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Utilizarea necorespunzătoare poate conduce la uzura 
prematură a anvelopelor sau chiar la defectarea completă 
a anvelopelor. Deşi kilometrajul scăzut reprezintă doar o 
problemă economică, deteriorările anvelopelor
se pot dovedi foarte periculoase şi pot conduce la 
vătămări personale sau daune ale proprietăţii.

Din punct de vedere statistic, defecţiunile anvelopelor 
sunt evenimente rare în prezent. Conducătorii auto 
obişnuiţi se confruntă cu probleme grave ale anvelopelor 
numai o dată la fiecare zece ani sau o dată la 150.000 km 
(95.000 de mile).

Acest aspect dovedeşte standardul tehnic ridicat atins 
între timp în industria anvelopelor (calitatea fabricaţiei) şi 
în domeniul comerţului cu amănuntul de anvelope (cali-
tatea serviciilor).

Această broşură oferă îndrumări tuturor acelor persoane 
care gestionează vicii ale anvelopelor într-o manieră 
profesională și documentează deteriorările anvelopelor 
care apar cel mai frecvent în conformitate cu experienţa 
noastră extinsă.

Deteriorările care pot apărea la nivelul anvelopelor pentru 
autoturisme şi cauzele acestora sunt explicate prin descri-
eri precise şi fotografii. În final se fac recomandări pentru 
evitarea sau reducerea daunelor.

Această broşură este destinată în principal acelor 
specialişti în anvelope din domeniul comerţului în detaliu 
care sunt contactaţi pentru a evalua viciile anvelopelor 
clienţilor lor.

Atunci când se defectează o anvelopă, conducătorul auto 
doreşte să ştie cât mai curând posibil de ce s-a întâmplat 
acest lucru şi dacă s-a datorat materialului defect, calităţii 
necorespunzătoare a execuţiei sau, pe de altă parte, dacă 
s-a datorat utilizării necorespunzătoare.

Această broşură este destinată asistării specialistului în 
anvelope în oferirea de răspunsuri la aceste întrebări în 
mod rapid şi competent.

Cele patru anvelope ale unui autovehicul reprezintă 
singurele puncte de contact cu carosabilul. 
Numeroşi conducători auto tind să uite acest aspect, 
compromiţându-şi propria siguranţă, neglijând atenţia 
şi întreţinerea necesară pe care trebuie să o acorde 
anvelopelor.

Aceasta înseamnă că evaluarea şi prelucrarea reclamaţiilor 

privind anvelopele nu este suficientă. Este, de asemenea, 

necesar să oferim consultanţă consumatorilor. Această broşură 

oferă, de asemenea, ajutor în acest sens.

Introducere

Anvelopele deteriorate pot fi cauza defecţiunilor autove-
hiculului, dar şi a unor accidente grave.
Experienţa pe care o deţinem ne-a arătat faptul că 
îngrijirea şi lucrările de service necorespunzătoare sunt 
adesea cauza unei stări necorespunzătoare a anvelopelor 
care poate conduce la cedarea anvelopelor.
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Alunecarea anvelopelor cauzează uzură
Condusul agresiv sporeşte gradul de alunecare.

Uzura nu poate fi evitată...

...însă se supune influenţelor

Evitarea uzurii este o dorinţă irealizabilă a unui fabricant 
de anvelope, deoarece uzura anvelopelor este totuşi o 
realitate fizică.

Atunci când autovehiculul se află în mişcare, banda de 
rulare a fiecărei anvelope a autovehiculului se freacă în 
mod constant de suprafaţa carosabilă. Acest aspect este 
subliniat de adâncimea benzii de rulare care scade în 
mod treptat. Uzura anvelopelor – care apare de obicei în 
mod uniform şi într-un ritm lent – este astfel inevitabilă 
şi chiar necesară. Spunem aceasta deoarece legile fizicii 
impun existenţa frecării dacă se doreşte transmiterea de  
forţă la nivelul şoselei, indiferent dacă forţa implicată este 
circumferenţială - ca în cazul accelerării sau frânării - sau 
laterală - ca în cazul virajelor. Frecarea indică mişcarea 
relativă dintre suprafaţa carosabilă şi anvelopă care apare 
atunci când forţa este transmisă. Frecarea înseamnă că 
viteza autovehiculului este mai mare sau mai mică decât 
viteza circumferenţială a roţii. Cu alte cuvinte, distanţa pe 

Gradul de uzură şi performanţa în ceea ce priveşte 
kilometri parcurşi de o anvelopă a unui autoturism depind, 
printre altele, de gradul de frecare. Deşi frecarea în sine 
este un aspect necesar în timpul condusului, gradul de 
frecare depinde în mare măsură de stilul de condus al 
conducătorului auto. Creşterea uzurii de la nivelul benzii 
de rulare este asociată gradului de frecare. Un nivel dublu 
al frecării este echivalentul unei creşteri de patru ori a 
uzurii şi al unui sfert din performanţele anvelopei privind 
kilometrii parcurşi.

În cazul unei accelerări uşoare, neagresive, pe o suprafaţă 
carosabilă uscată, se ating valori ale frecării de până la 
2%.  Valorile de până la 20% sunt posibile în cazul în care 
autovehiculul este condus într-un mod foarte agresiv. 
Uzura variază cu un factor de 10 în funcţie de stilul de 
condus al conducătorului auto, care poate fi normal sau 
agresiv.

În funcţie de stilul de conducere - unul economic sau de 
înaltă performanță - anvelopele compatibile pot asigura 
un kilometraj care variază între 5.000 şi 40.000 km 
(3.000 şi 25.000 mile).

Mai mult decât atât, severitatea uzurii depinde în mod 
esenţial de viteza la care se deplasează autovehiculul, de 
starea şoselei şi de gradul de încărcare de la nivelul roţilor. 
Următoarele exemple ne pot ajuta să clarificăm acest lucru:

În cazul în care un autovehicul cu anvelope faţă blocate 
prin frânare este oprit pe o suprafață carosabilă uscată, 
zona de contact a anvelopei care are dimensiunea unei 
cărţi poştale va prezenta în mare următorul grad de 
abraziune a cauciucului:

Alunecarea anvelopei  
7% din circumferinţă Distanţă pierdută

până la 2,0 mm la 57 km/h (35 mph) (sau o distanţă de frânare de 23,8 m)

până la 3,3 mm la 75 km/h (47 mph) (sau o distanţă de frânare de 41,8 m)

până la 4.8 mm la 92 km/h (57 mph) (sau o distanţă de frânare de 71,6 m) 

care o străbate autovehiculul este mai mare sau mai mică 
decât circumferinţa de rulare la o rotire a anvelopei.
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Fiecare tip de uzură neuniformă reduce potenţialele 
performanţe kilometrice ale unei anvelope. Cauzele 
acestei uzuri premature sunt evidențiate în mod normal 
de caracteristicile tipului de uzură anormală prezent la 
nivelul benzii de rulare.

