Οδήγηση εκτός δρόμου

Οδήγηση χωρίς όρια

Καλωσόρισμα
Σας καλωσορίζω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδήγησης εκτός δρόμου, που
πραγματοποιεί η εταιρεία μας. Το σεμινάριο απευθύνετε σε αυτούς που
θέλουν να μάθουν τα μυστικά της οδήγησης εκτός δρόμου σε μία ημέρα.
Μετά από μία θεωρητική εκπαίδευση μετακινούμαστε στα βουνά για να
αναλώσουμε το 90 % του χρόνου του σεμιναρίου, στην οδήγηση εκτός δρόμου.
Αξιολογώντας το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, τις δυνατότητες του
τετρακίνητου οχήματος σας, προσαρμόζουμε την κατάρτιση για να απολαύσετε
μία γεμάτη ημέρα στην φύση, βελτιώνοντας τις δεξιότητες σας
καθοδηγούμενοι από έμπειρους εκπαιδευτές.
Επιπλέον, εκτός από την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας που θα σας
προσδώσει, με την συμμετοχή σας στο σεμινάριο θα μπορείτε:















να οδηγείτε με ένα όχημα 4Χ4 σε όλα τα εδάφη
να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε απότομους λόφους
να διαχειρίζεστε μία αποτυχημένη ανάβαση
να οδηγείτε σε πλαγιές μεγάλης κλίσης
να οδηγείτε με ασφάλεια σε άμμο, χιόνι ή λάσπη
να περνάτε από στενά σημεία, γέφυρες κλπ
να περνάτε με ασφάλεια πάνω από βράχια, κορμούς, χαντάκια και
εμπόδια
να περνάτε μέσα από νερά
να απεγκλωβίζεστε από κολλήματα
να χειρίζεστε τον εργάτη
να διαβάζετε χάρτη και να χειρίζεστε GPS
να προετοιμάζετε μία εξόρμηση
να δημιουργείτε λίστα εξοπλισμού
να διαχειρίζεστε έκτακτες καταστάσεις

Ελπίζω ειλικρινά να απολαύσετε αυτή την εμπειρία τόσο σε εκπαιδευτικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο φιλοξενίας.
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Πρόγραμμα κατάρτισης σεμιναρίου «Εκτός Δρόμου Οδήγησης»
09:00 – 09:30

Εγγραφή και έλεγχος εγγράφων - Επισκόπηση ατζέντας ημέρας
(Οι καταρτιζόμενοι προσέρχονται, συλλέγονται τα στοιχεία τους και ελέγχουμε την άδεια οδήγησης τους.
Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας προσφέρεται ρόφημα)
(Ο υπεύθυνος του σεμιναρίου καλωσορίζει τους καταρτιζόμενους, παρουσιάζει την εταιρία, τους
εκπαιδευτές και παραθέτει την δομή της κατάρτισης, διανέμοντας το έντυπο υλικό της θεωρητικής
εκπαίδευσης)

09:30 -10:30

Θεωρητική κατάρτιση σε off road driving
Η θεωρητική κατάρτιση αποτελείται από επιμέρους ενότητες και η ανάλυση τους έχει στόχο την ολιστική
προσέγγιση και την επάρκεια γνώσεων για την off road driving.
Ενότητα 1-1:
Ενότητα 1-2:
Ενότητα 1-3:
Ενότητα 1-4:

10:30 – 11:00

Βασικές οδηγίες για 4WD
Προετοιμασία
Τεχνικές οδήγησης
Έκτακτες καταστάεις

(Λειτουργεία και συστήματα 4Χ4 οχημάτων)
(Εξοπλισμός και προετοιμασία για οχήματα 4Χ4)
(Τεχνικές οδήγησης για οδήγηση εκτός δρόμου)
(Έλεγχοι, λειτουργεία εργάτη, έκτακτες καταστάσεις)

Άφιξη στη βάση της εκπαίδευσης, ρόφημα και προετοιμασία για την πρακτική
άσκηση
(Ο κάθε εκπαιδευτής εξηγεί στην ομάδα του τις ασκήσεις που θα πραγματοποιήσουν, τα μέτρα
ασφαλείας που θα λαμβάνουν σε κάθε άσκηση και την λειτουργία της ομάδας).

