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Τι να προσέχετε
και πώς µπορείτε
να εξοικονοµήσετε χρήµατα
από την επισκευή
του αυτοκινήτου σας
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Τι να προσέχετε και πώς µπορείτε
να εξοικονοµήσετε χρήµατα
από την επισκευή του αυτοκινήτου σας

Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ
Μικρά µυστικά για την αποφυγή µεγάλων δαπανών

Ό

ποιος είναι
κά τοχος
αυτοκινήτου κάθε
φορά που επισκέπτεται το συνεργείο

είναι πολύ πιθανόν
να καρδιοχτυπά για
το ποσό που θα του
αναγγείλει ο τεχνίτης. Και επειδή τα
ετήσια έξοδα ενός
αυτοκινήτου για επισκευές δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα,
σας
παραθέτουµε
ορισµένες «οδηγίες
του δρόµου» προκειµένου να κάνετε οικονοµία όσον αφορά
την επισκευή και τη

συντήρηση του αυτοκινήτου σας:
Μια από τις σηµαντικότερες κινήσεις, που
συµβάλλει στην οικονοµία της τσέπης σας

αλλά και στην ασφάλειά σας, είναι η προληπτική συντήρηση
του
αυτοκινήτου.
Πρέπει απαραιτήτως
να κάνετε προληπτική
συντήρηση,
δηλαδή να ελέγχεται
το αυτοκίνητο από
υπεύθυνο
τεχνικό
στην ειδικότητά του,
γιατί µε αυτό τον
τρόπο προλαβαίνετε
ζηµιές και καταστροφές σε εξαρτήµατα.

«Τα αυτοκίνητα που
είναι καλά διατηρηµένα έχουν λιγότερα
έξοδα
επισκευής»
επισηµαίνει ο γενικός γραµµατέας της

ΠΟΒΕΑΜ (Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας
Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων
και Μηχανηµάτων)
κ. Μ. Ξανθάκος. Και
προσθέτει ότι «θα
κάνετε οικονοµία µε
το να επισκευάσετε
έναν αριθµό µικρών
ζηµιών, παρά να
παραµελήσετε
το
αυτοκίνητο και στη
συνέχεια να αντιµετωπίσετε ένα µεγάλο

πρόβληµα».
Σύµφωνα µε δηλώσεις της ΠΟΒΕΑΜ,
για να µετριάσετε το
κόστος της συντήρησης αλλά και γενικά
των επισκευών όσον
αφορά την παροχή
υπηρεσιών, επιλέξτε
τεχνίτες που ανήκουν
στην ΠΟΒΕΑΜ, διότι
έχουν συνήθως τις
καλύτερες τιµές στην
αγορά, εφόσον έχουν
δεσµευτεί προς το
υφυπουργείο Εµπορίου να διατηρήσουν
από το 1996 ως και
το 1999 τις τιµές στα
ίδια πλαίσια.
Η δήλωσή τους αυτή
στηρίζεται και στο
γεγονός ότι στην
αγορά έχουν εµφανιστεί πολλοί «αεριτζήδες» τεχνίτες, οι
οποίοι αντί να φτιάχνουν το αυτοκίνητο
το
καταστρέφουν,
όπως
αναφέρουν.
Από τα 18.000 περίπου συνεργεία που
υπάρχουν στην Ελλάδα τα 15.600 ανήκουν στην ΠΟΒΕΑΜ,
τα οποία διαθέτουν
σήµα εγγύησης που
αποδεικνύει
ότι
όντως είναι µέλη της.
Ενα άλλο σηµείο που
θίγει η οµοσπονδία
είναι το κόστος των
ανταλλακτικών. Ενας
τρόπος για να µειώσετε τα έξοδά τους
είναι να χρησιµοποιήσετε
εναλλάξιµα
ανταλλακτικά, όπως
µίζες, δίσκους, πλατό,
φρένα.
Τα εργοστάσια κατασκευής των ανταλλακτικών προµηθεύουν
και τα εργοστάσια
κατασκευής των αυ-

