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Ne ovat ainoa kssketus tien pintaan. On syytä

Bencun pqlsto

hoitaa ne hyvin
esuhuoneen laatan kokoinen
pinta kertaa neljä. Sen suurempi ei kosketuspinta ole tienpintaan. Ja se on riitettävä 3,51

VIHJEITÄ LYHYESTI

tai vielä suuremman massan turvalliseen

Tarkista rengaspaineet joka tankkauksen yhteydessä, ja tarvittaessa
korjaa ne. Ätri yiita maksimipaineita tai kantavuutta. Renkaat vaihtoon 5

j ar-ruttamiseen.

-

Selvää on, että renkaat pitää olla hyvässä kunnossa. Pitäisi aina tarkistaa, että
renkaissa ei o1e halkeamia tai hankautumia, sekä kulutuspinnan syv11,s. Promobil suosittelee 3 4 mm kesärenkaan
kulutuspinnan syvyl,deksi ja talvirenkaan
pinnan syvyydeksi 5 mm minimissään.
Jos on epävamuutta, pitää hankkia uudet
renkaat. Jos kulutuspinta on kulunut epätasaisesti, voi syitä olla monia ja silloin on
syytä kääntyä rengas liikkeen puoleen.

Yksinkeftainen syy voi olla rengaspaineessa, että rengas kuluu epätasaisesti.
Rengaspafueet on syltä tarkastaa säännöllisesti - ehkä joka tankkauksen yhteydessä - ja renkaiden on oltava kylmät ja

on otetta\a kuorma huomioon. Äla laita
ylipaineita renkaisiin, ä1äkä ylitä renkaan

kantavuutta. Renkaan kantavuuslukemat
löyyvät renkaan kyljestä ja se voidaan
taulukon mukaan tulkita tai yksinkertaisesti

§syä

rengasliikkeestä.

6 vuoden jälkeen.

Tarkasta renkaatsäännöllisesti, etteiole mitään vaurioita. Epäsäännöllisesti

kuluneisiin kulutuspintoihin voi olla monia syitä

-

pyydä asiantuntijaa

neuvomaan.
Ei käytössä - olevat renkaat varastoidaan kylmässä ja kuivassa tilassa.
Jos auto seisoo pidempään, rengaspaineet kohotetaan maksimiin. Kesällä
renkaat suojataan UV-säteilyltä.
Renkaat pestään harjalla, ei koskaan painepesurilla.
Venttiilit tai neulat vaihdeiaan aina renkaanvaihdon yhteydessä'

Renkaan kyljestä löytyy myös valmistuspäivä. 3509 tarkoittaa että rengas on va1mistettu viikolla 35 vuonna 09. 5 - 6 vuotta
vanhat renkaat on syytä vaihtaa uusiin.
Joka seisottaa autoansa pidemn.rän aikaa,
esin,erkiksi ta1ve1la. on kohoteltava rengaspaineet maksimiin. Vielä parempi on,
että auto laitetaan pukeille, tai sitten sitä
pitää siirellä joka toinen viikko hieman,

ettei tule painautumia renkaisiin. Painauturnia r oi myös tulla väärästä r arastoinnista. Kesä- ja talvirenkaat pinotaan pää1lekkäin tai laitetaan seinälle koukkuihin.
Varastointitilan on oltava kuiva ja §'hnä.
Renkaiden pesussa pitää unohtaa painepesuri. Renkaat ja levypyörät pestään harjalla..ia annetaan kuivua hy'r in.

Liihde: Promobil I l/20I
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Kulutuspinnan syvyyden mittaus pitäisi tehdä säännölli'
sesfl. Kesäre nkaitta kriittinen syvyys on 2 mm, ia talvirenkailla 5 mm.
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