Hyundai. Nova geração HB20 chega às
concessionárias a partir de R$ 46.490. PÁG. 2
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OFICINA Calibragem é uma das principais causas da perda prematura do pneu; É PRECISO VERIFICAR AO MENOS UMA VEZ POR SEMANA

Alerta. O desalinhamento das rodas ou eixos afeta a
dirigibilidade e provoca o arraste contínuo dos pneus,
fazendo com que o desgaste seja acelerado e anormal,
reduzindo a quilometragem em até 25%
Divulgação

Manutenção dos pneus garante
a segurança dos passageiros
Especialista dá dicas de como cuidar dos
pneus do seu veículo; confira abaixo
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

“Balanceamento, alinhamento, calibragem e rodízio dos
pneus são essenciais para
manter a alta performance
do conjunto pneumático”.
Esse é o alerta feito por José
Carlos Quadrelli, gerente geral de Engenharia de Vendas
da Bridgestone, marca fabri-

cante de pneus.
Segundo o especialista, manter
os pneus em boas condições
proporciona o aproveitamento total dos sistemas de suspensão, transmissão, tração,
direção e frenagem, trazendo
assim maior segurança ao motorista e aos passageiros.
De olho na Semana Nacional
de Trânsito, que segue até o
dia 25 de setembro, reunimos
aqui dicas de como cuidar corretamente dos pneus do seu
veículo. Confira!

.

dicaS de manutenção
CALIBRAGEM
Importante tanto para
a boa condição de
rodagem quanto para
o menor desgaste, boa
dirigibilidade e menor
consumo de combustível.
Por estes motivos, o
motorista precisa sempre
estar atento a este item
inclusive para o pneu
reserva.
Alinhamento e
balanceamento
O alinhamento e o
balanceamento também

devem ser verificados
periodicamente a cada
10 mil km rodados. Além
de evitarem um desgaste
irregular dos pneus, eles
garantem estabilidade e
melhor dirigibilidade do
veículo.
RODÍZIO
É essencial que o motorista
faça ainda o rodízio dos
pneus, isto é, uma inversão
das posições entre os pneus
dianteiros e os traseiros.
Essa movimentação tem
por função equalizar o

desgaste e garantir uma
vida útil mais longa e
uniforme.
SUBSTITUIÇÃO
Por fim, não esqueça
de substituir os pneus
quando as suas superfícies
demonstrarem sinais de
desgaste; em caso de
impactos ou furos, verifique
também a parte interna
do pneu; não estacione
sobre locais com óleo ou
solvente; e verifique a
condição geral dos pneus
regularmente.