Cauzele care duc la o uzură neuniformă

Impactul şasiului asupra 
uzurii anvelopelor

Geometria roților
Dacă, din cauza alinierii incorecte, anvelopele nu rulează în paralel unele 
faţă de celelalte, un umăr al benzii de rulare este supus uzurii, conducând 
la uzură unilaterală.

Această aliniere incorectă poate fi de obicei recunoscută în baza faptului 
că nervurile tiparului benzii de rulare prezintă semne de “dispersare” în 
zonele în care marginile au fost supuse frecării (canale).

Deplasarea la viteze ridicate pe drumuri şerpuite conduce la uzură sporită, 
în special, la nivelul umărului exterior al anvelopei (umărul aflat în afara 
autovehiculului).

Convergenţa de la nivelul punţii faţă - şi/sau de la nivelul punţii spate 
- un mijloc prin care unii constructori de autovehicule îşi optimizează 
caracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculelor lor - poate de 
asemenea să provoace uzură unilaterală.

Unghiul  
de cădere:
Uzura unilaterală este, de asemenea, 
provocată de valorile ridicate ale 
unghiului de cădere:

 › unghiul de cădere pozitiv (+) 
conduce la uzură pe umărul 
exterior, 

 › unghiul de cădere negativ (-) 
conduce la uzură pe umărul interior.

Convergenţă pozitivă a roţilor:
Anvelopele sunt mai apropiate în 
faţă (A) decât în spate (B).
Uzură pe umărul exterior.

Convergenţă negativă a roţilor:  
Anvelopele sunt mai îndepărtate în 
faţă (A) decât în spate (B). Uzură pe 
umărul interior.

Uzură la nivelul umerilor 
provocată de valorile 
ridicate ale unghiului de 
cădere.

Direcția de 
deplasare

Direcția de 
deplasare
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Recomandare  

În cazul în care roţile unui autovehicul sunt aliniate incorect, 

acestea trebuie aliniate, iar abaterea trebuie să fie corectată.

Uzură unilaterală crescută din cauza “rulării”. Se întâlneşte frecvent 

în cazul unei suprafeţe uzate a benzii de rulare. Aceasta este, de ase-

menea, observată frecvent împreună cu bavuri de-a lungul marginilor 

blocurilor până la umerii anvelopelor uzate.

Datele de aliniere ale producătorului sunt aplicabile în cazul 

autovehiculelor în starea de la momentul livrării şi este posibil să nu se 

aplice neapărat în cazul autovehiculelor personalizate.

Uzură unilaterală
Cauza cea mai frecventă a uzurii unilaterale este o 
abatere a geometriei roţii de la specificaţii.
Aceste abateri apar în timp şi reprezintă preţul pe care 
conducătorii auto îl plătesc pentru stilul incorect de 
conducere, de exemplu, urcarea pe borduri.

Coborârea gărzii la sol a unui autovehicul în asociere 
cu anvelope cu profil scăzut poate afecta, de 
asemenea, negativ alinierea roţilor. Braţele modificate 
ale pârghiilor (de exemplu, o mai mică abatere a 
jantelor după montajul ulterior) susţin tendinţa de 
abatere a alinierii roţilor în timpul deplasărilor de la 
datele specificate.

Acest lucru poate rămâne neobservat deoarece toate 
valorile de aliniere a roţilor se află încă între limitele 
de toleranţă atunci când sunt măsurate în mod static 
pe bancul de măsurare a punţilor. Rezultatul poate fi 
reprezentat de creşterea uzurii neuniforme.

Uzură în centrul benzii de rulare
Acest tipar al uzurii se găseşte în cazul roţilor motrice ale 
autovehiculelor cu putere mare. Chiar şi autoturismele 
din gama medie de astăzi pot avea motoare moderne 
care generează cupluri ridicate şi care sunt capabile de 
generarea unor niveluri ridicate de frecare.

Aceste niveluri ridicate ale cuplului în timpul accelerării 
puternice sau ciclurilor de oprire-pornire din traficul urban 
sau la accelerarea rapidă de la semafor pot spori rapid 
uzura părţii centrale a benzii de rulare.

Din motive de securitate, trebuie prevenită scăderea 
presiunii de umflare a anvelopelor sub valorile 
recomandate de către producătorul autovehiculului. 
(Consultaţi, de asemenea, tabelul cu presiunile de umflare 
a anvelopelor Continental.)

Recomandare  

Prin permutarea anvelopelor între puntea motoare şi cea 

nemotoare înainte de a fi prea târziu, este posibilă obţinerea 

unui tipar al uzurii în mare parte uniform. Respectaţi întotdeauna 

recomandările producătorului autovehiculului.

Exemplu al tiparului de uzură al unei anvelope de pe puntea mo-

toare a unui autovehicul puternic: uzura pronunţată este vizibilă 

în partea centrală a benzii de rulare.
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Recomandare  

Pentru a evita uzura de acest tip, valorile convergenţei trebuie să 

se afle sub limita inferioară a intervalului de toleranţă specificat 

de către producătorul autovehiculului. Anvelopele trebuie să fie 

umflate în mod corespunzător. La primul semn al uzurii punc-

tuale, anvelopele afectate trebuie să fie transferate pe puntea 

motoare. Trebuie respectate specificaţiile producătorului auto-

vehiculului.

Pete diagonale de uzură
Petele diagonale de uzură sunt dispuse la un unghi de 
aproximativ 45° din planul circumferenţial. Apare, de 
obicei, pe circumferinţa anvelopei numai o dată, deşi se 
cunosc, de asemenea, cazuri în care apare de mai multe 
ori.
Autovehiculele afectate sunt de obicei cele cu tracţiune 
faţă. Petele diagonale de uzură sunt limitate mai mult 
sau mai puţin la poziţiile roţilor nemotrice, în special, 
poziţia stângă spate. Unele modele de autovehicule 
sunt susceptibile în special la pete diagonale de uzură, 
în timp ce altele nu sunt afectate deloc. Efectul este 
agravat de valorile ridicate ale convergenţei roţilor 
(consultaţi pagina 6).

Aceasta se datorează rulării anvelopei cu convergenţă 
la un unghi de frecare, chiar dacă autovehiculul se 
deplasează drept înainte. Rezultatul este uzura pe 
diagonală în zona de contact dintre anvelopă/suprafaţa 
carosabilă. Valorile convergenţei de la limita inferioară a 
intervalului de toleranţă al producătorului sunt valorile 
optime în ceea ce priveşte uzura.

