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ÖNCE MUTLAKA...

Aracınız için doğru lastik, araç üreticisinin 
belirlediği ve orijinal olarak araçta takılı 
olan lastik ebatlarıdır.

Aracınızın standart kilometre bakımını yaptırın.

Hava filtresinin performansını gözden geçirin.

Aracın rot balans ayarını yaptırın.

Elektrik tesisatını kontrol ederek far ayarlarını 
yaptırın.

Araçtaki tüm sıvıların (motor yağı, fren 
hidroliği, hidrolik direksiyon yağı, şanzıman 
yağı, soğutma suyu) yeterli miktarda 
olduklarına emin olun.

Aracın altında su veya yağ sızıntısı olup 
olmadığını kontrol edin.

Frenlerinizi kontrol ettirmeyi unutmayın.

Silecekleriniz eskimişse mutlaka yenileyin.

Kriko ve bijon anahtarlarının kullanılabilir 
durumda olduğunu kontrol edin.

Lastiklerin hava basıncını kontrol edin. Hava 
basıncı, lastikler soğukken veya en azından 2 
saat boyunca hareket etmemişken 
ölçülmelidir. Doğru hava basıncı araç 
üreticileri tarafından belirlenmiştir. Karlı ve 
buzlu havalarda; lastiklerinizin hava 
kontrolünü daha sık yapın.

Kaloriferin derecesini daha çok yükselttiğiniz 
soğuk kış günlerinde, yolda kalmamak için 
aracınızın akü kontrolünü yaptırmayı ihmal 
etmeyin!

Doğru lastik; mevsimine uygun lastiktir. 
Lastiğinizi; farklı hava, yol ve kullanım 
koşullarına göre belirleyin.

Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek 
bağlantı noktası lastiklerdir.

Doğru olmayan ebatta ve bilinçsiz lastik 
kullanmanız, yaşamınız için risk demektir!
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GÜVENLİ BİR TRAFİK İÇİN KARLI VE BUZLU YOLLARDA
GÜVENLE SEYAHAT ETMEK İÇİN

KIŞIN LASTİĞİ, KIŞ LASTİĞİ

Hız limitlerine uyun.

Emniyet kemerinizi takılı tutun.

Araç kullanırken telefonla konuşmayın.

Alkollü araç kullanmayın.

Her ay lastiklerinizin havasını ölçtürün.

Motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli 
bisiklet ve bisiklet kullanırken mutlaka 
kask kullanın.

Geceleri yolda bulunmanız gerekiyorsa 
mutlaka reflektörlü giysiler tercih edin.

Takip mesafesine dikkat edin; hızınızı düşü-
rün; savrulmayı ve patinajı önlemek için ani 

hızlanmalardan kaçının.

Kış lastiği; +7°C altındaki soğuk hava 
koşullarına uygun tekniklerle donatılmıştır.

Kış lastiklerinin diş derinliği yaz 
lastiklerine göre daha fazladır.

Kış lastiklerinin sırt deseninde daha çok 
kılcal kanal bulunur, omuz bloklarının dişli 
bir yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı 
ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

Kış lastikleri +7°C'nin altında özel karışımı 
sayesinde sertleşmeyerek, yola tutunma 
özelliğini korur. İceriğindeki yüksek silika 
oranı; yola daha güçlü tutunmasını sağlar, 
ıslak zeminde sürüş emniyetini artırır. Bu 
özellikleri sayesinde kış lastikleri yaz 
lastiklerine oranla daha yüksek yol tutuşu 
ve daha kısa fren mesafesine sahiptir.

Durmak veya yavaşlamak için vites küçülterek 
motor frenini kullanın.

Aracınızda zincir bulundurun.

1 Aralık - 1 Nisan Tarihleri Arasında Kış Lastiği 
Kullanmak Yasal  Bir Zorunluluktur.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan 
araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında Kış 

Lastiği kullanmaları zorunludur.

İl sınırları içinde ise, Kış Lastiği uygulaması yapılıp 
yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate 

alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli 
duyurular yapılır.




