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Αγαπητοί Φίλοι,
Καλώς ήλθατε στο χώρο της Hobby Hellas - Ζαμπέτας

ΠPIN ΣAΣ ΞENAΓHΣOYME στα τροχόσπιτα της Hobby, επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά το χρονικό της επιχείρησής μας, που ίδρυσε το 1975 ο πατέρας μας,
Χρήστος Ζαμπέτας, και συνεχίζουμε εμείς τα παιδιά του.

1975

Ο Χρήστος Ζαμπέτας δημιουργεί μία αρχικά μικρή επιχείρηση με είδη εξοχής, την οποία επεκτείνει σταδιακά, εισάγοντας προϊόντα από τη Γερμανία.

1978

Στα πλαίσια μιας έρευνας αγοράς στο χώρο του τροχόσπιτου, επισκέπτεται
διάφορα εργοστάσια στην Eυρώπη, μεταξύ αυτών και της Hobby. Μένοντας
εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις της Hobby (η οποία μόλις είχε γιορτάσει τα 10 χρόνια ζωής) και το νέο εργοστάσιο στις εγκαταστάσεις των
31.000 τ.μ., με 580 εργαζόμενους και ημερήσια παραγωγή 54 τροχόσπιτα,
παίρνει την απόφαση, με τη σημαντική βοήθεια και στήριξη της συζύγου του
Thurid, να κάνει το μεγάλο άλμα και να επεκτείνει την επιχείρηση με τα είδη
εξοχής σε εταιρεία εισαγωγής τροχοσπίτων, την οποία πρωτοστεγάζει στην
οδό Αιγαίου 10, στην Κηφισιά.
Μια μεγάλη και ριψοκίνδυνη απόφαση, καθότι το τροχόσπιτο εκείνη την
εποχή δεν ήταν η πρώτη επιλογή διακοπών στην Ελλάδα.
Από τον ιδιοκτήτη της Hobby, ναυπηγό-μηχανολόγο Harald Striewski, αποκτά τα αποκλειστικά δικαιώματα της εισαγωγής των τροχοσπίτων Hobby
στην Ελλάδα. Στη Δυτική Ευρώπη τα τροχόσπιτα αυτά ήταν τα πρώτα σε πωλήσεις, αφού συνδύαζαν ποιότητα, εξοπλισμό και ελκυστικές τιμές.

1979

Η Hobby στη Γερμανία επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της σε 38.500 τ.μ. Εξ‘
αυτών τα 15.000 τ.μ. αποτελούν στεγασμένους χώρους. Tαυτόχρονα συμπληρώνει τα 50.000 κατασκευασθέντα τροχόσπιτα.
H επιχείρηση του Xρ. Zαμπέτα προβάλλεται στα επίσημα διαφημιστικά έντυπα της Hobby ως αποκλειστικός αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
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1981-82 Πρώτη συμμετοχή του Χρήστου Ζαμπέτα και της Hobby στη ΔΕΘ, καθώς και
στην Έκθεση Κατοικίας στο Ζάππειο με την τροχοβίλα Hobby Landhaus.

1984

Ξεκινά συνεργασία με τον όμιλο MEHLER CAMPING που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας σκηνές και προεκτάσεις· μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές
εταιρείες στο χώρο κατασκευής σκηνών.

1990-91 Η ημερήσια παραγωγή τροχοσπίτων της Hobby στη Γερμανία φθάνει τα 100.
Oι εργαζόμενοι ανέρχονται στους 900. Tο Μάιο του 1991 η συνολική παραγωγή ξεπερνά τα 200.000 τροχόσπιτα.

1993

Η επιχείρηση του Χρήστου Ζαμπέτα με την ανοδική της πορεία αναζητά πλέον νέο, επαρκή για τις ανάγκες της, χώρο στέγασης. Έτσι, μεταφέρεται στον
ιδιόκτητο χώρο των 4,5 στρεμμάτων, με 1.220 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων, στο 18ο χλμ. της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Ν. Μηχανιώνας, όπου
δραστηριοποιείται έως σήμερα.
Η αγάπη και η εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στη συνέπεια και την
υπευθυνότητά του, δημιουργούν τις προϋποθέσεις καθιέρωσής του ως του
πρώτου κατόχου ολοκληρωμένης μονάδας για τη περιποίηση και τη φροντίδα του τροχόσπιτου στην Ελλάδα.
Ξεκινά η εισαγωγή ελαφρώς μεταχειρισμένων τροχόσπιτων, δημιουργείται τμήμα ανταλλακτικών της Hobby, καθώς και άλλων εταιρειών τροχοσπίτων, τμήμα
αξεσουάρ και συνεργείο επισκευής και συντήρησης. Τα μεταχειρισμένα τροχόσπιτα ελέγχονται εξονυχιστικά, τόσο στον τόπο αγοράς όσο και στο χώρο της
εταιρείας, γι’ αυτό και παραδίδονται στους πελάτες με εγγύηση 2 ετών ως προς
τη στεγανότητά τους και 1 έτους για τον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό.
Έτσι δημιουργούνται οι βάσεις για νέες προοπτικές της επιχείρησης του
Χρήστου Ζαμπέτα, αφού πλέον κινείται δυναμικά στο χώρο, με πολλούς νέους πελάτες διατηρώντας όμως και τους παλιούς.

1994

Στη Γερμανία η συνολική παραγωγή της Hobby ξεπερνά τα 250.000 τροχόσπιτα.
Στην επιχείρηση του Χρήστου Ζαμπέτα συμμετέχει ενεργά πλέον ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, Aντώνης, ο οποίος πρωταρχικά αναλαμβάνει την
πλήρη μηχανογράφηση του Τμήματος Ανταλλακτικών. Η μηχανογράφηση
αυτή, σε συνδυασμό με την εισαγωγή ανταλλακτικών και αξεσουάρ απ‘ ευθείας από τις κατασκευαστικές εταιρείες, έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση
εισαγωγή περισσότερων προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές.
Σημαντικό μερίδιο στην κατακόρυφη άνοδο των πωλήσεων σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ τροχοσπίτων, έχει και η συνεργασία με τη γερμανική
FRANKANA, που εκδίδει τον πολυσέλιδο κατάλογο των 500 σελίδων με
13.000 είδη που αφορούν το τροχόσπιτο, το κάμπινγκ, την εξοχή, τις διακοπές στη θάλασσα και το βουνό. H επιτυχία αυτή εστιάζεται στη δυνατότητα
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άμεσης παραγγελίας των προϊόντων από τους πελάτες μέσω των κωδικών
του καταλόγου και τη γρήγορη εξυπηρέτησή τους.

1997

Η Hobby Γερμανίας γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής και η εταιρεία μας τα 19
χρόνια συνεργασίας και αποκλειστικής εισαγωγής των Hobby στην Ελλάδα.
Στην επίσημη ιστοσελίδα της Hobby προβάλλεται ως αποκλειστική επίσημη
αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα συμπληρώνει την γκάμα των προσφερόμενων σκηνών με τα
προϊόντα της DWT, εισάγοντας έτσι στον ελληνικό χώρο μαζί με την MEHLER, δύο από τις δυναμικότερες εταιρίες σκηνών στην ευρωπαϊκή αγορά.

2002

Μετά την απρόσμενη απώλεια του Χρήστου Ζαμπέτα, την επιχείρηση αναλαμβάνουν τα παιδιά του, Αντώνης, Αλέξανδρος και Χρήστος, και με την
αγάπη και εμπιστοσύνη των πελατών, συνεχίζουν το έργο του.

2003

Επεκτείνοντας τις προοπτικές της νέας μας εταιρείας ξεκινάει η αποκλειστική
εισαγωγή των τροχοσπίτων FENDT. Ήδη από το 1997 η FENDT είχε εξαγοραστεί από την Hobby. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στους
πελάτες μας ένα ακόμα από τα ποιοτικότερα τροχόσπιτα της γερμανικής και
ευρωπαϊκής αγοράς.

2005

Για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε την εισαγωγή των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων της Hobby, προωθώντας έτσι νέους τύπους διακοπών.

2007

Για καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας ξεκινώντας μια συνεργασία με την γερμανική εταιρία τροχοσπίτων και αυτοκινούμενων CARADO και την επίσης γερμανική εταιρία
GOLDSCHMITT για αξεσουάρ σασσί, όπως αερόφουσκες, αερόσουστες, σχάρες μηχανής, κ.ά. Η εταιρία μας, θέλοντας να πρωτοτυπήσει άλλη μια φορά,
παρουσιάζει στην ελληνική αγορά, ένα ελαφρύ και ευέλικτο τροχόσπιτο για
δύο. Το τροχόσπιτο CARETTA.