În zona cu uzura punctuală cea mai severă, anumite 
părţi structurale ale anvelopei intră în contact.

Umflarea insuficientă sau amortizoarele care nu 
funcţionează în mod corespunzător înrăutăţesc acest 
tip de uzură.

Uzură în formă de dinte de fierăstrău
Uzura în formă de “dinte de fierăstrău” este un tipar al 
uzurii provocat în cazul utilizării normale cu suspensia 
configurată în mod obişnuit. Aceasta este manifestarea 
vizibilă (şi sonoră) în exterior a forţelor de distorsiune 
diferite care acţionează asupra benzii de rulare. Pentru 
a explica acest fenomen, mai bine prezentăm pe scurt 
“structura benzii de rulare”.

Canelurile şi canalele de pe banda de rulare –  o sursă 
de zgomot – sunt absolut esenţiale pentru garantarea 
siguranţei pe suprafeţe carosabile ude şi cele acoperite 
de apă. În cazul anvelopelor cu profil scăzut, în special, 
un procent mai ridicat de caneluri de la nivelul benzii 
de rulare este necesar pentru preluarea apei şi pentru a 
îmbunătăţi protecţia împotriva acvaplanării.

Canelurile transversale pentru scurgerea apei formează 
“blocuri independente” în zona umerilor. Aceste blocuri 
din zona umerilor se pot uza lăsând în urmă tiparul specif-
ic “unui dinte de fierăstrău” drept urmare a mecanismelor 
de rulare în anumite condiţii de funcţionare. 

Printre aceste condiţii de funcţionare se numără:
 › Deplasări lungi, drepte, la viteză constantă
 › Stil de conducere moderat
 › Geometria suspensiilor (aliniere/unghiul de cădere). 

Uzură punctuală pe diagonală
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margine de rodare  zonă de contact   margine cu deviere

Efectul impactului   Efecte de rulare   
Efect de „revenire  

la forma iniţială”

Direcţia de

deplasare Direcţia
  de rotire 
    a anvelopei

Recomandare

Pentru a asigura o uzură uniformă a anvelopelor, poziţia acestora la 

nivelul autovehiculului trebuie să fie schimbată la intervale regulate 

(dacă nu se recomandă altfel de către producătorul autovehiculului).  

Poziţia anvelopelor trebuie să fie schimbată la timp, cel târziu, la 

schimbarea anvelopelor de vară/iarnă. 

Apariţia “uzurii în formă de dinte de fierăstrău”

Odată cu rularea anvelopei pe carosabil, blocurile independente se 
deformează atunci când se apropie de zona de contact a anvelopei. Aceste 
sunt comprimate atunci când intră în contact cu şoseaua. Atunci când nu se 
mai află în contact cu şoseaua, acestea se „freacă” de suprafaţa carosabilului 
revenind în acelaşi timp la forma lor originală.
 
Rezultatul este o uzură mai pronunţată pe marginea cu blocuri.

Acest tipar de uzură se poate manifesta în special în poziţiile roţilor nemotrice.

Anvelopele cu blocuri mari sau 

cu caneluri deschise lateral sunt 

sensibile la uzura în trepte, în 

special la nivelul anvelopelor 

de pe roţile libere. Blocurile 

prezintă uzură mai pronunţată 

la nivelul marginii din spate 

(comparativ cu direcţia de rotire 

a anvelopei) decât la nivelul 

marginii frontale (motrice), 

oferind blocurilor un tipar al 

uzurii în formă de dinte de 

fierăstrău atunci când este 

observat din lateral. Un grad scăzut de uzură cu formă de dinte de fierăstrău este 
normală şi nu are efecte pronunţate asupra confortului.

Uzura cea mai evidentă de acest tip subliniază anumite 
condiţii specifice de funcţionare (umflare necorespunzătoare 
a anvelopelor, convergenţă excesivă a roţilor, aplicaţii cu grad 
scăzut de uzură).
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Petele de uzură provocate de frânare reprezintă rezultatul 
unei frânări complete cu roţile blocate, anvelopele lăsând 
astfel în urmă cauciuc pe suprafaţa carosabilă.

Nu există niciun compus al benzii de rulare care poate 
preveni uzura severă provocată de manevrele de frânare 
extreme.

Recomandare  

Uzura extremă de acest tip este responsabilă pentru un anumit 

nivel de vibraţii la nivelul autovehiculului. Această problemă nu 

poate fi eliminată prin echilibrarea roţilor. Anvelopa nu mai poa-

te fi utilizată şi trebuie înlocuită.

Uzură severă provocată de frânarea completă (fără ABS).

Deteriorări ale anvelopei  
din cauza presiunii neadecvate
Umflarea corectă a anvelopelor este foarte importantă 
pentru durata de funcţionare, economia, manevrabilitatea 
şi, înainte de toate, siguranţa unei anvelope. Presiunea 
optimă de umflare pentru un anumit tip de anvelopă 
este definită în comun pentru fiecare tip de autovehicul 
de către producătorii de anvelope şi cei de autovehicule. 
Aceasta variază în funcţie de sarcină şi condiţiile de 
funcţionare.

Numeroşi conducători auto 

se deplasează cu presiunea 

incorectă în anvelope.  

(sursa: studiul Continental) 

Valorile recomandate ale presiunii de umflare a 
anvelopelor sunt precizate în manualul de operare al 
autovehiculului sau sunt marcate undeva pe autovehicul, 
de exemplu, pe clapeta rezervorului (consultaţi, de 
asemenea, tabelul cu presiunile de umflare a anvelopelor 
de la Continental).

Frânele se pot bloca scurt chiar şi în cazul autovehicule-
lor echipate cu ABS (antilock brake system, sistem de 
frânare anti-blocare) provocând apariţia unor puncte 
plate minore.

Pete de uzură provocate de frânare

 < -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1  +0.1 +0.2 +0.3 > +0.3 
 Umflare insuficientă a anvelopelor Umflare excesivă a anvelopelor 
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După ce anvelopele sunt montate pe autovehicul, 
conducătorul auto este responsabil pentru verificarea 
periodică şi ajustarea presiunii de umflare.

Studiile repetate realizate de diferiţi producători de anve-
lope şi institute independente au evidenţiat faptul că 

Deplasarea cu anvelope ce au o presiune de umflare 
prea scăzută are un impact negativ asupra:
 › răspunsului direcţiei
 › stabilităţii direcţionale
 › siguranţei la volan (anvelopele se pot desprinde de pe 
jantă)

 › eficienţei costurilor (rezistenţă ridicată la înaintare, 
kilometraj mai mic)

 › durabilităţii.