11:00 – 12:30

Ομάδα 1 – αναβάσεις – καταβάσεις -πλαγιές
Ανέβασμα σε απότομη κλίση
Επιστροφή από αποτυχημένη ανάβαση
Κατάβαση σε απότομη κλίση
Οδήγηση σε πλαγιά
(Οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν ασκήσεις με τις υποδείξεις του εκπαιδευτή τους ως
ομάδα, σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Χρησιμοποιούν το κιβώτιο ταχυτήτων ανάλογα με την
άσκηση. Πρώτα σχεδιάζουν την ενέργεια τους και μετά την πραγματοποιούν)

11:00 – 12:30

Ομάδα 2 - Πέρασμα ποταμού – βραχώδες έδαφος – άμμος
Διάσχιση ποταμού
Οδήγηση εντός ποταμού
Οδήγηση σε βραχώδες έδαφος
Οδήγηση σε αμμώδες έδαφος
(Οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν ασκήσεις με τις υποδείξεις του εκπαιδευτή τους ως ομάδα, σε
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Χρησιμοποιούν το κιβώτιο ταχυτήτων ανάλογα με την άσκηση. Πρώτα
σχεδιάζουν την ενέργεια τους και μετά την πραγματοποιούν)
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11:00 – 12:30

Ομάδα 3 – Οδήγηση σε ορύγματα – οδήγηση σε λάσπη – πέρασμα από τάφρο
Οδήγηση σε ορύγματα
Οδήγηση σε λασπώδες έδαφος
Οδήγησης σε ολισθηρό έδαφος
Τεχνική περάσματος τάφρου
(Οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν ασκήσεις με τις υποδείξεις του εκπαιδευτή τους ως ομάδα, σε
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Χρησιμοποιούν το κιβώτιο ταχυτήτων ανάλογα με την άσκηση. Πρώτα
σχεδιάζουν την ενέργεια τους και μετά την πραγματοποιούν)

11:00 – 12:30

Ομάδα 4 – Χρήση του εργάτη – απομάκρυνση εμποδίου – ρυμούλκηση – ανέβασμα
με εργάτη – επαναφορά ανεστραμμένου οχήματος
Χρήση βαρούλκου και μέτρα ασφαλείας
Απομάκρυνση εμποδίου από τον δρόμο (δέντρο)
Τεχνικές ρυμούλκησης
Ανέβασμα με εργάτη σε ανηφόρα
Απεγκλωβισμός οχήματος από βούλιαγμα με χρήση εργάτη
Επαναφορά ανεστραμμένου οχήματος.
(Οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν ασκήσεις με τις υποδείξεις του εκπαιδευτή τους ως
ομάδα, σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Χρησιμοποιούν τον εργάτη σε συνδυασμό με το κιβώτιο
ταχυτήτων ανάλογα με την άσκηση. Πρώτα σχεδιάζουν την ενέργεια τους και μετά την πραγματοποιούν.)

12:30 – 14:00 1η Εναλλαγή ομάδων στις ασκήσεις
(Οι καταρτιζόμενοι αλλάζουν ενότητα εκπαίδευσης με κυκλικότητα).

14:00 – 14:30 Διάλειμμα ελαφρύ γεύμα.
14:30 – 16:00 2η Εναλλαγή ομάδων στις ασκήσεις
16:00 – 17:30 3η Εναλλαγή ομάδων στις ασκήσεις
17:30 – 18:00 Ολοκλήρωση εκπαίδευσης – Αξιολόγηση.
(Όλοι συγκεντρώνονται στην βάση της εκπαίδευσης, γίνεται ένας απολογισμός και
πραγματοποιείτε αξιολόγηση. Παράλληλα περισυλλέγετε ο εξοπλισμός και γίνεται προετοιμασία για
αναχώρηση στην έδρα της εταιρίας).

Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στην Αργυρούπολη Κιλκίς, σε αίθουσα του τοπικού συλλόγου. Η
θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της διάλεξης, συζήτησης
Η πρακτική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί, στην πόλη Αργυρούπολη του Νομού Κιλκίς 60 χιλ από την
Θεσσαλονίκη, και 78 χιλιόμετρα από τις Σέρρες σε περιοχή που συγκεντρώνει όλων των ειδών διαμόρφωσης
εδάφους και από εκεί περνάει ο Γαλλικός ποταμός.
Η κατάρτιση θα βιντεοσκοπηθεί για την προσωπική σας χρήση.
Με το πέρας της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί αναφορά στον ανάδοχο και έκδοση των πιστοποιητικών
κατάρτισης.
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Σεμινάριο

οδήγησης

εκτός δρόμου

Εμπρός τοποθετημένος κινητήρας

Πώς λειτουργεί το 2WD
Βασικές πληροφορίες για 4WD

Εμπροσθοκίνητο όχημα

FWD: Εμπροσθοκίνητα οχήματα
RWD: Οπισθοκίνητα οχήματα

Εμπροσθοκίνητο όχημα με εμπρός τοποθετημένο κινητήρα

Πίσω τοποθετημένος κινητήρας

Οπισθοκίνητο όχημα
Οπισθοκίνητο όχημα με πίσω τοποθετημένο κινητήρα

Εμπρός τοποθετημένος κινητήρας

Οπισθοκίνητο όχημα
Οπισθοκίνητο όχημα με εμπρός τοποθετημένο κινητήρα
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Κινητήρας

Κεντρικό διαφορικό

Πώς λειτουργεί το 4WD
Βασικές πληροφορίες για 4WD

Τροχοί κίνησης

Τετρακίνηση

Full Time
Standby
Part-time

4WD: Μόνιμη τετρακίνηση (4WD)
4WD: Συνήθως 2WD, γίνεται 4WD αυτόματα, όταν είναι ανάγκη.
4WD: Συνήθως 2WD, γίνεται 4WD κατόπιν επιλογής του οδηγού.

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ AWD

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ 4WD

ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΠΙΣΘΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
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2WD

4WD

Το όχημα χρησιμοποιεί
και τους 4 τροχούς για
ώθηση.

Το όχημα χάνει την ορμή
του.
X

Οι εμπρός τροχοί
(οδηγητικοί)
ολισθαίνουν

X

FWD

4WD

Υπο-Σύστημα Μετάδοσης

Οι εμπρός τροχοί
δεν μπορούν να
ανέβουν το κενό

RWD

4WD

X

Βασικές πληροφορίες για 4WD

Η Διαφορά μεταξύ
4WD και 2WD

RWD

Οι εμπρός τροχοί
(οδηγητικοί)
πααγιδεύονται
στο κενό

Υπάρχουν δύο τύποι επιλογής 4WD όσον αφορά τη
μετάδοση.

Βασικές πληροφορίες για 4WD

1. Τύπος μοχλού: επιλογή μοχλού στη θέση “H4” ή “L4”.
2. Τύπος κουμπιού: πάτημα ενός κουμπιού.

Λειτουργία 4WD

1. Με μόνιμο 4WD, δεν απαιτείται καμιά ενέργεια.
2. Με ημιμόνιμο 4WD, οι οδηγοί πρέπει να
κλειδώσουν τις μπροστινές πλήμνες
ελεύθερων τροχών και να γυρίσουν σε
τετρακίνηση.
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Βασικές πληροφορίες για 4WD

Κλειδώνοντας τις μπροστινές
πλήμνες των ελεύθερων
τροχών

2. Δυναμικό κλείδωμα: Πίεση του
κουμπιού κλειδώματος των
μπροστινών πλημνών.

Βασικές πληροφορίες για 4WD

Βασικές πληροφορίες
για Οδήγηση Εκτός
Δρόμου
Οδηγείτε αργά
όταν
επιλέγετε L4.

1. Χειροκίνητο: Περιστροφή
του χειριστηρίου των
μπροστινών πλημνών των
ελεύθερων τροχών στη θέση
«κλείδωμα».

3. Αυτόματο: Το κλείδωμα των
μπροστινών πλημνών των
ελεύθερων τροχών γίνεται όταν ο
οδηγός επιλέγει τη λειτουργία
4WD.