Mε συνέπεια και αξιοπιστία,
ευελιξία και ανταγωνιστικότητα,
προχωράμε στο μέλλον.
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Η ιστορία του εργοστασίου Hobby Wohnwagenwerk
Ο Μηχανικός-Ναυπηγός κ. Harald Striewski, τον Απρίλιο του 1967, άρχισε την κατασκευή ενός τροχόσπιτου για τις προσωπικές του ανάγκες σε έναν χώρο 120 τετραγωνικών μέτρων. τελικά του ζήτησαν να το πουλήσει. Έτσι ξεκίνησε σ’ αυτό τον χώρο, με
παραγωγή 1 τροχόσπιτο την εβδομάδα.
36 χρόνια μετά
Έκταση της επιχείρησης 75.000 τετραγωνικά μέτρα, 700 απασχολούμενοι συνεργάτες,
κάθε 4,5 λεπτά βγαίνει από την αίθουσα παραγωγής ένα προϊόν της Hobby, καθημερινά εγκαταλείπουν το εργοστάσιο 120 τεμάχια, τα οποία αναλογούν σε τροχόσπιτα
και αυτοκινούμενα.
Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί και κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη 350.000
τροχόσπιτα και 11.000 αυτοκινούμενα. Ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στα 260 εκ. € (περίπου 88,70 δισ. δρχ.).
Από το 1983 είναι το πρώτο σε πωλήσεις τροχόσπιτο στην Ευρώπη ενώ σήμερα κατέχει το 24% των πωλήσεων της γερμανικής αγοράς και είναι πρώτη και στις εξαγωγές,
καθώς το 45% της παραγωγής εξάγεται. Η εξαγωγή γίνεται σε 20 χώρες και διαθέτει σε
όλη την Ευρώπη 400 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
Οι καινοτομίες που πρωτοπαρουσίασε ο κ. Striewski στα τροχόσπιτα της Hobby και οι
οποίες σύντομα αντιγράφηκαν, είναι ένας λόγος που οδήγησαν την Hobby στην κορυφή.
Η Hobby χρησιμοποίησε πρώτη
Το γαλβανιζέ εν θερμώ σασί - την αυτόματη όπισθεν - τη βιολογική τουαλέτα κασετίνα Porta Potti της Thetford - το σύστημα κουνουπιέρας/συσκότισης στα παράθυρα
- κέντρο οργάνων στην κουζίνα - τον πλήρως εξοπλισμένο χώρο τουαλέτας. Σήμερα
και πάλι πρωτοπορεί με το πακέτο “All Inclusive” για το οποίο μπορείτε να ζητήσετε
αναλυτικότερες πληροφορίες. Αγοράζοντας το 1997 και την εταιρία FENDT, η HOBBY
γίνεται η κορυφαία στην Ευρώπη.
Έτσι σήμερα ο κ. Striewski, επικεφαλής ο ίδιος μιας ομάδας ερευνητών, σχεδιάζει το
τροχόσπιτο του μέλλοντος προσφέροντας ανέσεις για την ευχάριστη διαβίωση των φίλων
της φύσης, συνδυαζόμενο πάντα με την προηγμένη τεχνολογία στον τομέα κατασκευής.
Δικαίως λοιπόν είναι το Νο 1 εργοστάσιο της Γερμανίας και της Ευρώπης, το οποίο
αναγράφεται και στο προσπέκτ, και είμαστε υπερήφανοι που η Hobby Wohnwagenwerk
και ο κ. Harald Striewski εμπιστεύθηκαν στην Hobby Hellas-Ζαμπέτας από το 1978 το
μεγάλο αυτό όνομα στον χώρο του τροχόσπιτου.
Με αυτά τα λίγα για την ιστορία της Hobby Hellas-Ζαμπέτας και των οίκων που αντιπροσωπεύουμε, σας καλωσορίζουμε στον κόσμο του τροχόσπιτου και είμαστε στην διάθεσή
σας να βρούμε μαζί, ανάμεσα στα 70 διαφορετικά μοντέλα της Hobby και άλλα τόσα της
FENDT, το πιο σωστό σε διαρρύθμιση και εξοπλισμό τροχόσπιτο για την οικογένειά σας.
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Προετοιμασία για τις Διακοπές

H προετοιμασία σας για τις διακοπές με το τροχόσπιτο πάντοτε κοστίζει χρόνο και νεύρα.
Σκοπός μας είναι να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας και πριν ξεκινήσετε το ταξίδι να σας δώσουμε ορισμένες συμβουλές για να είναι οι διακοπές σας πιο ευχάριστες και πιο ασφαλείς
για εσάς και την οικογένειά σας.
ΦΟΡΤΩΣΗ
• Προσοχή! Το συνολικό βάρος του τροχόσπιτου δεν πρέπει να υπερβεί το μικτό του.
Ζυγίστε προσεκτικά (με ζυγαριά ως αξεσουάρ ή ζυγαριά φορτηγών).
• Φτιάξτε μια λίστα με τα βάρη των αντικειμένων που παίρνετε μαζί σας· θα βοηθήσει
και σε μελλοντικά ταξίδια.
• Μην ξεχάσετε νερό και υγραέριο.
• Σωστή κατανομή του βάρους κατά το φόρτωμα.
• Τα πιο βαριά αντικείμενα επάνω στον άξονα, τα υπόλοιπα σωστά κατανεμημένα σε
όλο το τροχόσπιτο
• Έλεγχος του βάρους πίεσης στον κοτσαδόρο. Βάζοντας ένα ξύλο στην χούφτα τουκοτσαδόρου με μια ζυγαριά μπάνιου μετράμε το βάρος πίεσης. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο του κοτσαδόρου (βλ. ταμπελάκι κοτσαδόρου).
• Φορτώστε τα πράγματα, έτσι ώστε κατά το ταξίδι να μην έχουν την δυνατότητα να
μετακινούνται.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, του εμπόρου αντιπροσώπου.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
•
•
•
•

Ελέγξατε αν τα μπουλόνια των τροχών του τροχόσπιτου είναι καλά σφιγμένα;
Σωστή πίεση στα λάστιχα, ικανοποιητικό προφίλ (τουλάχιστον 1,6 mm).
Αντικαταστήστε τα παλιά λάστιχα. Συμβουλή: όχι πάνω από 5 χρόνια.
Για να παρακολουθείτε καλύτερα την κυκλοφορία κατά την διάρκεια του ταξιδιού,
καλό είναι να χρησιμοποιήσετε πρόσθετους καθρέφτες στο αυτοκίνητο σας.
• Μήπως το τροχόσπιτο σας χρειάζεται ένα καλό service στα φρένα, την εγκατάσταση
υγραερίου, το ψυγείο, την θέρμανση, τα νερά, τα ηλεκτρικά, την στεγανότητά του για
να μην βρεθείτε με προβλήματα στις διακοπές, χαλώντας άσκοπα την διάθεσή σας;
• Συμβουλή: Η χούφτα σταμπιλιζάτορας βελτιώνει αισθητά την οδική συμπεριφορά
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του τροχόσπιτου και καλό είναι κάθε τροχόσπιτο να είναι εξοπλισμένο με αυτό το
αξεσουάρ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
• Κατεβάστε τα τραπέζια και μετατρέψτε τα σε κρεβάτια.
• Ντουλάπια, συρτάρια, ψυγείο, συρόμενη πόρτα πρέπει να ασφαλιστούν καλά.
• Όλα τα παράθυρα και τα καπάκια οροφής πρέπει να είναι κλειστά και ασφαλισμένα.
• Κλείστε τις βάνες παροχής υγραερίου μέσα στο τροχόσπιτο.
• Αδειάστε το δοχείο νερού τουλάχιστον στο ήμισυ αν όχι όλο, όπως και την χημική
τουαλέτα.
• Εάν έχετε κεραία, τραβήξτε προς τα κάτω τον ιστό και ασφαλίστε την.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
• Σηκώστε τα ποδαράκια στήριξης μέχρι επάνω.
• Με την βοήθεια του βοηθητικού τροχού τοποθετήστε την χούφτα του τροχόσπιτου
στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου.
• Φέρτε γύρω από την μπίλια του κοτσαδόρου, το συρματόσκοινο ασφαλείας που
είναι συνδεδεμένο με το χειρόφρενο του τροχόσπιτου.
• Αφού συνδέσετε την πρίζα των ηλεκτρικών του τροχόσπιτου με το αυτοκίνητο, κάντε έναν έλεγχο εάν όλα δουλεύουν σωστά (φώτα πορείας, φλας & φρένων).
• Το χειρόφρενο πρέπει να είναι λυμένο και ο βοηθητικός τροχός ανεβασμένος ως
επάνω και ασφαλισμένος.
• Ασφαλίστε καλά την φιάλη υγραερίου και κλειδώστε την μπαγαζιέρα. Μην ξεχάσετε
να κλειδώσετε την πόρτα του τροχόσπιτου και να βάλετε το κλειδί σε σημείο που να
μπορείτε να το βρείτε εύκολα σε μια ώρα ανάγκης.
ΟΤΑΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
• Φροντίστε τα λύματα από την χημική τουαλέτα, όπως και τα νερά της αποχέτευσης
του τροχόσπιτου, να τα αδειάσετε στον ειδικό χώρο του κάμπινγκ και όχι στα φυτά.
Βοηθήστε και εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος που τόσο ανάγκη την έχει.
• Μην ξεχάσετε την μπαλαντέζα του ρεύματος.
• Μην ξεχάσετε το σκαλοπάτι σας και εάν το έχετε ενσωματωμένο στο σασί του τροχόσπιτου βάλτε το μέσα για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά την αποχώρηση.
• Βάλατε πρόσθετους καθρέφτες σε αυτούς του αυτοκινήτου για να παρακολουθείτε
καλύτερα την κυκλοφορία κατά την διάρκεια του ταξιδιού;
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
• Η σωστή οδική σας συμπεριφορά κάνει το ταξίδι ευχάριστο και ασφαλές.
• Εντός κατοικημένων περιοχών η ταχύτητα πρέπει να είναι 50 χλμ ανά ώρα.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά την διάρκεια του ταξιδιού να βρίσκονται εντός τροχόσπιτου
άτομα.
• Η ασφαλέστερη ταχύτητα σε εθνικούς δρόμους και ταχείας κυκλοφορίας είναι τα 80
χλμ την ώρα.
• Προσοχή στους βρεγμένους δρόμους και σε κατηφόρες. Πιθανές αιτίες ντελαπαρίσματος: βρεγμένος δρόμος, λάθος φόρτωμα, πλευρικός άνεμος, κατάσταση ελαστικών και αμορτισέρ τροχόσπιτου και αυτοκινήτου, υπερβολική ταχύτητα, απότομα φρεναρίσματα.
• Παρακολουθείτε συνέχεια την κυκλοφορία από τους καθρέφτες σας.
• Σε μεγάλα ταξίδια μεγάλη σημασία έχει η ξεκούραση. Φροντίστε λοιπόν να κάνετε
σε τακτικά διαστήματα, διαλείμματα.
• Πάθατε λάστιχο; Τοποθετήστε το σχετικό τρίγωνο σε απόσταση ασφαλείας, τραβήξτε χειρόφρενο και σηκώστε τα πόδια στήριξης από την μεριά που θα αλλάξετε
το λάστιχο.

