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Prawidłowe przygotowanie pojazdu do wakacyjnej podróży ma wpływ na bezpieczeństwo 
podróżnych oraz ich komfort jazdy.  
Oto kilka uwag na co zwrócić przede wszystkim uwagę.  
 

 
1.Hamulce. 
  

Należy zwrócić uwagę na grubość okładzin ciernych klocków hamulcowych i stan tarcz hamulcowych 
(wyraźny rant na tarczy kwalifikuje ją najczęściej do wymiany). Jeśli hamulec jest „miękki” i łatwo 
wpada w podłogę to może to oznaczać, że układ jest zapowietrzony. Warto wtedy oddać auto do 
specjalisty. Niekoniecznie musi to być ASO, wystarczy dobry warsztat samochodowy. 
  

2.Opony – stan techniczny. 
  

 Opony stanowią kluczowy czynnik w bezpieczeństwie jazdy, dlatego jeśli bieżnik którejś z nich jest 
mniejszy niż 3 mm, to należy ją wymienić na nową, pamiętając, że opony na każdej z osi muszą być 
identyczne. Warto także zwrócić uwagę na mechaniczne odkształcenia kordu opony, czyli  konstrukcji 
stanowiącej jej stelaż. Jeśli opona ma tzw. bąble to nie warto ryzykować czyjegokolwiek zdrowia dla 
kilkuset złotych. Trzeba ją po prostu wymienić na nową. 
  

3.Ciśnienie powietrza w oponach. 
  

Koniecznie należy zadbać także o prawidłowe ciśnienie powietrza w każdej z nich. Jeśli jest za niskie, 
to opony szybciej się zużywają, podnosi się zużycie paliwa i pogarsza prowadzenie pojazdu. Zalecane 
przez producenta auta wartości ciśnienia w oponach można odnaleźć na wlepce  umieszczonej w aucie 
– najczęściej na klapce wlewu paliwa lub w okolicach słupka drzwi kierowcy. 
  

4.Płyny eksploatacyjne i filtry. 
  

Kilkudziesięciu stopniowe upały nie sprzyjają kondycji silnika spalinowego, zwłaszcza w aucie 
jadącym w korku. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić zatem poziom wszystkich płynów 
eksploatacyjnych w pojeździe, koncentrując się zwłaszcza na hamulcowym i chłodzących. Płyn 
hamulcowy należy wymieniać co dwa lata, bowiem ma właściwości higroskopijne (wchłania wodę z 
powietrza). Zbyt duże jego rozrzedzenie wpływa na szybsze jego przegrzanie i ograniczenie 
skuteczności hamulców. Zbyt duże ubytki płynu chłodniczego bądź jego wiek, wyraźnie zwiększają 
ryzyko przegrzania silnika. Dopuszczenie do takiej sytuacji najczęściej wiąże się z koniecznością 
remontu silnika i wymiany uszczelki pod głowicą. Koszty mogą opiewać nawet na kilka tysięcy 
złotych! Butelka płynu chłodniczego to wydatek zaledwie 20-30 złotych. 
  

5.Wycieraczki. 
  

Zużyte wycieraczki nie są wstanie oczyścić szyby z zalegającej na niej w trakcie deszczu wody. 
Sytuacje takie są wybitnie niebezpieczne, bowiem w skrajnych sytuacjach kierowca może nie dostrzec 
zakrętu, do którego się zbliża, wybiegającego na ulicę zwierzęcia czy gwałtownie hamującego przed 
nim pojazdu. Poza tym, mocno zużyta guma wycieraczki może z niej zejść, doprowadzając do 
trwałego uszkodzenia szyby. 
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6.Klimatyzacja. 
  

Przed wyjazdem warto także sprawdzić stan klimatyzacji, uwzględniając przede wszystkim  stan 
czynnika chłodniczego, przewodów i sprężarki.  Warto pamiętać o tym, że sprawna klimatyzacja 
zapewnia lepsza kondycję psychomotoryczną kierowcy, zmniejsza stres. 
 

 
7.Wybierz dobry warsztat mechaniczny. 
  

Aby auto było w pełni sprawne do jazdy warto oddać je na kilka dni przed podróżą do warsztatu. 
Tam, wyspecjalizowany mechanik podejmie decyzje o zakresie koniecznych napraw i doradzi co 
należy zmienić, aby auto było bezpieczne i sprawne do jazdy. Można to zadanie zlecić sieci ASO albo 
dobremu warsztatowi.   
  

8.Wyposażenie dodatkowe auta. 
  

Wybierając się w dłuższą podróż warto zabrać ze sobą także inne, z pozoru mniej przydatne, rzeczy. 
Drugi komplet kluczy do auta, trójkąt ostrzegawczy, pompka powietrza, kamizelka odblaskowa, 
apteczka, gaśnica czy lewarek wraz z kluczem do kół, to tylko niektóre z nich. 
  

9.Apteczka + gaśnica. 
  

Warto ją mieć w aucie bo nawet jeśli my jej nie użyjemy ratując innych to ktoś może jej użyć ratując 
nas.  
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