DRIVING POSITION

DRIVING CONDITIONS

2WD H2: Μοχλός στο "H2“

Χρησιμοποιείστε
αυτή
τη
λειτουργία για κανονική οδήγηση
σε στεγνούς, σκληρούς επίπεδους
δρόμους.
Η λειτουργία αυτή προσφέρει
μεγαλύτερη οικονομία, πιο ήσυχη
πορεία και την μικρότερη φθορά.

(Θέση υψηλής ταχύτητας
κίνηση στους 2 τροχούς)

4WD H4: Μοχλός στο "H4“
(Θέση υψηλής ταχύτητας ,
κίνηση στους 4 τροχούς)

4WD L4: Μοχλός στο “L4”
(Θέση χαμηλής ταχύτητας ,
κίνηση στους 4 τροχούς)

Χρησιμοποιείστε
αυτή
τη
λειτουργία για κανονική οδήγηση
σε βρεγμένο, παγωμένο ή
χιονισμένο οδόστρωμα.
Η λειτουργία αυτή προσφέρει
καλύτερη τριβή από ότι η
λειτουργία 2WD.
Χρησιμοποιήστε
αυτή
τη
λειτουργία για μέγιστη δύναμη
και τριβή.
Χρησιμοποιήστε
“L4”
για
ανάβαση
ή
κατάβαση
σε
απότομες πλαγιές, οδήγηση εκτός
δρόμου
και
σε
αμμώδες,
λασπώδες ή βαθύ χιονισμένο
έδαφος.
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LSD & Σύστημα Μπλοκέ Διαφορικού

Βασικές πληροφορίες για 4WD

Τροχός που περιστρέφεται
με 200 rpm

Κέλυφος διαφορικού που
περιστρέφεται με 100 rpm
Γωνιακά γρανάζια
(Πλανήτες)

Χωρίς τριβή

Η ισχύς μεταφέρεται
μέσω oδοντωτών
τροχών (Δορυφόροι)

Κανονική
τριβή

LSD (Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης)

Βασικές πληροφορίες για 4WD

LSD & Σύστημα Μπλοκέ Διαφορικού

*Φρενάρισμα με τον κινητήρα: Τραβώντας το πόδι από το πεντάλ του γκαζιού,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα για να σας βοηθήσει να φενάρετε. Η
αντίσταση του επιβραδυνόμενου κινητήρα, επιβραδύνει την ταχύτητα των
τροχών και στη συνέχεια και το όχημα.

Σύστημα μπλοκέ διαφορικού
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Ελέγξτε το όχημα πριν
και μετά την οδήγηση
εκτός δρόμου!









Προετοιμασία





Καύσιμα
Φρένα
Λάδια
Όλα τα υπόλοιπα υγρά
Μπαταρία σε καλή κατάσταση και ασφαλισμένη στη θέση
της
Όλοι οι σωλήνες και ιμάντες σε καλή κατάσταση
Τα λάστιχα σε καλή κατάσταση και κατάλληλα
φουσκωμένα, ρεζέρβα κανονικού μεγέθους
Μετά από οδήγηση σε λάσπη ή βαθύ νερό, είναι καλή ιδέα
να ελέγξετε τα διαφορικά σας και τι κιβώτιο ταχυτήτων για
νερό ή λάσπη.
Να γνωρίζετε τα όρια σας και τα όρια του οχήματος.
Παντα να οδηγείτε ήρεμα!

