טיפ לנסיעה בטוחה
טיפים
תחרות
במסגרת
לנסיעה בטוחה שהתקיימה
בחודש יולי בעמוד הפייסבוק
של צ'ק אפ ,זכתה שלי פלדמן
במקום הראשון ובמכשיר
 .GPSלהלן הטיפ הזוכה של
שלי ,בגירסה מקוצרת:
ילדים נוטים להשתעמם
מהר .בנסיעות ארוכות ,כדי
לא להסיח את דעת הנהג
(או לעצבן את היושב/ת
לצידו) ,שכל ילד יכין לעצמו
תיק עם תעסוקות ,משחקים,
ספר קריאה ,חוברות צביעה
וכו' ,עם נישנוש ובקבוק
שתיה אישי .כדאי שיהיה
בחלונות הרכב מגן שמש
ואפילו שמיכות .נחמד להכין
מראש ברכב דיסק עם שירים
ילדים
סיפורים.
ו/או
מאושרים = נהיגה רגועה
ובטוחה ,והורים המגיעים
ליעד רגועים ומאושרים.
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חידון הבטיחות הגדול של צ'ק אפ יוצא לדרך
כחלק מפעילות רשת צ'ק אפ בפייסבוק ,אנחנו
גאים להציג את חידון הבטיחות הגדול ,שהוא
גם תחרות נושאת פרסים .רוצים להשתתף?
היכנסו לעמוד צ'ק אפ בפייסבוק .לרשותכם
יעמדו  60שניות ,במהלכן יוצגו בפניכם עובדות
שונות הקשורות לתחום הרכב ,הבטיחות
והצמיגים .בכל עובדה ,תצטרכו לקבוע האם
מדובר במשפט אמת או שקר .עליכם לענות
נכונה על כמה שיותר שאלות ולהימנע ככל
האפשר מטעויות .כמו כן ,באפשרותכם לצבור
נקודות נוספות ע"י הזמנת חברי הפייסבוק
שלכם להצטרף למשחק.
התחרות תסתיים ב ,23.8.12 -ובסופה יוענק
למשתתף שהשיג את מספר הנקודות הגבוה
ביותר הפרס הגדול :סט חישוקים יוקרתי לרכב
 ,המשווק בלעדית ברשת
מתוצרת
צ'ק אפ .פרסים נוספים יוענקו לזוכים במקומות
השני עד החמישי.

חושבים שאתם מבינים בבטיחות רכב? בטוחים
שאתם נהגים מצטיינים? יודעים מה נכון בכביש
ומה לא? אז למה אתם מחכים? היכנסו לחידון
הבטיחות הגדול של צ'ק אפ .ההנאה מובטחת,
באחד הפרסים:
תזכו
אפילו
ואולי
www.facebook.com/checkup.il

 צמיגים בליגה אחרתיצרנית הצמיגים הקוריאנית  Hankookהוכרזה
בחודש יולי כנותנת החסות הרשמית לליגת
אירופה של אופ"א לשנים  .2012-2015השותפות
בין  Hankookלבין אופ"א היא נדבך חשוב
בפעילויות השיווק של החברה באירופה ,במטרה
להגדיל את המודעות למותג ,תוך מתן דגש על
המעורבות ארוכת הטווח של Hankook
בכדורגל האירופאי.

בליגת אירופה ,שהחליפה בשנת  2009את
גביע אופ"א ,זכו במהלך השנים מיטב
הקבוצות האירופאיות וביניהן ליברפול,
יובנטוס וריאל מדריד .האלופה הנוכחית היא
אתלטיקו מדריד .מספר קבוצות ישראליות
הגיעו בעבר להישגים יפים במפעל ,ביניהן
מכבי חיפה והפועל תל אביב.
 Hankookמספקת צמיגים בהרכבה מקורית
למגוון יצרניות רכב ,וביניהן יונדאי ,קיה,
שברולט ,ב.מ.וו ,פולקסווגן ,אודי ופורד.