τοκινήτων, µε αποτέλεσµα όλα αυτά
τα
ανταλλακτικά
να διατίθενται στην
αγορά πολλές φορές
και στη µισή τιµή.
Βέβαια τα εργοστάσια κατασκευής των
αυτοκινήτων έχουν
φροντίσει να έχουν
και την ανάλογη ποιότητα του είδους.
Για να είστε κατοχυρωµένοι ότι είναι
πιστοποιηµένα
τα
εναλλάξιµα ανταλλακτικά, ελέγξτε αν
αναγράφεται πάνω
στη συσκευασία η
ταυτότητά
τους.
Πρέπει να έχουν έναν
κωδικό ο οποίος
αναφέρει το εργοστάσιο και τη χώρα
κατασκευής.
Η επιλογή ενός καλού
µηχανικού είναι απαραίτητη για να είστε
σίγουροι ότι η επισκευή θα είναι αντάξια του ποσού που θα
πληρώσετε, δηλαδή
θα διαρκέσει, αλλά
και θα είναι αυτή που
χρειάζεται. Το πρώτο
βήµα είναι να ανήκει
στην ΠΟΒΕΑΜ ώστε
να είστε κατοχυρωµένοι ότι όντως έχει
δίπλωµα µηχανικού.
Αυτό όµως δεν αρκεί, πρέπει να βρείτε
και το κατάλληλο
συνεργείο. ∆ιότι δεν
αναλαµβάνουν όλα
τα συνεργεία όλα τα
είδη επισκευών. Για
απλές επισκευές µπορείτε να επισκεφθείτε
το πλησιέστερο συνεργείο της περιοχής
σας. Αλλά για πιο περίπλοκα προβλήµατα
απευθυνθείτε είτε σε
εξειδικευµένο συνεργείο είτε σε κάποιον

►
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Ξεφυλλίστε περιοδικά που περιέχουν
εξειδικευµένα άρθρα για αυτοκίνητα,
ρωτήστε γνωστούς και επισκεφθείτε
πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
προκειµένου να ενηµερωθείτε. Βρείτε
πόσο οικονοµικά οδηγείτε
Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες
που επηρεάζουν την κατανάλωση
βενζίνης σε κάθε αυτοκίνητο. Ο πιο
σηµαντικός όµως παράγοντας είναι
ο ίδιος ο οδηγός. Ο ατοµικός τρόπος
οδήγησης, σε συνδυασµό µε την καλή
λειτουργία του αυτοκινήτου, µπορεί
να µειώσει τον λογαριασµό στην κατανάλωση βενζίνης από 35% ως 50%.
Προσπαθήστε να επιτύχετε µε σωστή
οδήγηση περισσότερα χιλιόµετρα σε
κάθε λίτρο βενζίνης.

τεχνίτη που εµπιστεύεστε.
Αν διαθέτετε καινούργιο αυτοκίνητο,
ελέγξτε την εγγύηση. Αν το αυτοκίνητο καλύπτεται ακόµη, η δουλειά
µπορεί να γίνει δωρεάν (ή τουλάχιστον θα πληρώσετε µόνο την παροχή
εργασίας).
Σηµειώστε σε ένα χαρτί τι πρόβληµα
παρουσιάζει το αυτοκίνητο. Μπορεί
να ξοδέψετε αρκετά λεπτά στην είσοδο του συνεργείου προσπαθώντας
να περιγράψετε όχι µόνο στο κατάλληλο πρόσωπο (στον µηχανικό που
θα ασχοληθεί) αλλά σε περισσότερα
άτοµα το πρόβληµα. Στη συνέχεια
µπορεί να καταλήξετε να πληρώσετε
την ώρα που ο µηχανικός έκανε για
να ανακαλύψει όσα του περιγράψατε. Για να αποφύγετε λοιπόν αυτή τη
διαδικασία, γράψτε σε ένα χαρτί το
πρόβληµα που παρουσιάζει το αυτοκίνητο µε λεπτοµέρειες και δώστε το
στο υπεύθυνο άτοµο.
Να επισηµάνετε ότι θέλετε η εκτίµηση
του προβλήµατος να είναι γραπτή και
να περιλαµβάνεται η ακριβής εργασία
αλλά το ακριβές ποσό που θα πληρώ-