*

Δείτε στην σχετική λίστα αν έχετε πάρει ό,τι χρειάζεστε για το τροχόσπιτο (βλ. σελ. 20).

Ευχόμαστε ολόψυχα σε εσάς και στην οικογένειά σας
να περάσετε χαρούμενες, ευχάριστες και ασφαλείς διακοπές!

Μια τελευταία παράκληση:

Βοηθήστε και εσείς στην καθαριότητα
των ακτών και των θαλασσών
της πανέμορφης χώρας μας.
Γίνετε το καλό παράδειγμα
για τα παιδιά σας.
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Βασικές Λειτουργίες του Τροχόσπιτου
και το κάμπινγκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ
Η κουζίνα του τροχόσπιτου λειτουργεί αποκλειστικά με υγραέριο.
Ανοίξτε την φιάλη του υγραερίου, ανοίξτε την σχετική βάνα για την κουζίνα στην τριπλέτα κάτω από την κουζίνα, πατήστε και γυρίστε προς τα δεξιά το κουμπί για το μάτι
της κουζίνας το οποίο θα θέσετε σε λειτουργία, κρατήστε το πατημένο και με αναπτήρα ανάψτε την το μάτι. Κρατήστε το κουμπί πατημένο τουλάχιστον ένα λεπτό και μετά
αφήστε το σιγά σιγά. Το μάτι σας βρίσκετε σε λειτουργία.
Με την αντίστροφη κίνηση κλείνετε το μάτι, την βάνα, την φιάλη.
Πριν από την πρώτη σας χρήση αφαιρέστε τη μπλε πλαστική διαφάνεια στο προστατευτικό αλουμίνιο για τα λάδια.
ΨΥΓΕΙΟ
Το ψυγείο μπορεί να δουλέψει κατ' επιθυμία είτε με 12 ή 220 V όπως και με υγραέριο.
Προϋπόθεση για την καλή λειτουργία είναι το τροχόσπιτο να είναι αλφαδιασμένο. Το
ψυγείο δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με υγραέριο σε κίνηση του τροχόσπιτου.
220 V:
Επάνω από το ψυγείο βρίσκονται δύο διακόπτες. Ένας πράσινος και ένας κόκκινος.
Πατήστε τον πράσινο και γυρίστε δίπλα στους διακόπτες το κουμπί με τους αριθμούς
στην ένταση της ψύξης που επιθυμείτε.
12 V:
Πρέπει να γνωρίζετε ότι με 12 V δεν έχετε την δυνατότητα να επιφέρετε ψύξη, παρά
μόνο να διατηρήσετε στο ταξίδι της επιστροφής με την μπαταρία του αυτοκινήτου τα
τρόφιμά σας στην ψύξη την οποία έχετε επιφέρει με μία από τις άλλες πηγές ενέργειας
220 V ή υγραέριο.
Σε αυτή την περίπτωση ανάψτε τον πράσινο διακόπτη και το ψυγείο λειτουργεί.
Υγραέριο:
Ανοίξτε την φιάλη και την σχετική βάνα στην τριπλέτα του υγραερίου κάτω από την
κουζίνα. Κρατήστε πατημένο το μαύρο κουμπί με την ένδειξη μίας μικρής και μίας μεγάλης φλόγας και πατήστε τόσες φορές το διπλανό κουμπί έως ότου δείτε μέσα στο
ψυγείο και κάτω αριστερά στο σχετικό παραθυράκι την φλόγα. Μόλις την δείτε συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί της έντασης της φλόγας για περίπου ένα λεπτό και
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μετά αφήστε το σιγά σιγά. Τελειώνοντας την χρήση του ψυγείου με υγραέριο κλείστε
την βάνα στην τριπλέτα, όπως και την φιάλη μπροστά στην μπαγαζιέρα.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ανοίξτε τη φιάλη και την σχετική με την θέρμανση βάνα στην τριπλέτα υγραερίου κάτω
από την κουζίνα. Επάνω στην θέρμανση υπάρχει ένας ρυθμιστής-κουμπί. Πατήστε τον
ρυθμιστή αυτόν προς τα κάτω και γυρίστε τον προς το 4 ή 5. Θα ακούσετε ένα ήχο επαφής ανά δευτερόλεπτο μέχρι να πάρει η θέρμανση μπροστά. Θα δείτε και την σχετική
φλόγα στο παραθυράκι της θέρμανσης. Συνεχίστε να έχετε πατημένο τον ρυθμιστή
για περίπου ένα λεπτό και μετά αφήστε το σιγά σιγά. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την
ένταση της ζέστης.
Η θέρμανσή σας έχει ενσωματωμένο και κυκλοφορητή του ζεστού αέρα, ο οποίος
λειτουργεί με 220 V για την ομοιόμορφη κατανομή της ζέστης σε όλο το τροχόσπιτο.
Αυτός ο κυκλοφορητής έχει το ρυθμιστή της έντασής του στα πλάγια από την ντουλάπα των ρούχων.
Όταν δεν λειτουργεί η θέρμανση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κυκλοφορητή
για ανακύκλωση του ατμοσφαιρικού αέρα μέσα στο Τροχόσπιτο.
ΜΠΟΙΛΕΡ
Εάν το Τροχόσπιτό σας είναι εξοπλισμένο με μπόιλερ TRUMA - THERME για κρύο-ζεστό
νερό.
Είναι 5 λίτρων χωρητικότητας και λειτουργεί με 230 V.
Το Truma - Therme δεν πρέπει να τεθεί ποτέ σε λειτουργία χωρίς νερό. Αν δεν χρησιμοποιείτε το τροχόσπιτο μην ξεχάσετε να κλείσετε το μπόιλερ. Σε περίπτωση παγωνιάς να αδειάζετε το μπόιλερ.
Για να γεμίσετε το μπόιλερ γυρίστε την βρύση στο κόκκινο, ανοίξτε την και αφήστε
την τόσο χρονικό διάστημα ανοιχτή μέχρι να βγει όλος ο αέρας μέσα από το μπόιλερ
και να τρέξει νερό.
Η ενεργοποίηση γίνεται με τον κόκκινο διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται στην κονσόλα
της κουζίνας. Μέσω θερμοστάτη η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται στους 65°C.
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το μπόιλερ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ειδικά το
χειμώνα, τότε πρέπει να αδειάζετε το μπόιλερ με το σχετικό βρυσάκι. Απομονώστε την
αντλία του νερού και ανοίξτε τις βρύσες σε κουζίνα και μπάνιο. Ελέγξτε αν τρέχει νερό.

Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας
για να λύσουμε τις όποιες απορίες σας
σχετικά με την λειτουργία
του Τροχοσπίτου σας.
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Γερμανικός ρυθμιστής υγραερίου CN61 με
ελληνικά πάσα για τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα

Η περιγραφή αυτή αφορά αποκλειστικά, σταθερά τοποθετημένα εξαρτήματα σε τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο. Εξαρτήματα υγραερίου με αυτό το σήμα πληρούν τις προδιαγραφές των φύλλων εργασιών της DVGW:
• G 607 - Εξαρτήματα υγραερίου και εστίες φωτιάς σε οχήματα και
• G 608 - Εγκαταστάσεις υγραερίου σε θαλάσσια μέσα.
Η χρησιμοποίηση τέτοιων εξαρτημάτων - ρυθμιστών σε κλειστούς χώρους όπως
και σε σπίτι δεν επιτρέπεται, διότι είναι εξοπλισμένα με τάπα εκτόνωσης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση εισόδου: Πίεση μπουκάλας (μη ρυθμιζόμενο)
Πίεση εξόδου: 50 ή 30 mbar (διαφορετικές πιέσεις βλέπε ταμπελάκι στον ρυθμιστή)
Απόδοση:
max. μέχρι 1,5 kg/h – Υγροποιημένο αέριο Προπάνιο / Βουτάνιο
Τοποθέτηση - Σύνδεση
Συνδέστε στην φιάλη σας τον ρυθμιστή με το εξάγωνο παξιμάδι του (αριστερόστροφα πάσα) και σφίξτε το καλά με κλειδί. Πάντα να υπάρχουν δύο φλάντζες ανάμεσα
στον ρυθμιστή και την φιάλη.
Έλεγχος διαρροής
Όλη η εγκατάσταση του υγραερίου πρέπει προτού τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρησιμοποίησης της, να ελέγχετε για
διαρροή. Για αυτό τον έλεγχο απαραίτητο είναι να κλείσουν όλα τα εξαρτήματα (ψυγείο, κουζίνα, θέρμανση, φωτισμός υγραερίου) και να ανοίξετε την φιάλη. Όλες οι ενώσεις και συνδέσεις πρέπει να ελεγχθούν με σπρέι διαφυγής υγραερίου ή με άλλο υλικό
(υγρό) το οποίο να δημιουργεί φυσαλίδες.
Μην χρησιμοποιείτε φλόγα για έλεγχο διαφυγής υγραερίου.
Εκτoς λειτουργiας
• Μπουκάλα κλειστή
• Ρύθμιση του εξαρτήματος κλειστή
• Κλειστή η διανομή εντός οχήματος
• Κλειστός ο ρυθμιστής
Παρακολούθηση
Προτείνεται η παρακολούθηση όλης της εγκατάστασης και του ρυθμιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν διαφυγή και καλή λειτουργία των εξαρτημάτων. Σας έρχεται

12

CY

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

MB

CY

MB

CY

MB

CY

MB

μυρωδιά υγραερίου ή διαπιστώσατε από αλλού διαφυγή, κλείστε αμέσως την μπουκάλα και τον ρυθμιστή και ενημερώστε τον προμηθευτή υγραερίου σας ή αν επιθυμείτε
συμβουλευθείτε την εταιρία μας.
Συμβουλές ασφαλείας
• Προσέχετε πάντα την φλάντζα του ρυθμιστή. Φροντίστε να είναι πάντα δύο, να είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση.
• Στην σύνδεση και αποσύνδεση του ρυθμιστή με την φιάλη, να γυρίζετε μόνο το
παξιμάδι του ρυθμιστή- όχι όλο το ρυθμιστή.
• Στην σύνδεση του λάστιχου με την χαλκοσωλήνα του τροχοσπίτου, πρέπει να κρατάτε κόντρα στο σταθερό εξάγωνο του λάστιχου.
• Μετά το σφίξιμο του ρυθμιστή με την μπουκάλα, ο ρυθμιστής πρέπει να μείνει σταθερός και να μην γυρνάει διότι υπάρχει ο κίνδυνος ο ρυθμιστής σε εκείνο το σημείο
να μην είναι πλέον στεγανός.
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Τι πρέπει να ξέρετε για τους κοτσαδόρους

• Όταν η μπίλια του κοτσαδόρου κάνει δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου τότε αυτή πρέπει να αφαιρείται χωρίς ειδικά εργαλεία αλλά με το χέρι.
(Σ’ αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να τοποθετηθεί άλλος κοτσαδόρος πέραν
του αφαιρούμενου κοτσαδόρου).
(Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα VII παράγραφος 2.1.4)
• Τα σημεία στήριξης των κοτσαδόρων πάνω στο αυτοκίνητο πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον εκάστοτε κατασκευαστή του αυτοκινήτου.
(Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα VII παράγραφος 1.2)
• Κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει την πώληση ή την χρήση κοτσαδόρου εφόσον έχει έγκριση τύπου (δηλ. οι σταθεροί κοτσαδόροι επιτρέπονται εφόσον έχουν
έγκριση τύπου).
(Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα Ι άρθρο 2)
• Για να καταλάβετε αν ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου θα πρέπει στο
ταμπελάκι του κοτσαδόρου να υπάρχει ένα ορθογώνιο που θα περικλείει συνεχόμενα το “e’’, τον κωδικό του κράτους που εξέδωσε την έγκριση, το
00, και τον αριθμό της έγκρισης τύπου. Επίσης σε άλλο σημείο πάνω στο ταμπελάκι θα πρέπει να υπάρχει η κατηγορία του κοτσαδόρου που είναι το
Α-50Χ, καθώς και ένας αριθμός της δύναμης D-value.
• Η παραπάνω οδηγία της EC 94/20 έχει γίνει νόμος του Ελληνικού κράτους με αριθμό ΦΕΚ 910/06.11.1995.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟI
WESTFALIA - BOSAL
- BRINK - ELLEBI - SAVA
ΓΙΑ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤYΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Δικαιολογητικά για την έκδοση σημειώματος
προσάρτησης ρουμουλκούμενου οχήματος
(ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΕΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 29820/83 και 32350/83
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Αίτηση με αποτύπωμα πλαισίου
• Τίτλος κυριότητας τροχοσπίτου (τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την εφορία αν αγοράστηκε από ιδιώτη)
Προσοχή: Δεν ισχύουν απλές υπεύθυνες δηλώσεις
• Βεβαίωση ικανότητας έλξεως αυτοκινήτου από την αντιπροσωπεία
• Ένα πιστοποιητικό τελωνείου
• Θεωρημένη ξένη άδεια κυκλοφορίας (από το τελωνείο)
• Ζυγολόγιο αυτοκινήτου
• Ζυγολόγιο τροχοσπίτου
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με αποτύπωμα πλαισίου, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τροχοσπίτου και ότι πληροί τους όρους ασφαλείας του Κ.Ο.Κ.
• Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
• Παράβολο (θα το βρείτε στο υπουργείο συγκοινωνιών)
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Δωρεάν Τεχνικός Έλεγχος Τροχόσπιτου 12 Σημείων

Αξιότιμοι πελάτες και φίλοι του τροχόσπιτου,
Αναρωτηθήκατε πότε ασχοληθήκατε τελευταία φορά με τη συντήρηση και τον τεχνικό
έλεγχο του τροχόσπιτού σας; Πιστεύουμε ότι πολλοί από εσάς, λόγω της περιορισμένης χρονικά χρήσης (καλοκαίρι), δεν έχουν δώσει την ανάλογη σημασία σε αυτόν τον
τομέα ή δεν γνωρίζουν πολλές και σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνική κατάσταση και τη σωστή συντήρηση του τροχόσπιτου.
Η εταιρία μας, πρωτοπόρος στον χώρο του τροχόσπιτου, προσκαλεί όλους τους κατόχους τροχόσπιτων ανεξαρτήτου μάρκας και ηλικίας, να γνωρίσουν αυτές τις άγνωστες
λεπτομέρειες, προσφέροντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο 12 σημείων και δίνοντας συμβουλές για ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ελέγχουμε χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας και εντελώς δωρεάν:
1. Με ειδικό ηλεκτρονικό υγρόμετρο, τη στεγανότητα και τα λάστιχα σε όλες τις ενώσεις
τοιχωμάτων, στα λάστιχα παραθύρων, στα καπάκια οροφής, τις χειρολαβές έλξης, το
πάτωμα.
2. Την εγκατάσταση του υγραερίου (σωληνώσεις, ενώσεις ρακόρ, ρυθμιστή) για τυχόν διαρροές.
3. Τη θέρμανση για σωστή λειτουργία.
4. Το ψυγείο στη λειτουργία του με το ρεύμα και με το υγραέριο.
5. Ηλεκτρολογικός έλεγχος 220 V και 12 V.
6. Έλεγχος στην κονσόλα φωτισμού (φως πορείας, φλας, φρένα).
7. Τη σωλήνωση του νερού, την αντλία, τις βρύσες, τις αποχετεύσεις.
8. Την εντοιχισμένη χημική τουαλέτα, εάν υπάρχει.
9. Το σύστημα του κοτσαδόρου (αμορτισέρ φρένου, γρασάρισμα).
10. Το σασί (αμορτισέρ, γρασάρισμα, κατάσταση), τα ποδαράκια στήριξης.
11. Τα ελαστικά στις ρόδες.
12. Τα παράθυρα, τα μπράτσα παραθύρων, τα καπάκια οροφής, τα μανιτάρια εξαερισμών.
Η προσφορά αυτή ισχύει για όλους μας τους πελάτες και μπορείτε να ενημερώσετε και
φίλους σας που έχουν τροχόσπιτο και τυχόν δεν έχουν λάβει την παρούσα ενημέρωση.
Θα χαρούμε να γνωριστούμε με εσάς και το τροχόσπιτο σας από κοντά.
Με εκτίμηση
HOBBY HELLAS
Υιοί Χρήστου Ζαμπέτα
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Το μέγεθος σκηνής DWT για το τροχόσπιτό σας

Έτσι θα βρείτε το σωστό μέγεθος σκηνής
DWT για το τροχόσπιτό σας

Σωστός και λάθος τρόπος μέτρησης

1

Ευθυγραμμίστε το τροχόσπιτό σας.

