Na zimske razmere je potrebno pripraviti tudi motorna vozila
V avtošoli Busko vam priporočamo, da preverite primernost hladilne tekočine v
motorju, da si napolnite posodice za čiščenje vetrobranskega stekla s čistilno
tekočino, ki vam ne bo zmrzovala. Priporočamo vam tudi, da preverite in po
potrebi zamenjate metlice na brisalcih, saj jih boste v zimskih razmerah pogosteje
potrebovali, kot poleti. Ne
bo odveč, če boste pri
starejših vozilih tesnila na
vratih namazali z
glicerinom. Nikakor ni
prijetno, če vam vrata
zamrznejo in jih ne morete
odpreti, zunaj pa piha in
sneži. Ne bo odveč če si
tudi ključavnico dodatno
zavarujete pred zmrzaljo,
za vsak slučaj, če vam bo
iznenada odpovedal daljinec. Nekaj preventivnih kapljic WD-40 zna biti za takšne
primere zelo koristnih.
ZIMSKA OPREMA MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL DO 3,5t NDM
ZVCP v 114. členu določa, da morajo biti v Sloveniji med 15. novembrom in 15.
marcem vozila opremljena z zimsko opremo.
Za zimsko opremo motornih in priklopnih vozil do 3,5t
NDM spada ali komplet štirih zimskih gum z oznako M +
S z minimalno globino profila 3 milimetre ali komplet
letnih gum z enako minimalno globino profila in z
ustreznimi snežnimi verigami ali z verigam
enakovrednimi pripomočki za pogonski kolesi. V
avtošoli Busko priporočamo kot del zimske opreme
tudi metlico in strgalo za čiščenje snega in ledu z
vozila.
Zimskih gum ne nameščate na svoja vozila le zaradi zakona, ampak predvsem
zaradi varnejše vožnje v takih zimskih razmerah. Spremljajte tudi vremensko
napoved, saj lahko sneg zapade že pred 15. novembrom ali po 15 marcu, torej
zunaj zakonsko določenega obdobja obvezne vožnje z zimsko opremo. Zakon
zahteva uporabo zimske opreme tudi izven zakonsko določenega obdobja, če
nastopijo take vremenske razmere (ko se sneg oprijema cestišča, poledica).
Nasvet ob nakupu zimskih gum.
Z oznako M + S se označujejo pnevmatike namenjene
vožnji po blatu in snegu (Mud in Snow ). Nekatere
gume imajo tudi oznako snežinke. Te gume
izpolnjujejo posebne pogoje glede ravni oprijema,
zavorne poti in vodljivosti v zimskih razmerah. Na
svoja vozila nameščajte le gume, katerih dimenzija
je določena v homologacijskem kartončku vozila, saj
imate lahko zaradi neustreznih dimenzij zakonske ali
tehnične težave.
Znano dejstvo je, da pnevmatike s časom izgubljajo
na prožnosti, zaradi česar se vam bo podaljšala

zavorna pot in poslabšala vodljivost vozila. S primernim hranjenjem pnevmatik
(temen in suh prostor, neobtežene in v ležečem položaju) , ko jih nimate na
kolesih, boste bistveno upočasnili njihovo staranje.
ZIMSKA OPREMA MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL NAD 3,5t NDM
Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, morajo imeti zimske
pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in
ustrezne snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredne pripomočke.
Globina profila naj bo vsaj 3 mm. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v
primeru stalnega pogona vsaj za zadnjo os snežne verige ali verigam enakovredne
pripomočke in lopato v priboru.
Na priobalnem območju Republike Slovenije (območje južnega dela Primorske) je
dovoljena uporaba tudi samo letnih pnevmatik z min. globino profila 3 mm, dokler
ne zavladajo zimske razmere, seveda.
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