σετε. Να διευκρινίσετε ότι δεν δέχεστε
οποιαδήποτε επιπλέον εργασία χωρίς
την άδειά σας.
Να µην είστε ευκολόπιστοι στη συµβουλή του µηχανικού όσον αφορά το
σέρβις ρουτίνας, γιατί µερικοί µηχανικοί µπορεί να δείξουν ιδιαίτερο ζήλο
για τη σύσταση επισκευών και τη
συντήρηση του αυτοκινήτου. Η υπερβολική συντήρηση δεν θα βλάψει το
αυτοκίνητο αλλά την τσέπη σας.
Να παίρνετε και µια δεύτερη γνώµη.
Αν δύο άτοµα υποστηρίζουν τις ίδιες
απόψεις, τότε είναι πιθανότερο η
«διάγνωση» να είναι σωστή. Σε περίπτωση όµως που η τιµή σάς φαίνεται
ιδιαίτερα υψηλή, επισκεφθείτε και
έναν τρίτο µηχανικό.
Αν µπορείτε, φτιάξτε το µόνοι σας. Αν
έχετε τις γνώσεις και πιστεύετε ότι η
βλάβη είναι µικρή, τότε αποφύγετε
τον µάστορα. Πάντως, η ΠΟΒΕΑΜ συνιστά να επεµβαίνετε σε αυτοκίνητα
τα οποία δεν είναι καινούργια, εφόσον
βέβαια είστε έµπειροι σε µηχανολογικά θέµατα.
Αγοράστε αυτοκίνητα τα οποία είναι

ανθεκτικά. Ο τύπος και η µάρκα αυτοκινήτου που θα αγοράσετε είναι καθοριστικός παράγοντας για την ώρα
και τα χρήµατα που θα διαθέσετε
στο συνεργείο. Τα αυτοκίνητα έχουν
προδιαγεγραµµένα ορισµένα στοιχεία
από τον κατασκευαστή τους σε ό,τι
αφορά την αντοχή των υλικών που
έχει αυτός χρησιµοποιήσει. Βέβαια
παίζει ρόλο και η χρήση του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό πριν από την αγορά ελέγξτε την ιστορία και ό,τι άλλο σχετικό
µε την αντοχή του αυτοκινήτου.

Ακόµη ένας παράγοντας τον οποίο
πρέπει να έχετε κατά νου για να εξοικονοµήσετε βενζίνη είναι η προληπτική συντήρηση. Η µηχανική κατάσταση του αυτοκινήτου σας αυτοµάτως
αντανακλάται στην κατανάλωση
βενζίνης. Η κακή ρύθµιση της µηχανής
µπορεί να κοστίσει διπλή κατανάλωση βενζίνης. Τα ακατάλληλα µπουζί,
το ακάθαρτο φίλτρο, οι ψωριασµένες πλατίνες κοστίζουν πέντε λίτρα
περισσότερη βενζίνη στα 50 λίτρα.
Εποµένως τα χρήµατα που δαπανάτε
για την προληπτική συντήρηση του
αυτοκινήτου σας τα κερδίζετε σε διαφορά από τη µειωµένη κατανάλωση
βενζίνης.
Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι η
ρυµούλκηση σκάφους, κινητού σπι-
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τιού κ.ά. είναι αιτία
αύξησης
κατανάλωσης βενζίνης και
πρόωρης φθοράς του
αυτοκινήτου.
Οπως
και τα µπαγκάζια στη
σχάρα της οροφής
εµποδίζουν την οµαλή
ροή του αέρα, µε αποτέλεσµα να καταναλίσκει το αυτοκίνητο
περισσότερη βενζίνη.
Απαντήστε στις πιο
κάτω
ερωτήσεις
προκειµένου να διαπιστώσετε τις κακές
συνήθειες οδήγησης
που αυξάνουν την
κατανάλωση βενζίνης
και να µάθετε πόσο
οικονοµικά οδηγείτε:
1. Χρειάζεται µέτριες
ταχύτητες η µηχανή
ώσπου να ζεσταθεί;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
2. Μια µηχανή αυτοκινήτου πρέπει να
θερµανθεί 5-10 λεπτά
προτού
ξεκινήσει;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
3. Οι σύγχρονες µηχανές είναι φτιαγµένες
να δουλεύουν γρήγορα, άρα το απότοµο

ξεκίνηµα κάνει οικονοµία βενζίνης; ΝΑΙ/ΟΧΙ
4. Οι συχνές αλλαγές
και µεταβολές ταχύτητας έχουν ως συνέπεια την αύξηση στην
κατανάλωση βενζίνης;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
5. Οταν τα λάστιχα
των τροχών έχουν
µικρότερη πίεση έχετε
οικονοµία
βενζίνης;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
6. Οταν η µηχανή δουλεύει στο ρελαντί έχετε οικονοµία βενζίνης;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
7. Εχετε οικονοµία βενζίνης όταν αλλάξετε
σύντοµα από χαµηλές
σε υψηλές ταχύτητες;
ΝΑΙ/ΟΧΙ