2

Πάρτε ένα σκοινί και μετρήστε το τροχόσπιτο από το έδαφος έως έδαφος σημεία Α – Β, όπως ακριβώς δείχνει το παραπάνω σχέδιο.

3

Μετρήστε πόσα εκατοστά είναι το σκοινί σας.

4

Στο προσπέκτ της DWT σε κάθε μοντέλο θα βρείτε έναν πίνακα με αριθμούς και
σύμφωνα με το πόσο μήκος έχει το σκοινί σας θα βρείτε ποιο νούμερο ταιριάζει
στο δικό σας τροχόσπιτο.

5

Παράδειγμα:
Το τροχόσπιτό σας έχει περίμετρο 8,55 m και σας αρέσει το μοντέλο
Paradies της DWT στη σελ. 22-23. Θα επιλέξετε το Νr. 11 που ταιριάζει σε
τροχόσπιτο με περίμετρο από 851 - 880 εκατοστά.
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Συνδεσιολογία δεκατριπολικής (13 πόλοι)
πρίζας τροχόσπιτου

Σύστημα MULTICON

Νr. επαφής
ISO 1724/
DIN V 72 570

Nr. επαφής
DIN 72 577

1

L

2

Χρώμα
καλωδίου

Προτεινόμενο
καλώδιο (mm2)

Αριστερό φλας

Κίτρινο

1,5

54G

Ομίχλης

Μπλε

2,5

3

31

Γείωση γα 1-8

Άσπρο

2,5

4

R

Δεξιό φλας

Πράσινο

1,5

5

58R

Δεξιό πορείας

Καφέ

1,5

6

54

Φρένα

Κόκκινο

1,5

7

58L

Αριστερό πορείας

Μαύρο

1,5

Όπισθεν

–

1,5

9

Συνεχές

μπλε

2,5

10

+ για μπαταρία

Μπλε-άσπρο

2,5

Άσπρο-μπλε

2,5

13

CY

Χρησιμότητα

8

11 + 12

18

Σύστημα Jager

Ελεύθερο
Γείωση για 9 - 12
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Συνδεσιολογία επταπολικής (7 πόλοι)
πρίζας τροχόσπιτου

Nr. επαφής
ISO 1724/
DIN V 72 570

Nr. επαφής
DIN 72 577

1

L

2

Χρώμα
καλωδίου

Προτεινόμενο
καλώδιο (mm2)

Αριστερό φλας

Κίτρινο

1,5

54G

Συνεχές

Μπλε

2,5

3

31

Γείωση

Άσπρο

2,5

4

R

Δεξιό φλας

Πράσινο

1,5

5

58R

Δεξιό πορείας

Καφέ

1,5

6

54

Φρένα

Κόκκινο

1,5

7

58L

Αριστερό πορείας

Μαύρο

1,5

Χρησιμότητα

Σημείωση: Διατίθενται αντάπτορες μετατροπής από δεκατριπολικές σε επταπολικές πρίζες και το αντίστροφο.
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Κουζίνα
Κατσαρόλες - τηγάνια
Ποτήρια - φλιτζάνια
Πιάτα ρηχά - βαθιά
Μαχαιροπήρουνα
Κουτάλια - κουτάλες
Μπολάκια
Σφουγγαράκι πιάτων
Πανί Vetex
Απορρυπαντικό πιάτων
Πετσέτα πιάτων
Βουρτσάκι κουζίνας
Πετσέτες κουζίνας
Σακούλες διατήρησης
Σακούλες σκουπιδιών
Καθαριστικό κουζίνας
Ρολό χαρτί κουζίνας
Ξύλο για κόψιμο ψωμιού
Αναπτήρας - σπίρτα
Ανοιχτήρι κονσέρβας
Ανοιχτήρι κρασιού
Θερμός
Βραστήρας νερού
Τραπεζομάντιλα
Κάδος απορριμμάτων
Σύνεργα για γκριλ
Οδοντογλυφίδες
Μπαχαρικά
Αυγοθήκες
Παγοθήκη
Νερό
Χυμοί - Αναψυκτικά
Κρασί

20

CY

CY

Τσάι / Ice-tea
Καφέ / Espresso
Φίλτρο καφέ
Μηχανή καφέ
Καραμέλες
Ψωμί - φρυγανιές
Κύβοι μαγειρικής
Λάδι - ξύδι
Βούτυρο
Ρύζι - Μακαρόνια
Πατάτες
Κασέρι
Μουστάρδα
Μαγιονέζα
Κέτσαπ
Μερέντα
Μαρμελάδα
Σοκολάτες
Κρέμα σοκολάτας
Γάλα μακράς διαρκείας
Μαστίχες
Μπισκότα
Κονσέρβες
Έτοιμα φαγητά - σούπες
Σκυλοτροφή/γατοτροφή
Αντίσταση νερού

Κατοικία
Ταυτότητα
Δίπλωμα οδήγησης
Άδεια κυκλοφορίας
Πράσινη κάρτα
ασφαλίσεως
Πιστωτική κάρτα

MB

Διαβατήριο
Διαβατήρια παιδιών
Βίζα
Χρήματα - συνάλλαγμα
Οδηγός κάμπινγκ
Χάρτης αυτοκινήτου
Διευθύνσεις φίλων
Φάρμακα
Ταξιδιωτικό φαρμακείο
Μολύβι / στυλό
Γραμματόσημα
Σεντόνια - Μαξιλαροθήκες
Μαξιλάρια
Μαξιλαράκι αυχένα
Σίδερο
Σακούλες για τα άπλυτα
ρούχα
Μανταλάκια
Σχοινί για άπλωμα
ρούχων
Κρεμαστάρια
Βούρτσα ρούχων
Ραφτικά
Λάμπες ανταλλακτικές
Μπαταρίες
Ράδιο - Κασετόφωνο
Βιντεοκάμερα
Κασέτες
Κεραία τηλεόρασης
Τηλεόραση
Laptop
Φιλμ
Φωτογραφική μηχανή
Φιάλη υγραερίου
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...για να μην σας λείπει τίποτα
Λάμπα υγραερίου
Σκούπα - φαράσι
Σφουγγαρόπανο
Ηλεκτρική σκούπα
Πυροσβεστήρας
Χρηματοκιβώτιο μικρό
Αντικουνουπικό φως
Εντομοαπωθητικό
Κεράκια
Αδιάβροχο
Μπότες πλαστικές
Φακός
Μαχαιράκι τσέπης
Κιάλια
Βιβλία για το ταξίδι
Rucksack
Υπνόσακοι
Παπούτσια
Κρέμα παπουτσιών
Μπάλα
Παιχνίδια
Τράπουλα

Μπάνιο
Μαλακτική μαλλιών
Αποσμητικό
Χτένα - βούρτσα μαλλιών
Σεσουάρ
Πετσέτες
Καλλυντικά
Μηχανή ξυρίσματος
Υγρό τουαλέτας
Σαπούνι
Υλικά βαφής

Σαμπουάν
Ταμπόν
Βουρτσάκι τουαλέτας
Χαρτί υγείας
Οδοντόβουρτσα
Οδοντόκρεμα

Τροχόσπιτο /
Εργαλεία
Δοχείο λυμάτων
Σούκο αντάπτορας
Πρίζα σύνδεσης CEE
Σύρμα
Αντλία νερού
Ρεζέρβα - λάμπες
Ασφάλειες
Σφυρί
Κλειδιά
Ρυθμιστής υγραερίου
Λάστιχο υγραερίου
Μανιβέλα
Κουλούρα καλωδίου
Ανταλλακτική βρύση
Κόλλα
Πένσα
Κομπρεσέρ αέρος
Κουκούλα κοτσαδόρου
Καψούλια
Λάστιχο νερού
Σφιγκτήρες νερού
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Κλειδί τροχών
Εργαλείο ελέγχου ρεύματος

Σκαλοπάτι
Τάκοι ευθυγράμμισης
Φαρμακείο αυτοκινήτου
Γρύλος
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Ποδαράκια πρόσθετης
στήριξης

Εξωτερικά
Τρόμπα αέρος
Καρέκλες - τραπέζι
κάμπινγκ
Χταπόδι τεντώματος
Αιώρα
Σφυρί για πασαλάκια
Πασαλάκια
Δάπεδο σκηνής
Σκηνή
Ισοθερμικά υποστρώματα
Πισινούλα για τα παιδιά
Κλειδαριές
Σχοινί
Ιμάντας τεντώματος
Φτυαράκι
Ποδήλατα
Ψάθα για την παραλία
Πετσέτα θαλάσσης
Στρώματα θαλάσσης
Φουσκωτά παιχνίδια
Αντιηλιακή κρέμα
Βατραχοπέδιλα
Μπρατσάκια
Σωσίβια
Βάρκα
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Σχεδιάγραμμα για γρήγορο
και εύκολο στήσιμο της σκηνής σας
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Αυτοκινούμενα: Το δίλημμα
πάνω ή κάτω από τους 3,5 τόνους