Forţele laterale pe care anvelopele le pot transmite 
asupra suprafeţei carosabile sunt reduse în funcţie de 
presiunea  
de umflare.

De exemplu, în cazul schimbării rapide a benzii de 
deplasare, conducătorul auto poate pierde controlul 
asupra autovehiculului dacă anvelopele nu sunt umflate 
suficient. Presiunile scăzute din anvelope pot reduce 
siguranţa în cazul străbaterii virajelor. Talonul anvelopei 
se poate desprinde de pe jantă şi poate aluneca de pe 
flanşa jantei în jos spre adâncitură anvelopei. Rezultatul 
este o pierdere subită de presiune a aerului din 
anvelopă. 

Rularea cu presiune scăzută

În cazul în care presiunea de umflare a anvelopelor 
nu este reglată în funcţie de sarcină, rezultatul este o 
încovoiere crescută şi un consum mai ridicat de energie 
(consum de combustibil). 

O comprimare și o destindere ale flancului anvelopei fac 
ca anvelopa să se încălzească, lucru ce poate conduce la 
deteriorări structurale ale anvelopei şi chiar la defectarea 
anvelopelor.

Este clar din aceste aspecte că umflarea adecvată a 
anvelopelor este esenţială. Conducătorii auto trebuie să 
fie atenţionaţi referitor la acest aspect pentru propria 
siguranţă şi cea a pasagerilor lor.

Conducătorii auto trebuie să fie, de asemenea, informaţi 
în legătură cu modalitatea corectă de a verifica presiunea 
din anvelope. Ideal este un sistem integrat de monitorizare 
a presiunii de umflare a anvelopelor, chiar dacă acest 
sistem nu poate înlocui complet verificarea manuală 
periodică a presiunii de umflare. În orice caz, presiunea de 
umflare a anvelopelor trebuie să fie verificată la intervale 
periodice de două săptămâni. Presiunea de umflare a 
anvelopelor trebuie să fie verificată atunci când anvelopa 
este rece (nu după ce s-a încălzit în timpul utilizării).

Riscurile umflării insufi-

ciente a anvelopelor

peste jumătate dintre toţi conducătorii auto se 
deplasează cu anvelope umflate insuficient.

Presiunea de umflare insuficientă a 
anvelopelor este una dintre cauzele cele mai 
frecvente ale accidentelor.

1% consum mai mare  
de combustibil

10% durată mai scurtă  
de funcţionare

  
-0.2 bar

2% consum mai mare  
de combustibil

30% durată mai scurtă  
de funcţionare

 
-0.4 bar

4% consum mai mare  
de combustibil

45% durată mai scurtă  
de funcţionare

risc de deteriorare 
permanentă a anvelopei

 
-0.6 bar
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Din anvelopă s-au 

desprins părţi din 

cauza întreţinerii 

necorespunzătoare.

Rularea cu presiune scăzută

Anvelopa de schimb trebuie să fie, de asemenea, luată 
în considerare în cazul verificării periodice a presiunii de 
umflare a anvelopelor.

Capacele ventilelor trebuie să fie întotdeauna fixate în 
poziţie pentru a preveni pătrunderea impurităţilor în 
ventile.

Chiar şi anvelopele care sunt umflate cu gaz pentru 
anvelope trebuie să fie verificate în mod periodic, 
deoarece deteriorările anvelopei sau ale ventilelor de la 
nivelul acestor anvelope pot conduce, de asemenea, la 
pierderea treptată a presiunii.

Atenţia specialiştilor în anvelope este, de asemenea, 
atrasă asupra informaţiilor referitoare la acest subiect, 
informaţii oferite în graficele privind presiunea din 
anvelope şi broşurile de îndrumare privind montajul 
anvelopelor.

Recomandare  

Deteriorările de acest tip pot fi evitate în cazul în care anvelopele 

sunt verificate periodic pentru a asigura faptul că sunt umflate în 

mod corect şi dacă se procedează cu atenţie pentru a nu depăşi 

capacitatea de încărcare specificată a anvelopei.

Utilizarea anvelopelor insuficient umflate poate provoca deteri-

orări structurale interne la nivelul anvelopei. Acest aspect poate 

conduce la o scădere a durabilităţii anvelopei şi poate chiar pro-

voca o dezumflare rapidă. Deteriorările ascunse ale anvelopei nu 

sunt eliminate prin corectarea ulterioară a presiunii de umflare a 

anvelopelor. Anvelopele deteriorate nu se “refac” pe cont propriu.

Zona de contact a anvelopei se deformează în timpul 
rulării. Acest lucru poate conduce la un nivel ridicat de 
forfecare între diferite componente. În cazul în care o 
anvelopă nu este întreţinută în mod corespunzător şi 
este utilizată fiind umflată insuficient şi/sau cu o sarcină 
excesivă, aceasta se încălzeşte depăşind intervalul de 
temperaturi critice, conducând la o separare parţială a 
straturilor textile (dezintegrare parţială a anvelopei).

Deteriorarea de acest tip a unei anvelope apare de obicei 
de-a lungul unei perioade mai lungi de timp. În cazul în 
care anvelopa deja deteriorată este supusă apoi unui 
nivel ridicat de solicitări, din anvelopă se pot desprinde 
părţi din cauza forţelor centrifuge foarte ridicate care 
acţionează asupra anvelopei la viteze ridicate.

Anvelopa indicată aici a fost folosită ocazional cu o presi-
une de umflare insuficientă pentru sarcina respectivă. 
Semnele evidente ale acestui fapt sunt canalele late, 
circumferenţiale din zona talonului, în care anvelopa s-a 
uzat prin contact cu flanşa anvelopei şi uzura de la nivelul 
umerilor de pe ambele părţi. Decolorarea sau „apariţia 
cutelor cauzate de comprimare” ale stratului textil de la 
nivelul flancului indică faptul că anvelopa a fost utilizată în 
stare dezumflată.

Crestătura lată circumferenţială 

din zona talonului indică o 

întreţinere necorespunzătoare a 

anvelopelor.
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Rularea cu pierderea treptată a presiunii
(pe pană)
O scădere treptată a presiunii de umflare a anvelopelor 
reprezintă un fenomen foarte dificil. Poate fi trecut 
cu vederea cu uşurinţă chiar şi de conducătorii auto 
experimentaţi. În special la viteze ridicate - pe autostradă, 
de exemplu - combinaţia dintre forţa centrifugă şi 
presiunea reziduală poate oferi impresia că anvelopa este 
umflată în mod corespunzător.

