Intretinerea unui camion incepe cu preventia si atentia soferului
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Camioanele pot fi destul de costisitoare la capitolul intretinere. Intrucat camioanele sunt
elemente indispensabile in unele business-uri, intretinerea lor inseamna un interes absolut. Un
tir tras pe dreapta intarzie un contract si atrage dupa sine o sumedenie de neplaceri si pierderi.
Ceea ce unii nu disting este ca intretinerea tine in primul rand de preventie.

Este mai usor de prevenit, decat de tratat, spune doctorul catre pacienti. Acelasi lucru se
intampla si aici, la capitolul intretinere de camioane. Pana la a cauta
piese camioane
trebuie avut in vedere modul de sofat, cum se comporta la drum camionul. Daca sunt depasite
perioadele de revizie, cu cat se prelungeste aceasta nepasare, cu atat mai mult se va investi
ulterior.

Reguli de baza in intretinerea de camioane

Daca se intampla ca o situatie urgenta sa impuna soferului reactii pe traseu, atunci
magazinele de specialitate, precum Truck Shop Miltech sunt un popas al soferului. In functie
de tipul de camion si de nevoie in cadrul unor astfel de magazine se vor gasi piese si accesorii,
produse necesare pentru sofer si camion.

Inainte de orice, ar fi bine de prevazut situatiile urgente cu cateva reguli de baza respectate:

· Schimbul de ulei

Nu orice tip de ulei este bun, ci doar cel care are proprietatile potrivite. Sunt recomandate
desigur cele din categoria heavy duty, speciale, pentru ca protejeaza mecanismul vehiculului.
Produsele premium vor putea chiar proteja impotriva uzurii, oferind rezistenta la oxidare si cu
potential mai mare de a economisi carburant.

· Sistemul de franare la verificare
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Camioanele sunt mult mai expuse la conditii nefavorabile, circuland pe distante foarte mari,
timp indelungat. Praful, umiditatea si alti factori afecteaza sistemul de franare, ceea ce impune
intretinerea acestui sistem ca o grija constanta, la intervale mai scurte de timp. Concret, se vor
verifica si schimba placutele de frana, discurile, pistoanele.

Desigur ca nici nu mai trebuie de mentionat ca sistemul de frana este egal si cu siguranta
soferului, asadar un aspect crucial pentru intretinerea camionului este aceasta etapa.

· Verificarea anvelopelor

Din nou intr-o nota comparativa intre vehicule mici si camioane, in acest al doilea caz uzura la
anvelope este mai mare si intr-un timp mai scurt. Sunt de altfel si mai multi factori care
contribuie la aceasta uzura, greutatea camionului spre exemplu.

Anvelopelele trebuie sa fie de calitate incat sa ofere aderenta optima. Presiunea acestora
este la fel de importanta, lucruri care contribuie la rulare optima pe sosele si la siguranta celui
care conduce.

Magazine de tip truck shop in varianta online

Daca vorbim de o piata a produselor destinate intretinerii de camioane nu putem sa nu
aducem in discutie faptul ca truck shop-urile au si ele variante online. Spre exemplu, gama de
accesorii auto camioane de la Truck Shop Miltech
este regasita atat in magazinele fizice, cat si online. Usurinta cu care sunt comandate este un
punct forte, caci cine stie mai bine decat un sofer de camion ce inseamna sa fii practic si
eficient?
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