8. Η χρήση βενζίνης
υψηλού
αριθµού
οκτανίου αυξάνει την
απόδοση και την απόσταση που διανύει το
αυτοκίνητο; ΝΑΙ/ΟΧΙ
9. Η χρήση υψηλής
ποιότητας και ιξώδους λαδιού στη µηχανή συντελεί στην
οικονοµία
βενζίνης;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
10. Η επιφάνεια του
δρόµου και η κατάστασή του επηρεάζουν την κατανάλωση
βενζίνης; ΝΑΙ/ΟΧΙ
11. Αν παρακολουθείτε τα φώτα στοπ
στα προπορευόµενα
αυτοκίνητα κερδίζετε
βενζίνη; ΝΑΙ/ΟΧΙ
12. Είναι µια καλή ιδέα

να αποφεύγετε τις
διαδροµές µε συχνά
σταµατήµατα;
ΝΑΙ/
ΟΧΙ
1. ΝΑΙ. Αυτό µειώνει
την κατανάλωση βενζίνης και προστατεύει
τη µηχανή από φθορά. Μια κρύα µηχανή
θέλει
περισσότερα
καύσιµα, ίσως διπλά
απ’ όσο χρειάζεται µια
ζεστή µηχανή.
2. ΟΧΙ. Ενα ή δύο λεπτά
είναι αρκετά για να
αρχίσει η κυκλοφορία
του λαδιού. Μην περιµένετε στο ρελαντί,
µπορείτε να κερδίσετε
χιλιόµετρα.
3. ΟΧΙ. ∆ιότι ένα γρήγορο ξεκίνηµα θα
κοστίσει 35% ως 50%
περισσότερη βενζίνη
απ’ όσο θα κόστιζε
ένα µέτριο ξεκίνηµα
και χωρίς φθορά στα

λάστιχα.
4. ΝΑΙ. Αυτός ο τρόπος
οδήγησης κάθε φορά
χρειάζεται βενζίνη για
να ανεβάσει την ταχύτητα. Μια οικονοµική
ταχύτητα 80 χλµ. είναι
25% πιο οικονοµική
από µια µεταβολή
της ταχύτητας από
50 χλµ. σε 100 χλµ. την
ώρα.
5. ΟΧΙ. Τα λάστιχα των
τροχών µε χαµηλότερη πίεση έστω πέντε
λιµπρών µπορεί να
κοστίσουν πέντε λίτρα
περισσότερη βενζίνη
στα 80 λίτρα, εκτός
από την πρόωρη φθορά στα λάστιχα.
6. ΟΧΙ. Οταν η µηχανή
δουλεύει στο ρελαντί
χρειάζεται
περίπου
δύο λίτρα περισσότερη βενζίνη για κάθε
ώρα λειτουργίας.
7. ΝΑΙ. Οδηγείτε µέτρια
µε σύντοµες αλλαγές.
Στα 50 χλµ. την ώρα
το γρανάζι της υψηλής ταχύτητας είναι
35% πιο οικονοµικό
από το γρανάζι της
χαµηλής ταχύτητας.
8. ΟΧΙ. ∆εν είναι απαραίτητο. Το αυτοκίνητό σας πιθανόν να
αποδίδει µε βενζίνη
χαµηλού
αριθµού

οκτανίου.
Χρησιµοποιείτε πάντοτε τη
βενζίνη που συνιστά ο
κατασκευαστής.
9. ΝΑΙ. Αρκετή ποσότητα βενζίνης δαπανάται για να µειώσει
τις τριβές. Η ποιότητα
του λαδιού µε κανονικό ιξώδες µειώνει τις
τριβές, µε αποτέλεσµα
να µειώνεται η κατανάλωση βενζίνης.
10. ΝΑΙ. Λακκούβες,
εξογκώµατα, άµµος,
λάσπες και γενικά
άλλες ανωµαλίες µπορούν να κοστίσουν
15% περισσότερη βενζίνη. Επίσης ο βρεγµένος ή χιονισµένος
δρόµος κοστίζει περισσότερη βενζίνη.
11. ΝΑΙ. Αν τα παρατηρείτε και διατηρείτε
απόσταση, αποφεύγετε τα συχνά σταµατήµατα. Ετσι κερδίζετε
10-25% βενζίνη.
12. ΝΑΙ. Κάθε σταµάτηµα «κλέβει» βενζίνη
από τη διαδροµή, περίπου 1/3 της βενζίνης
που χρειάζεται για να
κινήσει ξανά το αυτοκίνητο.
http://www.tovima.gr/
relatedarticles/article/
?aid=107492