Prin reducerea treptată a presiunii de umflare a 
anvelopelor şi creşterea ulterioară a încovoierii, materialul 
anvelopei este supus unor solicitări mecanice şi termice 
excesive, care pot conduce în cele din urmă la separarea 
componentelor structurale ale anvelopei şi a compuşilor 
din cauciuc. Rezultatul final este reprezentat cel mai 
adesea de o defectare completă a anvelopei.
 
Într-un astfel de caz, de obicei, anvelopa este foarte 
deteriorată; anumite componente structurale pot chiar 
lipsi. În această stare, adesea nu mai este posibilă 
identificarea cauzei exacte a pierderii treptate a presiunii.

Acumularea majoră de căldură la nivelul anvelopei din 

timpul deplasărilor cu o anvelopă umflată insuficient a 

condus la separarea componentelor structurale şi topirea 

cauciucului.

Decolorările circumferenţiale ale flancului din zona de încovoiere 

indică deplasările extinse cu presiune de umflare descrescătoare sau 

presiune scăzută de umflare a anvelopelor.

     Pană provocată de cuie

Recomandare 

Ventilele şi jantele cu deteriorări trebuie să fie înlocuite cu 

unele noi. Ventilul trebuie să fie înlocuit de fiecare dată când 

este montată o anvelopă. În cazul instalării unui sistem de moni-

torizare directă a presiunii din anvelope, garnitura de etanşare 

de la nivelul senzorului trebuie să fie înlocuită. Respectaţi în-

totdeauna specificaţiile producătorului sistemului, de exemplu, 

Beru sau Schrader.

În cazul în care sunt necesare lucrări de reparaţii, acestea 

trebuie efectuate de către un atelier de reparaţii calificat, care 

este complet responsabil pentru executarea corespunzătoare a 

lucrărilor. 

Pierderea este atribuită în mod frecvent deteriorărilor 
externe minore, unui ventil deteriorat sau unei jante cu 
scurgeri drept urmare a coroziunii sau altor deteriorări.
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Deteriorări provocate de influenţe externe

O avariere în caz de impact implică deteriorări asupra 
carcasei, care se manifestă atunci când anvelopa intră în 
contact cu anumite obstacole. 

O proeminenţă de la nivelul flancului anvelopei vizibilă la 
exterior indică faptul că respectivele corduri au fost distru-
se în interiorul carcasei. Dacă sunt ignorate deteriorările 
de acest fel, există riscul de defectare a anvelopei în viitor, 
de obicei, delaminarea benzii de rulare şi/sau a straturilor 
textile sau dezintegrarea flancului anvelopei.

Deteriorările de acest fel sunt provocate de obicei de 
trecerea peste obiecte – precum borduri sau limitatoare 
de viteză – la viteză excesivă şi/sau la unghiul incorect. 
Acest lucru solicită în exces carcasa şi poate provoca 
ruperea cordurilor individuale.

Carcasa s-a blocat la nivelul flanşei jantei drept urmare a unui impact 

puternic şi s-a fisurat în zona de impact. (Deteriorare observată din 

interiorul anvelopei).

Deteriorarea observată din exterior.

Recomandare 

Bordurile şi obstacolele similare trebuie să fie traversate la un 

unghi obtuz şi la viteze scăzute.

Gradul de deteriorare depinde de viteza şi unghiul de 
impact şi de dimensiunea obstacolului. Conducătorii auto 
pot preveni de obicei acest tip de deteriorare ei înșiși.

Aceste deteriorări sunt inevitabile numai în cazuri excepţi-
onale – atunci când obstacolul apare în mod neaşteptat în 
faţa autovehiculului.

Există și alte tipuri de deteriorări accidentale ce se produc 
la nivelul anvelopelor din cauza influenţelor externe. 
Aceasta se poate petrece, de exemplu, în cazul trecerii 
neintenţionate sau rapide peste obstacole.
Iar o anvelopă poate fi deja deteriorată dacă nu a fost 
montată corect.

Deteriorarea în caz de impact
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Anvelopele pot fi deteriorate, de asemenea, chiar şi atunci 
când nu sunt utilizate, de exemplu, din cauza montajului 
incorect pe jantă.

Talonul poate fi deteriorat în timpul montării anvelopei 
sau demontării acesteia.

Baza talonului în special poate fi tăiată circumferenţial şi/
sau zdrobită până la nivelul firelor din talon.

Deteriorările de acest tip pot apărea la momentul fixării 
talonului în următoarele situaţii:

 › secţiunea opusă a talonului nu este introdusă complet în cen-
trul de cădere a jantei; 

 ›  capul de montaj al echipamentului nu este ajustat în mod 
corespunzător sau sabotul de montaj este uzat (cu margini 
ascuţite); 

 › marginea rolei de montaj se desprinde de pe baza talonului.

În zona deteriorată, rola de ghidare lasă adesea semne în 
zona în care a intrat în contact cu anvelopa. Probabilitatea 
de apariţie a deteriorărilor creşte dacă rolele de ghidare 
utilizate au margini ascuţite care au apărut drept urmare 
a uzurii.

Atât taloanele cât şi umerii jantelor trebuie să fie întot-
deauna lubrifiaţi în mod corespunzător înainte de montaj. 
Daunele de montaj nedetectate pot conduce la defec-
tarea anvelopei la un moment ulterior.

Deteriorări la montaj

Deteriorări ale talonului provocate în timpul montajului.

*Anvelope autoportante

Montajul anvelopelor SSR*:
Pentru recomandări referitoare la montajul anvelopelor 
SSR, consultaţi paginile noastre web: www.conti-ssr.co.uk

Sau contactaţi serviciul clienţi Continental.
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Talon deteriorat drept urmare a solicitării din timpul umflării unei an-

velope.

Deteriorări ale sârmei talonului

Jantele de siguranţă sunt obligatorii în cazul anvelope-
lor radiale fără cameră ale autoturismelor. Aceste jante 
prezintă de obicei o proeminenţă circumferenţială pe cel 
puţin unul dintre umeri.

Proeminenţa are scopul de a asigura faptul că talonul 
rămâne fixat ferm pe umărul jantei.

Profilul jantei cu proeminenţă rotundă pe ambele părţi (H2).

Atunci când anvelopa este umflată în procesul de montaj, 
o parte din talon se poate bloca la nivelul proeminenţei. 
În acest caz, există pericolul ca talonul să se extindă în 
exces dacă anvelopa este umflată în exces şi pericolul ca 
unele fire sau toate firele din talon să se rupă. Din acest 
motiv, presiunea exercitată pentru ca firele să treacă peste 
proeminenţă nu trebuie să depăşească 3,3 bar. 

