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Prevenţie în trafic: mediul economic şi ACR merg mână în mână

Indiferent de situaţie, schimbarea roţii de rezervă este un aspect important pentru
orice  conducător  auto,  spunea  recent  câştigătorul  concursului  naţional  de
schimbat  roata  de  rezervă,  TyreChallenge,  organizat  la  nivel  naţional  de
Delticom OE  împreună cu partenerii  săi,  Automobil  Clubul Roman,  ACR,  şi
producătorul de cauciucuri Continental. Concurentul se referea, la fel ca şi unii
piloţi  de  raliuri,  la  faptul  că schimbarea  roţii  trebuie  realizată uneori  foarte
repede, şi în totdeauna în condiţii optime. La concursul din acest an cel mai bun
timp a fost de 1,10 minute, recordul absolut al  întrecerii din România este de
1,09 minute. Anul acesta cinci concurenţi au realizat timpi sub două minute.
In traficul de zi cu zi nu este însă suficient să ştii sâ-ţi schimbi roata de rezervă,
ci această roată trebuie echipată corespunzător. O astfel de (re)dotare, acum la
început de iarnă, este – după spusele specialiştilor – iminentă.  Şi anume este
nevoie de anvelope de iarnă, pentru că doar astfel se poate circula  în deplină
siguranţă. Nu este vorba doar de siguranţa soferului şi a familiei sale, ci totodată
şi de ceilalţi participanţi la trafic. Riscul planează asupra tuturor celor, care şi în
perioada  de  iarnă rămân cu  pneuri  de  vară,  încercând  o  aparentă economie,
ignorând  în totalitate riscurile.  Aceste riscuri se instalează o dată cu scăderea
temperaturii sub 7 grade celsius,  şi  se amplifică în condiţiile meteo specifice
iernii.
Cauciucul  de  vară are  o  altă  aderenţă,  are  un  profil  mai  putin  adânc  şi  din
această cauză la o viteză de rulare de 50 km/h, distanţa de frânare se reduce cu
aproximativ  20 la  sută  la  o  masină echipată cu  pneuri  de  iarnă faţă  de  una
prevăzută cu  pneuri  de  vară.  O  anvelopă de  iarnă uzată şi  nerecomandată
utilizarii esta aceea, a cărei profil are o adâncime mai mică de 4 mm.
Delticom OE prezent în România prin magazinul sau online cauciucuridirect.ro -
şi  ACR  colaborează de  mai  mult  timp,  sub  diverse  forme,  ambele  entităţi
realizând că evenimentele de prevenţie în trafic au un rol deosebit, evitandu-se
curmarea  de  vieţi  şi  provocarea  de  daune  materiale.  Ca  rezultat  al  acestori
colaborări, ACR a sprijinit prin arbitraje competente corectitudinea concursului
TyreChallenge,  un  concurs  care  câştigă an  de  an  la  capitolul  atractivitate  şi
interes. 
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