Προετοιμασία

Ασφάλεια
 Όλοι οι επιβαίνοντες στο όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και να φοράνε ζώνη ασφαλείας.
 ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ.
 Το να είναι κάποιος όρθιος στο όχημα κρατώντας την μπάρα κύλισης μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
Εάν το όχημα χτυπήσει μια πέτρα, ενδεχομένως να τον εκτινάξει εκτός του οχήματος.
 Να είστε μακριά από ιμάντες και συρματόσχοινα κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης.
 Τα οχήματα με μαλακή οροφή θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μπάρα ανατροπής.
 Να είστε σίγουροι ότι το όχημα και τα λάστιχα βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
 Να λέτε σε κάποιον πού πηγαίνετε και πότε αναμένετε να είστε πίσω.
 Να ταξιδεύετε με ακόμα ένα όχημα.
 ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΩΣ.
 Να γνωρίζετε τα όριά σας και τα όρια του οχήματος – κάθε όχημα θα αντιδράσει διαφορετικά σε σκληρές
συνθήκες.
 Μην κάνετε επίδειξη!
 Αλκοόλ και οδήγηση δεν είναι συμβατά.
 ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
 Να μην πετάξετε ποτέ αποτσίγαρα έξω από το όχημα λόγω κινδύνου εκδήλωσης πιθανής πυρκαγιάς.
 Όταν βγαίνετε εκτός δρόμου σε στεγνές συνθήκες, προσέξτε να μην ξεκινήσετε κάποια πυρκαϊά στα
στεγνά χόρτα εξαιτίας της έντονης ζέστης από τον καταλυτικό μετατροπέα του οχήματός σας.
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 Γάντζους ρυμούλκησης
 Προστατευτικές ποδιές (Καλύμματα) κάτω μέρους
οχήματος
 Ράγες πετρών
 Κιτ απεμπλοκής αντιστρεπτικής δοκού
 Ελαστικά
 Κιτ ανύψωσης – όχι απαραίτητα
 Μπαταρία
 Κιτ κλειδώματος – μοντέλα Rubicon

Προετοιμασία

Πώς να προετοιμάσετε το
όχημά σας για σκληρές, εκτός
δρόμου διαδρομές.

Προετοιμασία

Ψηλά οι αντίχειρες!
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Προετοιμασία

Έλεγχος σε όλες τις κατευθύνσεις

ΟΧΙ

Τεχνικές οδήγησης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΣΗΣ

Ανάβαση πλαγιάς

Γωνία, Μήκος, Επιφάνεια (σκληρότητα, συμπαγής ή όχι, κενά,
ολισθηρότητα), Απότομο κατέβασμα ή καμπύλη στην κορυφή της
πλαγιάς.

Κατάβαση
πλαγιάς

Γωνία, Μήκος, Επιφάνεια (σκληρότητα, συμπαγής ή όχι, κενά,
ολισθηρότητα)

Χαντάκι

Πλάτοσ, Βάθος, Γωνία, Επιφάνεια (άμμος, πέτρα, λάσπη, λάδια)

Πλαγιά

Γωνία, Πλάτος, Απόσταση, Επιφάνεια (σκληρότητα, λάδια, κενά,
ολισθηρότητα)

Λασπώδες χώμα

Γωνία, Πλάτος, Απόσταση, Επιφάνεια (συμπαγής ή όχι, ύπαρξη
πατημασιάς ή κενά)

Ποτάμι

Βάθος, Πλάτος, Απόσταση, Ταχύτητα ροής, Κοίτη (συμπαγής ή όχι,
κενά, ολισθηρότητα)

L4

Αμμώδες έδαφος

Κλίση εδάφους (συμπαγής ή όχι, κενά)

L4

Βραχώδες έδαφος

Κλίση εδάφους, Απόσταση, Έδαφος (συμπαγές ή όχι, κενά,
ολισθηρότητα)

L4

Χιόνια

Κλίση εδάφους, Απόσταση, Έδαφος (πάγος, κενά, αντικείμενα
βυθισμένα στο χιόνι)

Σχέση που δεν απαιτεί αλλαγή κατάτη
διάρκεια της κίνησης
Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη σχέση
για να πάρετε το μέγιστο φρενάρισμα από
τον κινητήρα.

Χρησιμοποιήστε χαμηλότερη σχέση
μετάδοσης

Χρησιμοποιήστε μια σχέση μεγαλύτερη
για την εκκίνηση και μια μικρότερη για
την κατάσβαση πλαγιάς
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Ανάβαση
πλαγιάς

• Τμήμα επιτάχυνσης
• Αν η πλαγιά είναι απότομη

• Συμβουλές για την οδήγηση
•
•
•
•

Ταχύτητα, απόσταση και κατεύθυνση
Μακριά ανάβαση:
Λειτουργία συμπλέκτη
Επιτάχυνση:

• Ανάκτηση

Τεχνικές οδήγησης

• Εάν ολισθήσετε πριν φτάσετε στην
κορυφή
• Χρησιμοποιήστε τον κινητήρα ως φρένο
• Κρατήστε το τιμόνι με κατεύθυνση την
κορυφή της πλαγιάς και χρησιμοποιήστε
τον κεντρικό σας καθρέπτη για να
κατευθύνετε την κατάβαση.
• Μην ρησιμοποιείτε το επντάλ ράνου για
να μην κλειδώσουν οι τροχοί.