În cazul în care anvelopa nu poate fi montată în 
mod corespunzător la această presiune, procesul de 
fixare trebuie să fie întrerupt. Flanşa jantei şi taloanele 
anvelopelor trebuie să fie verificate pentru a asigura faptul 
că s-a aplicat lubrifiant suficient pentru montaj. Dacă 
este necesar, trebuie utilizat lubrifiant suplimentar pentru 
montaj. Anvelopele pot fi acum montate din nou.

De obicei, nu există nicio indicaţie externă a ruperii 
talonului.

Recomandare  

Utilizaţi întotdeauna jante nedeteriorate, curate şi neafectate de 

coroziune cu dimensiunea corectă care nu sunt nici deformate şi 

nici uzate.

Utilizaţi întotdeauna lubrifiant de montaj al anvelopelor pentru a 

permite talonului să alunece cu uşurinţă peste proeminenţe.

Presiunea de umflare nu trebuie să depăşească niciodată

3,3 bar înainte ca ambele taloane să fie fixate în mod uniform

pe flanşa anvelopei.
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Flancul unei anvelope nu este întotdeauna complet plat şi 
uniform; există uneori proeminenţe şi adâncituri, care pot 
necesita o verificare mai detaliată pentru a decide cauza 
acestora.

Astfel de proeminențe sunt inofensive şi nu afectează 
negativ siguranţa sau caracteristicile de deplasare a 
autovehiculului. Acestea reprezintă doar o problemă 
legată de aspect.

Adânciturile de la nivelul anvelopei sunt cauzate în acelaşi 
mod ca în cazul în care dumneavoastră aţi lega un fir 
în jurul unui balon umflat sau al unui fruct moale şi aţi 
strânge uşor firul.

În cazul anvelopei, firul este invizibil pe interior, ascuns 
în cauciuc. Flancurile anvelopei includ firele integrate ale 
carcasei care îi conferă anvelopei rezistenţa sa şi sunt, de 
asemenea, esenţiale pentru transferul forţelor de frânare 
şi virare.

Atunci când o anvelopă este fabricată - sau mai degrabă 
în cazul construirii carcasei pe care sunt fixate ulterior 
cureaua din oţel şi banda de rulare - există mereu cel 
puţin o îmbinare cu suprapunere.

Această îmbinare este uneori vizibilă ca o adâncitură după 
montajul anvelopei şi umflarea acesteia cu aer – deşi de 
obicei acestea sunt mai mult sau mai puţin vizibile.

Deformările superficiale ale flancului
– nu reprezintă un defect

Canelură de la nivelul îmbinării suprapunerii 

stratului textil al carcasei.
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Întreţinerea anvelopelor pentru camioane  
– reparaţii, umflare, adâncimea profilului  
şi depozitare
Alegerea anvelopei potrivite în funcţie de recomandările producătorului de
anvelope reprezintă cheia unui proces de întreţinere de succes.

Standardul de calitate înaltă a anvelopelor asigurat de recomandările din acest capitol 

poate fi menţinut doar prin verificarea periodică a tuturor factorilor – de exemplu 

verificând periodic presiunea în roţi şi făcând inspecţii ale anvelopelor pe exterior 

(inclusiv a lateralelor interioare şi exterioare şi a celor dintre anvelopele duble). Din 

acest motiv trebuie să aveţi întotdeauna la îndemână dispozitive de verificare a 

presiunii şi mici piese de schimb precum valve, capace şi extensii.



D
u

ra
ta

 d
e 

v
ia

ţă
 a

 a
n

ve
lo

p
ei

 e
xp

ri
m

at
ă 

în
 %

Presiunea din roţi % din presiunea recomandată

100 

 

80 

 

60 

 

40 

 

20 

 

0

120 100 80 60 40 

Informaţii de bază pentru a optimiza performanţele anvelopelor dvs. 20

O avarie a anvelopei poate fi la început doar o deteriorare a 
stratului de cauciuc de suprafaţă. Cu toate acestea, această 
deteriorare aparent superficială se poate extinde la materi-
alele de ranforsare ale anvelopei (carcasă/curea). De aceea 
nu trebuie niciodată amânată ducerea anvelopei la un spe-
cialist pentru a evalua avariile de suprafaţă detectate.

Deteriorarea materialelor de ranforsare, de exemplu din 
cauza unei perforaţii cu un cui sau o tăietură adâncă, este 
extrem de periculoasă deoarece praful şi umezeala pot 
pătrunde în interior în intervalul de timp de la producerea 
avariei şi detectarea acesteia. Acest lucru poate duce la de-
teriorarea şi mai gravă a materialelor de ranforsare. Avariile 
ce provoacă scăpări la nivelul materialelor de ranforsare 
vor duce la pierderea presiunii din roţi.

Apoi se merge pe anvelopa respectivă fără a fi umflată 
corespunzător şi de aceea aceasta riscă să se deformeze. 
Toţi aceşti factori pot face ca o anvelopă să nu mai poată fi 
reparată în momentul în care avaria este descoperită. Dacă 
se încearcă repararea acesteia, chiar şi de către un special-
ist, este posibil ca în final anvelopa tot să cedeze din cauza 
zonelor deformate, altele decât cele afectate.

De aceea, fiecare anvelopă trebuie atent verificată de 
către un expert înainte de a fi reparată. Deoarece numai o 
persoană cu pregătire specială în acest sens poate decide 
dacă anvelopa poate fi reparată şi dacă aceasta va putea fi 
folosită în siguranţă după reparaţii. Reparaţiile trebuie efec-
tuate la un atelier autorizat în acest sens, care are obligaţia 
de a verifica anvelopa şi de a derula lucrarea în condiţii 
optime.

Una dintre cele mai importante cauze ale uzurii excesive a 
roţilor şi a deteriorării acestora este presiunea neadecvată. 
Manualele de utilizare redactate de producătorii auto şi 
documentaţia tehnică furnizată de către producătorul de 
anvelope oferă informaţii cu privire la presiunea adecvată 
din roţi. Valorile sunt valabile fără excepţii pentru anvelo-
pele la rece, deoarece presiunea creşte în timpul utilizării.

Presiunea in roţi trebuie verificată la fiecare două săptămâni, 
cel târziu o dată la patru săptămâni, pe anvelopa rece. An-
velopele de rezervă trebuie verificate de asemenea.

Presiunea scăzută din roţi duce la
›  îndoire excesivă a acestora, ceea ce duce la 

supraîncălzire iar anvelopa poate ceda

›  uzare excesivă, ceea ce duce la scurtarea duratei de 
utilizare

›  rezistenţă mai mare la rulare şi în consecinţă consum 
ridicat de combustibil

›  uzură neuniformă

Atunci când verificaţi presiunea din roţi, faceţi de aseme-
nea şi o inspecţie vizuală a anvelopei pentru a detecta ava-
riile de suprafaţă, de ex. avarii cauzate de cuie sau şuruburi. 
Capetele lipsă de la valve sau valvele care răsuflă trebuie 
înlocuite imediat.

