετε σίγουρα από τον έλεγχο των μερών του αυτοκινήτου
σας, από το να τα επισκευάσετε αφού χαλάσουν στην πορεία. Ας δούμε λοιπόν όλα όσα θα
πρέπει να τσεκάρετε ώστε να ταξιδέψετε ξέγνοιαστοι.

Αρχικά, ανάλογα με το budget που διαθέτετε, θα πρέπει να επιλέξετε το συνεργείο το
οποίο θα επισκεφθείτε, και εάν θα είναι εξουσιοδοτημένο ή όχι. Σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο, είναι πιθανό να βρείτε ένα πακέτο ελέγχων οι οποίοι γίνονται στα αυτοκίνητα
ανάλογα με την εποχή, και στην περίπτωση αυτή, της άνοιξης. Ανάλογα με το τον τύπο του
αυτοκινήτου σας καθώς και με τα χιλιόμετρα που έχει αυτό διανύσει, ο έλεγχος μπορεί να
ποικίλει. Τα πιο σημαντικά μέρη του αυτοκινήτου που θα πρέπει να ελεγχθούν είναι η
μπαταρία, τα τακάκια, τα διάφορα υγρά, τα λάδια, τα φίλτρα, οι ιμάντες, το μπουζί, καθώς
και οι λαμπτήρες.

Πιο αναλυτικά, θα πρέπει αρχικά να γίνει ένας ηλεκτρονικός έλεγχος του οχήματός σας
μέσω του διαγνωστικού μηχανήματος, προκειμένου να ελεγθούν σχολαστικά όλα τα μέρη
του. Η μπαταρία και η κατάστασή της είναι πολύ σημαντικό να ελεγθεί επίσης προκειμένου
να μην έχετε κάποιο απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Είναι
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επίσης αναγκαίο να τσεκάρετε ότι τα τακάκια των φρένων λειτουργούν καλά, καθώς
αποτελούν ένα επίσης σημαντικό μέρος του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα διεύθυνσης και
ανάρτησης του αυτοκινήτου σας είναι ακόμα απαραίτητο να τσεκαριστεί, καθώς και η
εξάτμιση και ο καταλύτης. Ακόμα, μην ξεχάσετε να δείτε την πίεση των ελαστικών σας,
καθώς και της ρεζέρβας σε περίπτωση που αυτή χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Η λειτουργία
του συμπλέκτη και του κιβωτίου είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί πριν την αναχώρησή
σας, καθώς και η αίσθηση που έχετε όταν πατάτε το πεντάλ του συμπλέκτη. Τα διάφορα
υγρά του αυτοκινήτου όπως αυτά των φρένων καθώς και τα λάδια όπως του κινητήρα και
του κιβωτίου ταχυτήτων είναι πολύ σημαντικό να ελεγθούν επίσης. Η εξάτμιση και ο
καταλύτης αποτελούν κάποια επιπλέον μέρη του αυτοκινήτου που θα πρέπει να τσεκάρετε
πριν φύγετε, καθώς και το σύστημα κλιματισμού. Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, είναι
σημαντικό να ελέγξετε και το ψυγείο του αυτοκινήτου καθώς και το σύστημα ψύξης του για
τυχόν διαρροές.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πολύ σημαντικά μέρη του αυτοκινήτου και με τα κατάλληλα α
νταλλακτικά αυτοκινήτων
θα μπορέσετε να επιδιορθώσετε οποιαδήποτε βλάβη πριν το ταξίδι σας.

Άρθρο από ανταλλακτικά αυτοκινήτων MaxxParts

2/2