Τα προβλήματα βάρους στα αυτοκινούμενα είναι ένα χρόνιο ζήτημα.
Παλαιότερα το όριο ήταν οι 2,8 τόνοι μικτού βάρους. Σήμερα με 700 κιλά επιπλέον,
φτάνουμε στους 3,5 τόνους, αλλά τα προβλήματα, αντί να μειωθούν, έχουν αυξηθεί.
Οι ανάγκες για ολοένα και περισσότερα αξεσουάρ, ανέσεις σε λειτουργικούς και εργονομικούς χώρους, η εξέλιξη της τεχνολογίας των αυτοκινήτων με μεγαλύτερους κινητήρες και περισσότερα κομφόρ κάνουν τα πρόσθετα 700 κιλά να φαίνονται πολύ λίγα.
Στην Ευρώπη αυξήθηκαν οι φορολογικές επιβαρύνσεις, υπάρχουν περιορισμοί της ταχύτητας και απαγόρευση προσπέρασης φορτηγών. Νέες επιβαρύνσεις είναι επίσης τα
όρια για τα διπλώματα οδήγησης μέχρι 3,5 τόνους και ο νέος υπολογισμός διοδίων
με ηλεκτρονικό μηχανισμό φορολόγησης βαρέων άνω των 3,5 τ. οχημάτων κατά την
διάρκεια της οδήγησης στους γερμανικούς και αυστριακούς δρόμους.
Στο άθροισμα αυτών των περιορισμών προστίθεται και το γεγονός των ασταμάτητων
αυξήσεων των καυσίμων και πρώτων υλών που οδηγεί τους κατόχους αυτοκινουμένων
και τους κατασκευαστές όλο και περισσότερο σε ένα μεγάλο δίλημμα: Να παραμείνουν
στα αυτοκινούμενα έως 3,5 τόνους ή να ποντάρουν σε αυτοκινούμενα με μεγαλύτερους χώρους, περισσότερη ιπποδύναμη, άνεση και εξοπλισμό, με επακόλουθο την αύξηση του συνολικού μικτού βάρος των αυτοκινουμένων;
Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Ναι μεν υπάρχουν τα καινούργια επίπεδα πατώματα από
την FIAT, την FORD, την RENAULT, την MERCEDES, που προσφέρουν πιο ελαφριά σασί,
αλλά αυτή η εξοικονόμηση στο βάρος συνήθως χάνεται από πιο δυνατές μηχανές, κλιματιστικά, airbags και άλλα σημεία τεχνολογικής εξέλιξης στα αυτοκινούμενα.
Άνετα κρεβάτια, άνετα καθιστικά, κουζίνες λειτουργικές και εργονομικές, μεγάλα
τανκ νερού, επιπλέον μπαταρίες, όπως και μεγάλοι χώροι μπάνιου, δεν είναι εύκολο να
τοποθετηθούν και να χωρέσουν σε αυτοκινούμενα μήκους 6 μέτρα.
Για να κατασκευαστούν όμως μεγαλύτερα μοντέλα στην κατηγορία των 3,5 τόνων χρειάζονται καινούργιες ιδέες.
ΠΡΩΤΗ ΛΥΣΗ
Οι κατασκευαστές να παράγουν αυτοκινούμενα με νέα πρωτοποριακά υλικά, τα
οποία όμως προϋποθέτουν και νέο τρόπο επεξεργασίας από τους τεχνικούς και τους
μηχανικούς. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μεγαλύτερο κόστος των αυτοκινούμενων.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
Οι κατασκευαστές παραμένουν στα παλιά υλικά, αλλά μειώνουν τον αριθμό των χώρων
και του εξοπλισμού. Τίθεται όμως το ερώτημα: οι αγοραστές θα αποδεχτούν ένα "λιτό"
και φτωχότερο αυτοκινούμενο με περιορισμένες δυνατότητες επιπλέον φόρτωσης;
ΓΕΝΙΚΑ
Θέλουμε να ταξιδεύουμε άνετα, με ασφάλεια και σιγουριά. Να έχουμε άνεση χώρου
και σωστές θέσεις ύπνου. Πολλοί από εμάς επιθυμούν να πάρουν μαζί τους ποδήλατα,
μηχανάκια, βάρκες ή αθλητικό εξοπλισμό, μεγάλα ντεπόζιτα νερού και άλλα φορτία.
Όμως, το αυτοκινούμενο δεν αποτελεί φορτηγό μεταφοράς εξοπλισμού και ανθρώπων.
Πολλοί πελάτες εκφράζουν την επιθυμία για ένα αυτοκινούμενο 6 ή 7 ατόμων. Όντως
υπάρχουν κατασκευαστές οι οποίοι έχουν έγκριση τύπου για 6 άτομα. Στην έγκριση τύπου, όμως, αναφέρεται ένα απόβαρο και ένα μέγιστο επιτρεπτό βάρος, συνήθως 3500
κιλά. Η διαφορά μεταξύ απόβαρου και μικτού βάρους είναι το ωφέλιμο.
Ο οδηγός δεν υπολογίζεται στο ωφέλιμο βάρος φόρτωσης. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε μαζί μας στο αυτοκινούμενο 5 άτομα τα οποία κατά μέσο όρο
ζυγίζουν 70 κιλά το καθένα, επί 5 άτομα = 350 κιλά. Καρέκλες, τραπέζια, τρόφιμα, ρουχισμός, TV, DVD και άλλα πράγματα που παίρνουμε συνήθως μαζί μας έχουν και αυτά
το βάρος τους. Είναι βέβαιο ότι με 6 άτομα και όλον αυτόν τον εξοπλισμό το αυτοκίνητο θα είναι πάνω από 3500 κιλά. Άρα είμαστε υπέρβαροι.
Στην Ελλάδα ακόμα δεν ασχολείται κανείς με το θέμα, αλλά αν ταξιδέψετε στην Ευρώπη, υπάρχει ο κίνδυνος να σας σταματήσει ένας αστυνομικός και να σας ζυγίσει.
Αν το αυτοκίνητο είναι υπέρβαρο, τότε θα έχετε πρόβλημα. Ακινητοποιείται το αυτοκινούμενο σας μέχρι να το επαναφέρετε στο πραγματικό του βάρος, πετώντας προφανώς πράγματα για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Γι' αυτό, μια συμβουλή: ζυγίστε το
αυτοκίνητό σας πριν από κάθε ταξίδι σε μια γεφυροπλάστιγγα ή με μια ειδική ζυγαριά,
ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Το ίδιο ισχύει όταν θα πάτε να αγοράσετε ένα αυτοκινούμενο. Μελετήστε σε κάθε περίπτωση το αυτοκινούμενο που σας ενδιαφέρει, τι
ωφέλιμο βάρος έχει, για να κάνετε σωστούς υπολογισμούς.
Συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι δύσκολα ένα αυτοκινούμενο 3,5 τόνων καλύπτει σήμερα τις ανάγκες μιας πολυμελούς οικογένειας άνω των 5 μελών με όλο τον εξοπλισμό
που συνήθως θέλουμε να έχουμε μαζί μας, ενώ άνω των 3,5 τόνων υπάρχουν άλλες
αντικειμενικές δυσκολίες, όπως η αλλαγή διπλώματος.
Κάθε περίπτωση απαιτεί ώριμη σκέψη, συμβιβασμό με κάποια από τα "θέλω" σας και
ξεκάθαρες συζητήσεις με την οικογένεια και τον εαυτό σας πριν αγοράσετε και εκπληρώσετε το όνειρο της ζωής σας, την απόκτηση ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου.
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Βάση Στήριξης Μηχανής στα αυτοκινούμενα
Δεν είναι λίγοι αυτοί που χρειάζονται περισσότερους χώρους στο αυτοκινούμενο και ιδιαίτερα μια εξωτερική βάση στήριξης μηχανής για να μεταφέρουν μια μηχανή που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις σε μικρού μήκους διαδρομές. Εκτός της τεχνικής ενημέρωσης
που θα βρείτε σε μας για την σωστή βάση, την σωστή τοποθέτηση και με βοήθεια την
τεχνογνωσία μας πάνω στα αυτοκινούμενα μπορείτε να πληροφορηθείτε πως πολύ απλά
μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις και τις αντοχές των κατασκευών για μια βάση
στήριξης μηχανής και τους γενικούς κανόνες πάνω στις πρόσθετες κατασκευές.
Η επιτρεπόμενη τεχνικώς επιβάρυνση μιας βάσης στήριξης μηχανής στο αυτοκινούμενο εξαρτάται από την επιτρεπόμενη επιβάρυνση των αξόνων στο αυτοκινούμενο και
από το βάρος αντοχής της βάσης στήριξης μηχανών.
Το βάρος αντοχής του κάθε άξονα αναγράφεται είτε στις πόρτες εισόδου του αμαξώματος είτε στα έγγραφα και στο εγχειρίδιο των εκάστοτε κατασκευαστών είτε απευθυνόμενοι στους κατασκευαστές για να ενημερωθείτε.