Reparaţii

Umflarea anvelopelor
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Anvelopele trebuie depozitate în camere răcoroase, uscate, 
întunecate şi bine ventilate.

Anvelopele fără jante trebuie depozitate în picioare. Evitaţi 
contactul cu combustibili, lubrifianţi, solvenţi şi chimicale.

Anvelopele îmbătrânesc mai repede dacă sunt expuse 
direct radiaţiilor solare sau temperaturilor ridicate.

Deci adâncimea canalelor nu trebuie măsurată niciodată 
în punctele unde există indicatori de uzură, ci lângă ele. 
Vă rugăm contactaţi reprezentanţa dvs. Continental pen-
tru a afla legislaţia specifică fiecărei ţări.

Depozitarea anvelopelor

Următoarele cerinţe sunt lege în majoritatea ţărilor euro-
pene:

›  Anvelopele pneumatice pentru camioane şi remorci tre-
buie să aibă canale pe toată circumferinţa lor şi pe toată 
lăţimea lor.

›  Canalele principale pentru anvelopele de camion trebuie 
să aibă o adâncime de cel puţin 1 mm, 1,6 mm sau 2 
mm, în funcţie de legislaţia din ţara respectivă. Limita în 
Marea Britanie este de 1 mm. Adâncimea profilului tre-
buie măsurată la nivelul canalelor; modele tip pod sau el-
ementele de ranforsare la baza canalelor trebuie ignorate 
în acest context.

›  În cazul anvelopelor cu indicatori de uzură (TWI = Indi-
catori de Uzură a Canalelor), adâncimea canelurilor tre-
buie măsurată în canelurile în care se află indicatorii de 
uzură. Indicatorii de uzură în cazul anvelopelor pentru 
vehicule comerciale sunt reprezentaţi de modele tip pod 
cu o înălţime de 1.6 mm, care arată dacă anvelopa a atins 
limita de uzură.

Adâncimea căii de rulare
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Avarierea anvelopelor de camion, autobuz 
sau autocar de către factorii externi

O serie întreagă de factori externi por avaria anvelopele de camion, autobuz şi autocar.

De exemplu, alinierea incorectă a axelor sau jocul pot deteriora anvelopa, la fel şi condusul 

cu presiunea scăzută în roţi. Capitolul ce urmează descrie tipuri obişnuite de avarii în 

zona canelurilor, lateralelor şi talonului cauzate de factori externi şi oferă de asemenea 

recomandări cară vă vor ajuta să preveniţi astfel de avarii.
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Uzură neuniformă pe o singură parte

Cauza 
Uzura neuniformă este rezultatul forţării anvelopei deo-
arece roţile sunt înclinate în direcţia de rulare. Uzura în 
formă de solzi sau pană se poate observa adesea pe mar-
gini. Acest model de uzură rezultă în urma sarcinilor mari 
sau axelor strâmbe. Apare de asemenea şi dacă se iau în 
mod constant viraje la viteze mari.

Recomandări
Alinierea corectă a roţilor şi axelor

Alinierea corectă

a roţilor şi axelor

Formarea de 

excrescenţe

Calea de rulare

Uzura neuniforma pe o parte în zona de umăr

Cauza
Se întâmplă de obicei la anvelope pentru
remorci din cauza
›  centrului înalt de gravitate a vehiculului
›  sarcină inegală
›  distribuirea greutăţii pe o singură parte 
›  bară de remorcare îndoită
›  joc la inelul de cuplare al remorcii

Recomandări
Când apar astfel de modele de uzură, vehiculul trebuie 
verificat pentru a vedea dacă există vreuna din aceste 
cauze posibile.

Pentru a stabiliza anvelopa, asiguraţi-vă că presiunea din 
roţi se menţine la nivelul maxim permis.
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 Uzură neuniformă pe ambii umeri

Cauza
Astfel de modele de uzură sunt cauzate de forţarea 
anvelopei pe lateral, de exemplu datorită virajelor luate 
la viteze mari şi din cauza presiunii scăzute din roţi. Un 
centru înalt de gravitate al vehiculului amplifică această 
tendinţă de uzură accentuată.

Recomandări
Asiguraţi-vă că există un nivel optim al presiunii
în roţi pentru a stabiliza anvelopa pentru condiţiile respec-
tive de sarcină.

Uzură neuniformă la centru

Cauza
Presiunea din roţi e prea ridicată sau s-a mers mult fără 
încărcătură sau cu încărcătură parţială.

Recomandări
Reglaţi presiunea din roţi la condiţiile de încărcătură.

Uzură în formă de solzi

Cauza
Forţarea cauzată de alunecare este rezultatul forţelor 
ridicate circumferenţiare sau laterale şi este amplificată de 
presiunea
prea mare din roţi sau încărcătură insuficientă distribuită 
pe roţi.

Recomandări
Reglaţi presiunea din roţi la încărcătură.
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Uzură pe lung

Cauza
O combinaţie nefavorabilă de vibraţii, de ex. pe 
autostradă. Nu se întâlnesc decât la anvelope montate pe 
axe nemotoare (axul din faţă sau de la remorcă).

Canelurile libere nu influenţează durabilitatea anvelopei

Recomandări
În cazul anvelopelor pentru tractoare: folosirea continuă 
pe axul antrenat.

Uzură sub formă de pete

Cauza
Diferenţă de diametru în cazul anvelopelor duble.

Variaţii de presiune în cazul anvelopelor duble. Anvelopa 
cu presiunea mai mică alunecă mai mult.

Nereguli la vehicul, de ex. joc prea puternic al lagărelor 
sau articulaţiilor sau suspensie defectă.

Recomandări
Montaţi anvelope duble având aproximativ acelaşi diame-
tru. Menţineţi presiunea din anvelopele duble la acelaşi 
nivel.

Înlăturaţi orice fel de joc al lagărelor şi/sau articulaţiilor 
sau reparaţi suspensia (resorturi, telescoape)
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Deteriorări circumferenţiare

Cauza
Tăieturi cauzate de exemplu de piese îndoite sau proemi-
nente sau de obiecte prinse în locaşul roţii.

Recomandări
Verificaţi în mod regulat vehiculul şi anvelopele pentru 
astfel de cauze. 

Cabluri de oţel la vedere

Cauza
Recanelare prea adânc efectuată până la curea. Dete-
riorarea de acest gen împreună cu efectele prafului şi 
umezelii, duc la ruginirea cablurilor din oţel. Acest lucru 
poate face ca anvelopa să nu mai poată fi folosită pentru 
reșapare. În ultimă instanţă acest lucru poate duce la 
cedarea timpurie a anvelopei. 

