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ΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ 
 
   Πριν ξεκινήσουμε για να κάνουμε ένα ταξίδι η οποιαδήποτε διαδρομή μέσα στη 
πόλη κάνουμε τους παρακάτω έλεγχους . 
Αρχικά ελέγχουμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε τυχόν  διαρροή υγρών  κάτω από το 
χώρο του κινητήρα.   
1. Έλεγχος ελαστικών  
Στα ελαστικά μας ελέγχουμε: 

 κάποιο ξεφούσκωτο (η πίεση καθορίζεται από τον κατασκευαστή του 
οχήματος)  

 φθαρμένο λάστιχο λόγο χρήσης (min βάθος  αυλακώσεων 1mm απομακρύνουν 
τα νερά της βροχής)  

 ελέγχουμε για ξένα σώματα (βίδες , πρόκες κτλ.) καθώς και για σημάδια 
γήρανσης στα πλαϊνά ή τυχόν σκισίματα γδαρσίματα 

 ελέγχουμε την ημερομηνία παραγωγής του ελαστικού (μετά την ένδειξη DOT 
μέσα σε ένα οβάλ πλαίσιο τα 2 πρώτα νούμερα είναι η εβδομάδα και 2 
επόμενα είναι το έτος (πχ: DOT 3515 το ελαστικό κατασκευάστηκε την 35η 
εβδομάδα του 2015) 

Τα ελαστικά μας τα αλλάζουμε κάθε 3-4 έτη ή κάθε 30-40 χιλ. χιλιόμετρα. 
2. Έλεγχος υγρών : 
Για τους παρακάτω ελέγχους το όχημα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε οριζόντια 
θέση στο διπλό σταντ (εφόσον υπάρχει) με σβηστό και κρύο κινητήρα.  

 Ελέγχουμε το λάδι του κινητήρα ( με τον δείκτη λαδιού ). 

 Ελέγχουμε τα υγρά των φρένων (τα οποία συμπληρώνοντα ΜΟΝΟ!! από τον 
τεχνικό)  

 Ελέγχουμε τα υγρά της μπαταριάς εφόσον είναι ανοικτού τύπου διαφορετικά 
ελέγχουμε την χρωματική ένδειξη στο ματάκι  . 

 Εάν η μηχανή μας είναι υδρόψυκτη ελέγχουμε το ψυκτικό υγρό του 
συστήματος. 

3. Ελέγχουμε όλα τα φώτα του οχήματος  εμπρός και πίσω εάν λειτουργούν. 
4. Ελέγχουμε ότι έχουμε τα απαραίτητα έγγραφα : 

 άδεια οδήγησης 

 άδεια κυκλοφορίας  

 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (να είναι σε ισχύ ) 

  αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας 

 κάρτα καυσαερίων (εκδίδεται κάθε χρόνο) 

  δελτίο τεχνικού έλεγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) 
5. Στη συνέχεια φοράμε όλο των εξοπλισμό του αναβατή συμπεριλαμβανομένου του 

κράνους το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, η ζελατίνα να είναι 
καθαρή, το κράνος να μην έχει σπασίματα και να είναι στο νούμερό μας 

6. Ρυθμίζουμε τους καθρέπτες . 



 
 

Σελίδα 2 από 2 
 

7. Ελέγχουμε τις διάφορες λυχνίες που υπάρχουν στον πινάκα  οργάνων και  την 
ένδειξη της βενζίνης . 

8. Τέλος βάζουμε σε λειτουργία τον κινητήρα και ελέγχουμε αν τα φρένα μας 
λειτουργούν κανονικά πατώντας τη μανέτα του μπροστινού φρένου και κατόπιν το 
πεντάλ του πίσω φρένου να δούμε εάν έχει αντίσταση να σκληραίνει προοδευτικά 
( να μην είναι ούτε πολύ σκληρό ούτε πολύ μαλακό ).                                                            

 


