
Cu masina in service
Nervii sibienilor, intinsi la maximum
  
  Primele zile de munca din aceasta saptamana au inceput pentru multi dintre sibieni cu ghinion. Gerul
lasat peste noapte a dat mari batai de cap, in special, conducatorilor auto care au constatat ca
autoturismele sunt inghetate. Chiar daca au incercat, zeci de minute in sir, sa isi porneasca masinile,
acestea s-au ambitionat sa nu se urneasca din loc. Dintre soferii care au izbutit, totusi, sa plece cu
masina proprie, cei mai multi au ajuns la service. Inghetul ii obliga pe sibieni sa-si pregateasca masinile
de iarna si sa bage atanc mana in buzunar pentru a face "investitii" serioase in lichid de frana, uleiuri de
motor si antigel. Mecanicii auto spun ca nici unui sofer n-ar trebui sa-i lipseasca, pe timp de iarna,
lanturile, nisipul si lopatica, racleta pentru curatat parbrizul, spray-ul pentru dezghetarea parbrizului,
plus becurile de faruri de rezerva.
  
  Cosmetizarea unei Dacii, pentru a trece cu bine peste capriciile iernii, costa cel putin 150 de euro.
Potrivit calculelor facute, la rece, de patronii service-urilor din Sibiu preturile sunt acceptabile. Cu toate
acestea, unii soferi prefera sa arunce ceva antigel in instalatia de racire si gata - au rezolvat problema.
Specialistii sustin, insa, ca pe langa antigel mai sunt si alte "manevre" de facut pana cand masina sa poata
trece cu bine de sezonul rece. "Daca la cei aproximativ 150 de euro, absolul necesari, mai adaugam si
cheltuielile din timpul anului preturile pentru intretinere unei masini cresc. Cu vopsitul, care se ridica la
circa 100 de dolari, asigurarea auto, doua milioane de lei, precum si costurile pentru defectiunile inerente,
in urma rulajului pe drumurile din judet si din tara, rezulta ca, in unele cazuri, intretinerea unei Dacii
depaseste cu mult valoarea ei", spune Dan Rindeanu, patronul de la Rindan Service. O masina care merge
prost vara, iarna va merge de "n" ori mai prost, este concluzia specialistilor. "Este de la sine inteles ca nu
trebuie sau trebuia sa ne prinda anotimpul rece cu reviziile nefacute. Aici intra schimbul de ulei, flitru
ulei, filtru de motorina/benzina, eventual placutele de frana. Urmeaza apoi ca bateria masinii sa fie
verificata pentru a-si face datoria si daca va amintiti ca in urma cu doua saptamani ati plecat prin metoda
impingerii, a venit momentul sa o schimbati cu totul", explica angajatii de la Auto Service.
  
  Clesti, lopata si lanturi
  Din portbagaj nu trebuie sa lipseasca clestii pentru pornirea bateriei si redresorul de baterie. Oricat ar fi
de noua sau buna o baterie, la un moment dat ar putea avea o sincopa si sa nu porneasca masina, moment
in care apelati la un vecin sa va dea curent cu renumitii "clesti". In cazul in care nu circulati o perioada de
timp cu masina, puteti lua bateria in casa sa o incarcati la redresor. Nici lopata, lanturile, saculetii de nisip
si cablul de tractare nu trebuie sa va lipseasca. 
  
  Plinul de benzina
  Plinul de combustibil este la fel de necesar ca toate celelalte "instrumente". Specialistii din Service spun
ca exista cel putin trei motive pentru a face plinul de combustibil iarna. In primul rand nu stiti cand veti
mai ajunge la statie si daca veti mai ajunge poate nu puteti deschide busonul de rezervor. In al doilea
rand, daca faceti plinul, puteti pune aditiv de combustibil. In plus, exista riscul sa ramaneti inzapeziti si
este nevoie de combustibil pentru a mentine caldura in habitaclu.
  
  Sfaturi pentru drum
  Pentru a evita situatiile care pot conduce la derapaj, soferilor le este recomandat sa evite schimbarea
brusca a directiei, franarile si accelerarile accentuate. Trebuie utilizata frana de motor, prin trecerea
dintr-o treapta superioara de viteza in una inferioara. Totodata este important ca instalatia de climatizare
si stergatoarele de parbriz sa functioneze la parametri normali, pentru a avea o vizibilitate perfecta, iar
autovehiculul sa fie dotat cu pneuri corespunzatoare.
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