Recomandări
Îndepărtaţi anvelopa imediat şi reșapați-o dacă se poate.

Instrucţiunile producătorului anvelopei cu privire la proce-
sul de recanelare trebuie respectate indiferent de situaţie.
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Zonă plată

Cauza
Uzură locală de mărimea zonei de contact cu solul 
cauzată de:
›  frânare bruscă (oprire de urgenţă)
›  blocarea frânelor, de exemplu în urma reglării incorecte 

a frânelor remorcii sau atunci când frânele sunt defecte.

Recomandări
›  Evitaţi frânatul brusc
›  Verificaţi frânele şi sistemul de frânare şi reglaţi-le acolo 

unde este nevoie
›  Montaţi sistem automat de prevenire a blocării frânelor

Zonă cu caneluri sub tensiune, tăieturi cauzate de rotire, tăieturi

Cauza
Mersul pe teren stâncos – efectele pot fi exacerbate de 
umezeală şi presiunea prea mare din roţi

Recomandări
Reglaţi presiunea din roţi în funcţie de încărcătură. Folosiţi 
anvelope speciale dacă este nevoie.
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Tăieturi

Cauza
Obiecte ascuţite (pietre, sticlă, metal, etc.)

Recomandări
Dacă anvelopele cu tăieturi locale adânci pot fi reparate 
sau reșapate, faceţi acest lucru

Întreruperea canelurilor din cauza unui impact

Cauza
Ruperea carcasei cauzată de deformarea bruscă a anvelo-
pei, de ex. atunci când se trece peste un obiect cu muchii 
ascuţite cu viteză.

Acest lucru poate fi exacerbat de presiunea ridicată din 
roţi sau de sarcina prea mare.

Recomandări
›  Dacă nu puteţi evita anumite obstacole, treceţi peste ele 

încet
›  Presiunea din roţi trebuie reglată în funcţie de 

încărcătură

Interiorul anvelopei

Exteriorul anvelopei
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Flancul
Tăieturi

Cauza
Obiecte cu margini ascuţite (pietre, sticlă, metal, etc.)

Recomandări
Dacă anvelopele cu tăieturi locale adânci pot fi reparate 
sau reșapate, acest lucru trebuie făcut de un expert în 
anvelope

Ruperea carcasei din cauza unui impact

Cauza
Ruperea carcasei cauzată de deformarea bruscă a anvelo-
pei în urma unui impact cu un obstacol sau obiect.

Acest aspect este accentuat de presiunea prea mare din 
roţi sau sarcina prea mare.

Recomandări
›  Dacă nu puteţi evita anumite obstacole,  

treceţi peste ele încet
›  Presiunea din roţi trebuie reglată în funcţie de 

încărcătură
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Ruperea carcasei din cauza suprasolicitării

Cauza
Mersul cu presiunea din roţi foarte scăzută sau pe pană, 
de ex. din cauza perforării cu un cui.

Recomandări
›  Anvelopele ce trebuie înlăturate mai devreme din cauza 

deteriorării acestora trebuie verificate pentru a stabili 
dacă pot fi refolosite. Deseori este destul de greu sau 
imposibil de stabilit dacă a fost afectată carcasa, ceea ce 
poate duce la cedarea timpurie a anvelopei.

›  Dacă o anvelopă dintr-o dispunere cu anvelope duble 
cedează, opriţi vehiculul cât de repede se poate pentru a 
evita avarierea celei de-a doua anvelope din ansamblu.

›  Reglaţi presiunea din roţi în funcţie de încărcătură.

Ruperea carcasei din cauza unor obiecte prinse între anvelopele duble

Cauza
Dacă pietre sau alte obiecte rămân prinse între cele două 
anvelope ale unui ansamblu acest lucru poate duce la 
deteriorarea gravă a lateralelor sau la ruperea carcasei.

Recomandări
Verificaţi în mod regulat şi îndepărtaţi obiectele prinse în-
tre anvelope. Pentru a face acest lucru, anvelopele trebuie 
dezumflate iar în unele cazuri roata de pe exterior trebuie 
demontată.
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Rupturi

Cauza
Un obiect cu marginile ascuţite care penetrează o 
anumită zonă şi cauzează ruperea carcasei

Recomandări
Anvelopele deteriorate în acel mod nu pot fi reparate; ele 
trebuie înlocuite 

Porţiuni mari  
deteriorate

Uzura prin frecare

Cauza
Lovirea sau scrijelirea bordurilor în mod frecvent. Uneori 
poate duce la avarierea carcasei.

Recomandări
›  Verificaţi în mod regulat flancurile.
›  Dacă se observă o uzură puternică a anvelopei, 

schimbaţi poziţia roţii sau rotiţi anvelopa pe jantă.
›  Înlocuiţi anvelopa când aceasta este deteriorată până la 

carcasă.
›  Folosiţi anvelope speciale dacă este nevoie, de ex. pen-

tru autobuze.
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Distrugerea carcasei

Cauza
Mersul cu presiune prea scăzută în roţi. Îndoirea excesivă 
și căldura rezultată poate duce la pierderea presiunii din 
roţi.
›  cuie sau alte obiecte ascuţite
›  valve care răsuflă
›  camere şi flapsuri defecte
›  crăpături mici ale jantei (pentru anvelopele fără cameră)

Recomandări
›  Verificaţi în mod regulat presiunea din roţi
›  Stabiliţi cauza pierderii presiunii şi înlăturaţi-o
›  Folosiţi numai camere şi flapsuri noi

Cui
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Talonul
Talon ars

Cauza
Căldură excesivă la nivelul frânelor şi jantelor în urma 
frânării îndelungate sau frânelor defecte.

Recomandări
›  Verificaţi în mod regulat frânele şi sistemul de frânare
›  Folosiţi frâna de încetinire sau accelerare constantă

Deteriorarea talonului cauzată de jantă

Cauza
Jantă deformată sau flanşă corodată

Recomandări
›  Verificaţi janta să nu fie deteriorată şi înlocuiţi-o dacă 

este nevoie
›  Îndepărtaţi orice urmă de rugină de pe jantă şi reaplicaţi 

stratul protector înainte de a o monta.
›  Folosiţi lubrifianţi adecvaţi pentru montare (de ex. CON-

TIFIX)
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Talon deteriorat din cauza montajului

Cauza
›  Folosirea incorectă a uneltelor de montat cu margini 

ascuţite
›  Montarea fără a se folosi lubrifianţi

Notă
Încălzirea în exces a tamburilor de frână duce la întărirea  
taloanelor şi poate cauza o astfel de avariere.

Recomandări
Urmaţi instrucţiunile de montare
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