הידעת?
הצמיגים משחקים
תפקיד ראשי במחקר
המכונית החשמלית
אם ניתן יהיה ליישם את
המחקר המבוצע ע"י פרופ'
טקאשי אוהירה ( Takashi
 )Ohiraוצוותו באוניברסיטת
הטכנולוגיה של טויוהאשאי
( ,)Toyohashiיפן ,יבוא היום
שבו נוכל לנהוג במכוניות
חשמליות המונעות באמצעות
זרם המגיע דרך הצמיגים
שלהן.
הפרוייקט המדובר זכה לשם
EVER - Electric Vehicle
on Electrified Roadway
מכונית חשמלית על דרך
מחושמלת .למעשה ,מדובר על
טכנולוגיה המשתמשת באותו
רעיון בסיסי המניע רכבות
פרברים חשמליות כבר למעלה
מעשור.
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התקנת צמיגים חדשים  -מלפנים או מאחור?
מרבית כלי הרכב החדשים יוצאים מהמפעל
כאשר הם מצויידים בארבעה צמיגים זהים ,לא
רק במידה ,במהירות ובעומס ,אלא גם בדגם
הסוליה ובעומק החריצים .כאשר הצמיגים
מנופחים בלחץ המומלץ ,נשמר באופן מירבי
האיזון ,כפי שתוכנן על ידי יצרן הרכב.
עם זאת ,בשל תפקידם של הצמיגים הקדמיים
בהעברת כוחות ההנעה ,ההיגוי ומרבית כוחות
הבלימה ,נוטים צמיגים אלה להישחק במהירות
רבה יותר מאשר הצמיגים האחוריים .לכן,
במידה ולא מבצעים רוטציה לצמיגים (העברת
הקדמיים אחורה ולהיפך) אחת לכ10,000 -
ק"מ ,יהיה ברוב המקרים צורך להחליף שני
צמיגים ולא את כל הארבעה יחד.
האינטואיציה אומרת שמאחר והצמיגים
הקדמיים נשחקו ,והצמיגים האחוריים עדיין
טובים לנסיעה ,זוג הצמיגים החדש צריך להיות
מותקן מקדימה ,במקום הזוג שנשחק .כך,
הצמיגים החדשים יוכלו לספק אחיזת כביש
טובה יותר מקדימה ,היכן שהדבר נחוץ .במקרה
הזה ,האינטואיציה שגויה ואפילו מסוכנת.

ומנקזים כמות גדולה יותר של מים ,בשל עומק
החריצים שבהם .בכך ,הם מונעים מצב שבו
הרכב "צף" על הכביש בחוסר יציבות .יצויין כי
צמיג נוסעים חדש מסוגל לנקז בין  20ל24 -
ליטר מים בשנייה!
כאשר הצמיגים האחוריים ישנים יותר ,הם
יאבדו אחיזת כביש לפני הצמיגים הקדמיים
החדשים יותר ,ועלולים להביא את הרכב לידי
מצב מסוכן של היגוי-יתר עד לסכנת סחרור של
הרכב .לעומת זאת ,כאשר הצמיגים האחוריים
חדשים יותר ,יהיו הצמיגים הקדמיים אלה
שיאבדו אחיזה קודם ,ויביאו את הרכב למצב
של תת-היגוי ,מצב שניתן לתקן בקלות יחסית,
באמצעות הפסקת הלחיצה על דוושת הגז
והפניית ההגה בהתאם.

רשת צ'ק אפ מציעה ללקוחותיה רוטציה ללא
תוספת תשלום כחלק מחבילת ההטבות
לרוכשים זוג צמיגים .הרוטציה כוללת החלפה
בין הצמיגים הקדמיים לצמיגים האחוריים,
לשמירה על אחידות השחיקה ולהארכת חיי
הצמיג.

כאשר מותקנים על הרכב שני צמיגים חדשים,
יש להתקין אותם תמיד (כאשר הדבר
מתאפשר) על הציר האחורי ,וזאת ללא תלות
בהנעה (קדמית/אחורית .)4X4/את הצמיגים
האחוריים יש להעביר אל הציר הקדמי .צמיגים
חדשים המותקנים על הציר האחורי יסייעו לנהג
לשמור על שליטה ברכב ,בעיקר בעת נסיעה
במהירות גבוהה ובכביש רטוב .זאת ,מאחר
וצמיגים חדשים אוחזים את הכביש טוב יותר

לקוחות ממליצים על צ'ק אפ
אלכסיי ל" :*.הכנסתי את רכבי לסניף נתניה לכיוון פרונט.
כבר בכניסה לסניף מורגשת אווירת שירות אירופאית אך
בעברית .המוסך והמשרד נראים כמעט אותו הדבר  -מוארים,
מצוחצחים ,מבריקים ,מסודרים .השירות אדיב ,מקצועי
ומהיר ...ולבסוף המחירים סבירים מקובלים בהחלט .אני
מבקש להביע את הערכתי ואת תודתי לכל הסגל .יישר כוח.
מגיע לאזרחי ישראל לקבל שירות ברמה גבוהה".
* הפרטים המלאים שמורים במערכת צ'ק אפ
אתם מוזמנים להשאיר לנו משוב דרך הטפסים שבסניפים
או דרך אתר האינטרנט שלנו