Παράδειγμα
Βάση των επιτρεπόμενων πίσω αναγραφόμενων τιμών για το βάρος αντοχής του κάθε
άξονα όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή στο δικό μας παράδειγμα ο πίσω άξονας αντέχει 1.950 Κg. Η πραγματική τιμή σε κατάσταση ετοιμότητας ταξιδιού, με όλους
τους επιβαίνοντες μέσα, με γεμάτα τα ντεπόζιτα νερού όπως και τις φιάλες υγραερίου και
με την βάση τοποθέτησης μηχανής ζυγίστηκε το αυτοκινούμενο στα 1.750 Κg.
Η απόσταση μεταξονίου (Α) στο παράδειγμα μας είναι 3.500 mm. Το σημείο (Β) που
είναι το μισό της σχάρας με το μισό της απόστασης του πίσω μεταξονίου είναι 1.300 mm.
Τοποθετώντας τώρα αυτούς τους αριθμούς με τον τύπο που δίνεται παρακάτω βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι 145 Κg επιτρεπόμενο βάρος που μπορεί να
τοποθετηθεί ή αλλιώς το βάρος αντοχής της βάσης στήριξης της μηχανής ασχέτως αν οι
προδιαγραφές της είναι για παραπάνω κιλά.

F(HA) x A
FL = -----------------------------------------A+B
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FL = Επιτρεπόμενο Βάρος στη βάση στήριξης
F(HA) = Διαφορά μεταξύ επιτρεπόμενου βάρους στο πίσω άξονα βάση αναγραφομένων
και προτεινόμενων τιμών από τον κατασκευαστή (αναγράφονται στις πόρτες εισόδου
του αμαξώματος, στο εγχειρίδιο και στα έγγραφα του αυτοκινήτου ή στους επίσημους
αντιπροσώπους) και της πραγματικής τιμής αφού ζυγίσουμε το αυτοκινούμενο.
Προσοχή! Το ζύγισμα του αυτοκινουμένου πρέπει να πραγματοποιείται με όλους τους
επιβαίνοντες μέσα, το αυτοκινούμενο σε κατάσταση ετοιμότητας ταξιδιού, γεμάτα τα
ντεπόζιτα νερού και τις φιάλες υγραερίου.
Α = Απόσταση αξόνων
Β = Απόσταση πίσω αξόνων σε συνάρτηση με το σημείο συνολικής επίδρασης βάρους
(υπολογίζεται από μας ότι η βάση στήριξης μηχανής πρέπει να απέχει τουλάχιστον
350 mm περίπου από τον προφυλακτήρα –πίσω μέρος του αυτοκινουμένου).
Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί την λύση στο πρόβλημα σας ή στις απορίες σας καθώς απαιτεί όπως και οι ίδιοι καταλάβατε έμπειρη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που θα βρείτε σε μας.
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Συμβουλές Ασφαλούς Οδήγησης
και Φόρτωσης Αυτοκινούμενων
Τα σημαντικότερα στοιχεία, τα οποία χρειάζεται ένας συνειδητοποιημένος οδηγός αυτοκινουμένου για την ασφαλή μεταφορά του, είναι τέσσερα:
Ζυγαριά, μέτρο, αριθμομηχανή και λίγο χρόνο.
Με αυτά μπορεί να ελέγξει την σωστή φόρτωση του αυτοκινουμένου.
Οι αποθηκευτικοί χώροι σε ένα αυτοκινούμενο ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο , την
διαρρύθμιση και τις ιδιομορφίες του κάθε μοντέλου. Έτσι η φόρτωση κάθε μοντέλου
διαφέρει ανάλογα με το τύπο.
Συγκεκριμένα σε οχήματα με εμπρόσθια κίνηση, ένας λάθος τρόπος φόρτωσης, θα
μπορούσε να δυσκολέψει την κίνηση στους τροχούς, τους άξονες και τις ρόδες, καθώς και
γενικότερα στο αυτοκινούμενο σαν κατασκευή. Αποτέλεσμα αυτών, είναι να επηρεάζεται
η οδική συμπεριφορά καθώς και η σταθερότητα του οχήματος. Επίσης μια υπερφόρτωση,
επειδή επηρεάζει τη συμπεριφορά των ελαστικών, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές
συνέπειες για τον οδηγό. Για παράδειγμα σε περίπτωση λάστιχου, με ταχύτητα 100 χλμ./
ώρα και με τον παράγοντα τόσο των 3.5 Τόνων όσο και του ύψους του, εύκολα μπορεί να
ανατραπεί. Είναι λοιπόν σημαντικό για πολλούς λόγους η φόρτωση του αυτοκινουμένου
να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και με σωστό τρόπο, για να είναι η ασφάλεια και η
σιγουριά στην οδήγηση μόνιμος σύντροφος του οδηγού και των επιβαινόντων.
Σε περίπτωση ατυχήματος τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολυάριθμα και
πολύπλοκα. Η ασφαλιστική εταιρία δεν καλύπτει τις ζημίες, καταθέτει αγωγή εναντίον
σας για υπαίτια πρόκληση ατυχήματος και σωματικών βλαβών τρίτων, κυρώσεις από
την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές για παράβαση του Κ.Ο.Κ. και μια σειρά διαδικασιών επιβαρυντικών αποκλειστικά για εσάς. Σε περίπτωση ελέγχου του βάρους του
οχήματος και του τρόπου φόρτωσης από αστυνομία στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον
έκαστο Κ.Ο.Κ. μπορούν να ακινητοποιήσουν το όχημα, να προβούν σε διοικητικά πρόστιμα της τάξεως των 3.000 €, σε αυτόφωρη κράτηση, παρακράτηση του οχήματος
κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ωφέλιμο φορτίο φόρτωσης και στον τρόπο
φόρτωσης, όπως και στα ζυγολόγια του αυτοκινουμένου.
Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει και ο τομέας των επιβατών μέσα στο αυτοκινούμενο. Δεν
είναι λίγες οι φορές που σε ένα αυτοκινούμενο με προβλεπόμενες 4 θέσεις επιβατών
βλέπουμε να κάθονται 6 ή 7 άτομα μέσα σ’ αυτό. Σίγουρα ένα αυτοκινούμενο δεν αποτελεί ούτε λεωφορείο μεταφοράς επιβατών, ούτε φορτηγό μεταφοράς αντικειμένων,
καθώς μια τέτοια κατασκευή επηρεάζεται σε όλους τους σημαντικούς μηχανισμούς του,
ηλεκτρολογικά καλώδια, αγωγούς υγραερίων, σωλήνες τροφοδοσίας νερού κτλ.
Επειδή η γνώση σημαίνει οργάνωση δύναμη και πρόληψη καταστάσεων, παρακάτω
σας παραθέτουμε μερικές συμβουλές πριν αναχωρήσετε με το αυτοκινούμενο:
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ
1. Μην πατάτε αντικείμενα στο δρόμο και αποφεύγετε τα χαλίκια και τις πέτρες διότι
φθείρουν πολύ τα ελαστικά. Όταν ακινητοποιείται για περισσότερη ώρα το αυτοκινούμενο, σηκώστε τα πίσω ποδαρικά στήριξης, για να κατανεμηθεί σωστά το βάρος
και να μειωθεί η πίεση στα ελαστικά.
2. Όταν ακινητοποιείται για περισσότερη ώρα το αυτοκινούμενο, καλύψτε τις ρόδες
και τα ελαστικά για να μην φθείρονται από τον ήλιο, καθώς ο ήλιος και οι υψηλές
θερμοκρασίες είναι παράγοντες που επηρεάζουν τα ελαστικά συνεχώς.
3. Σχολαστικός έλεγχος στα ελαστικά, στην πίεση και στις φθορές που πιθανόν να
υπάρχουν. Χάνει το ελαστικό πίεση: η πρόσφυση με το έδαφος και η αντοχή του
μειώνεται, υπερθερμαίνεται και τελικά σκάει. Για κάθε χαμένο δέκατο του Βar χάνει
το ελαστικό 20 Κg αντοχής βάρους σε κάθε μεριά του άξονα. Αρκετό προφίλ στα
ελαστικά, 1,6 mm.
4. Προσέξτε το αυτοκινούμενο να μην είναι υπερφορτωμένο και το βάρος να είναι
σωστά κατανεμημένο μέσα σε αυτό.
5. Προσέξτε στην αγορά νέων ελαστικών ή ακόμα και των υπάρχων ελαστικών τον
τετραψήφιο αριθμό DOT, που υποδεικνύει σε ποια εβδομάδα και ποιο έτος κατασκευάστηκε. Π.χ. DOT 3502 σημαίνει πως κατασκευάστηκε την 35η εβδομάδα του
έτους 2002. Επίσης τι κατηγορίας είναι το ελαστικό, τι βάρος αντέχει αλλά και τι
ανώτατη ταχύτητα μπορεί να υπομένει. Ο κατασκευαστής τονίζει ότι μετά από 6
χρόνια τα ελαστικά πρέπει να αλλάζονται, ασχέτως αν έχει ακόμα προφίλ, καθώς
με το καιρό δημιουργούνται ρωγμές και η γόμα φθείρετε. Δεν είναι απαραίτητο να
σκάσει πρώτα το ελαστικό και μετά να αντικατασταθεί.
6. Προσέξτε σε αυτήν την περίπτωση τις αναρτήσεις και τα αμορτισέρ του οχήματος
σας και σε τι κατάσταση βρίσκονται.
7. Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές και παίζουν μεγάλο ρόλο καθώς σε
βροχή, χιόνι, υγρασίες και ολισθηρό οδόστρωμα η πρόσφυση των ελαστικών είναι
μικρή και το φρενάρισμα θα πρέπει να υπολογίζεται μακρύτερο απ’ ό,τι σε ένα Ι.Χ.
αυτοκίνητο, διότι το βάρος του οχήματος είναι μεγαλύτερο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΦΟΡΤΙΑ
1. Σωστή κατανομή του βάρους, που σημαίνει βαριά φορτία κα μεγάλα σε μέγεθος να
τοποθετούνται κάτω στο πάτωμα και ανάμεσα στους δυο άξονες του αυτοκινούμενου, καθώς το κέντρο βάρους βρίσκεται επί το πλείστον εκεί. Π.χ. στα μπαουλοντίβανα κάτω από το καθιστικό στη μέση ή στα πλάγια, αξιοποιήστε τα ντουλάπια
κάτω από την κουζίνα η στην μέση του οχήματος, ελαφριά βάρη τοποθετούνται
πάντοτε πάνω. Π.χ. ρούχα, αξεσουάρ, μικροαντικείμενα.
2. Στα οχήματα με μπροστινή κίνηση μην τοποθετείτε το βαρύ φορτίο στο πίσω μέρος, καθώς σηκώνονται οι μπροστινοί τροχοί σχεδόν στον αέρα (αφού το όχημα
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κάθεται). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροπή και η πρόσφυση να γίνεται αμελητέα,
οπότε δυσχεραίνει το πραγματικό έργο των εμπρόσθιων τροχών.
Θα ήταν καλό να τοποθετούσατε ένα ειδικό χαλάκι από αντιολισθητικό υλικό για να
μην γλιστράνε τα αντικείμενα. Υπάρχουν και ειδικές αυτοκόλλητες πλαστικές – αδιάβροχες επικαλύψεις που μπορούν να τοποθετηθούν στα πλαϊνά και στο πάτωμα
ή σε άλλα ντουλάπια, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση νερών στα έπιπλα και
προβλήματα με υγρασίες. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται και η δυνατότητα να τοποθετηθούν βρεγμένα αντικείμενα μέσα στο αυτοκινούμενο χωρίς φόβο όπως π.χ. Σκι,
εξοπλισμός θαλάσσης, βουνού κτλ.
Τοποθετείστε ένα λεγόμενο ΤΟΡ ΒΟΧ (μια μπαγαζιέρα που μπορεί να κλειδωθεί και
να στερεωθεί πάνω στην οροφή του αυτοκινουμένου ή στο πίσω μέρος επάνω σε
ποδηλατιέρα). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε χώρο που μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσα στο αυτοκινούμενο.
Εδώ χρειάζεται όμως προσοχή! Πριν την τοποθέτησή του επάνω στην οροφή,
ζυγίστε το βάρος του, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές βάρους προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή που μπορεί να αντέξει η οροφή του αυτοκινούμενου.
Απευθυνθείτε στον εκάστοτε αντιπρόσωπο για το βάρος αντοχής και σε ποιο ακριβώς σημείο πρέπει να τοποθετηθεί, ώστε να μην επηρεάζει την υπόλοιπη κατασκευή. Απευθυνθείτε σε ειδικούς που έχουν την τεχνογνωσία για την τοποθέτηση
του. Δώστε προσοχή στο συνολικό ύψος του αυτοκινουμένου μαζί με το ΤΟΡ ΒΟΧ.
Μετρήστε το συνολικό ύψος του οχήματος και βάλτε ένα αυτοκόλλητο μπροστά
στην καμπίνα του οδηγού για να σας υπενθυμίζει το ύψος και να μην έχετε πρόβλημα στο πέρασμα κάτω από γέφυρες και σε άλλα περιορισμένα σημεία ώστε να
αποφευχθούν οποιαδήποτε δυσάρεστα αποτελέσματα.
Επωφεληθείτε από την σταθερή κατασκευή του ΤΟΡ ΒΟΧ, έχοντας συγκεντρωμένα και προστατευμένα από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, όλα σας τα αντικείμενα.
Τα αυτοκινούμενα, συγκριτικά με τα αυτοκίνητα, δεν υστερούν ιδιαίτερα στο μηχανικό τομέα και στο τομέα της ασφάλειας. Παρόλα αυτά όμως το κέντρο βάρους
είναι υψηλότερο. Έχει περίπου 3 μέτρα ύψος, ζυγίζει 3.5 τ, οπότε λόγω του όγκου,
στις στροφές ο κίνδυνος να ανατραπεί είναι υπαρκτός. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους πλευρικούς ανέμους οι οποίοι μετατοπίζουν το όχημα και αλλάζουν
την οδική συμπεριφορά του οχήματος. Παίρνετε τις στροφές με χαμηλή ταχύτητα
και ανοιχτά. Δώστε επίσης ιδιαίτερη προσοχή σε στενά περάσματα, σε γέφυρες, σε
δάση που από τα κλαδιά μπορούν να προκληθούν ζημιές, όπως και σε προσπεράσματα φορτηγών ή Ι.Χ., γιατί το ωστικό κύμα που δέχεστε είναι τέτοιο που μπορεί
να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινουμένου.
Δέστε όλα τα αντικείμενα που δεν είναι κάπου σταθεροποιημένα για να μην περιφέρονται μέσα στο αυτοκινούμενο και σε περίπτωση φρεναρίσματος ή στροφών.
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7. Κάντε μια λίστα με τα βάρη του εξοπλισμού που διαθέτετε ή θέλετε να πάρετε μαζί
σας και ζυγίστε το αυτοκινούμενο μαζί με τους επιβαίνοντες, τα δοχεία νερού και
τις φιάλες υγραερίου γεμάτες, για να γνωρίζετε το συνολικό βάρος του οχήματος σε
περίπτωση ελέγχου στο εξωτερικό, μα κυρίως για την δική σας ασφάλεια.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να επιβαίνει άνθρωπος ή κατοικίδιο
πάνω στο Alkoven (σοφίτα πάνω απ’ την θέση του οδηγού). Βαριά αντικείμενα που
έχουν τοποθετηθεί εκεί, πρέπει να είναι ασφαλισμένα (υπάρχει δίχτυ ασφαλείας)
και δεμένα για να μην περιφέρονται και να μην τραυματίσουν τους επιβαίνοντες σε
περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να επιβιβαστούν κατά προτεραιότητα πρώτα στη καμπίνα
του οδηγού και στη συνέχεια στα πίσω καθίσματα. Οι επιβαίνοντες μπορούν να
καθίσουν μόνο εκεί όπου υπάρχει και η απαραίτητη ζώνη ασφαλείας. Εξαίρεση
αποτελούν (βάση γερμανικής νομοθεσίας) οι θέσεις που βρίσκονται πλαγίως στην
φορά κατεύθυνσης. Αν και χαρακτηρίζονται ως θέσεις έκτακτης ανάγκης, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν όταν έχουν ένα πλάγιο μαξιλαράκι στο ύψος της κεφαλής, το
οποίο προσδίδει την απαραίτητη ασφάλεια. Οι θέσεις οι οποίες βρίσκονται αντίθετα στη φορά κατεύθυνσης του αυτοκινουμένου, επιτρέπεται να καταληφθούν από
επιβάτες μόνο όταν έχουν σταθερά μαξιλάρια στήριξης πλάτης και μαξιλαράκι στο
ύψος της κεφαλής για την ασφάλειά τους.
3. Μικροαντικείμενα, κονσέρβες κτλ. πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ντουλάπια που
είναι ασφαλισμένα και δεν μπορούν να ανοίξουν σε απότομα φρεναρίσματα.
4. Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να είναι ασφαλισμένες και γερά δεμένες.
5. Πριν το ταξίδι κάντε ένα γενικό έλεγχο στα ηλεκτρολογικά του αυτοκινουμένου
(φώτα πορείας, έλεγχος και δοκιμή στα φρένα, παρακολούθηση των ενδείξεων και
των μηχανικών λειτουργιών όπως π.χ. έλεγχος νερού στο ψυγείο, κατάσταση μηχανής, ένδειξη λαδιού κτλ.).
6. Έχετε πάντα μαζί σας κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, εργαλειοθήκη, κτλ.
7. Κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, για να εξασφαλίσετε τον χρόνο αντίδρασης.

Η σωστή προετοιμασία, ο έλεγχος, η πρόληψη και η ασφάλεια είναι η σιγουριά που θα
σας συντροφεύει στο ταξίδι.
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Ο κόσμος του Caravaning
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www.zampetas.gr
18ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22463, Τ.Κ. 55 102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 23920 71760 ◆ Fax: 23920 71761 ◆ E-mail: info@zampetas.gr
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