Ανάβαση πλαγιάς

Υπάρχουν πολλοί παράμετροι που
επηρεάζουν την ανάβαση.

Τεχνικές οδήγησης

•
•
•
•

Ελαστικά και τύπος εδάφους
Κατάσταση χώματος.
Επίγνωση των ορίων
Γνώση του τι βρίσκεται στην απέναντι
πλευρά
• Μεγιστοποιήστε την ισχύ κατά την
εκκίνηση της ανάβασης
• Μειώστε την ισχύ κατά την
προσέγγιση στην κορυφή
• Εάν κολλήσετε?
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Κατάβαση πλαγιάς

Τεχνικές οδήγησης

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Επιλογή σχέσης και φρενάρισμα
• Διατήρηση κατεύθυνσης
• Μακριά πλαγιά.
• Λειτουργία συμπλέκτη.

Να έχετε γνώση της
γωνίας προσέγγισης
και αναχώρησης
Κατά τη διέλευση από ένα χαντάκι να γνωρίζετε τη γωνία
προσέγγισης και αναχώρησης.

Τεχνικές οδήγησης

Το μήκος και ο τύπος του οχήματος θα επηρεάσουν τη γωνία
προσέγγισης και αναχώρησης.
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Τεχνικές οδήγησης

Μην κολλήσετε το κέντρο
του οχήματος στο
υψηλότερο σημείο

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Όταν οδηγείτε πάνω από μεγάλες πέτρες
• Εάν κολλήσετε…

Τεχνικές οδήγησης

Οδηγώντας σε πλαγιά

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Γωνία προσέγγισης
• Ταχύτητα και επιτάχυνση

Οδηγώντας παράλληλα
με την πλαγιά θα
μπορούσε να
προκαλέσει ανατροπή.

Οδηγείστε σε γωνία
προς την πλαγιά ώστε
να ρυθμίσετε την
κατεύθυνση του
οχήματος.
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Οδήγηση σε λασπώδες έδαφος

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Πορεία οχήματος…
• Επιλογή σχέσης...
• Λειτουργία συμπλέκτη...
• Λειτουργία τιμονιού...
• Ρύθμιση πίεσης ελαστικών...

Τεχνικές οδήγησης

• Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
• Σε ένα λασπώδες έδαφος
εξετάστε την περίπτωση χρήσης
αντιολισθητικών αλυσίδων.

Driving Techniques

Απώλεια πρόσφυσης

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Αν αρχίσετε να χάνετε πρόσφυση
σε άμμο, λάσπη ή χιόνι …
• Αν χάσετε εντελώς την πρόσφυση…
• Θυμηθείτε, ταχύτητα και ισχύς…
• Εάν τα ελαστικά σας αρχίσουν να
σπινιάρουν…
• Μην βάζετε τα εμπόδια κάτω από
το όχημα…
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Οδηγώντας σε ένα χαντάκι

Τεχνικές οδήγησης

Approach a ditch
slantwise and
drop the tires one
by one.

Προσοχή: αν η γωνία προσέγγισης είναι λάθος, δύο τροχοί
μπορεί να εισέλθουν στο χαντάκι ταυτόχρονα, το οποίο θα
μποορύσε να ακινητοποιήσει το όχημα. Οδηγείτε προσεκτικά.

Φέρτε το ελαστικό στο τείωμα στο
άκρο του χαντακιού και επιταχύνετε
ελαφριά ώστε το ελαστικό να ανέβει
το χαντάκι. Επιβραδύνετε αμέσως
μόλις το ελαστικό περάσει το χαντάκι

Οδηγώντας μέσα σε ποτάμι

Τεχνικές οδήγησης

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Γωνία προσέγγισης και πορεία...
• Ταχύτητα και επιτάχυνση...
• Αντιστάθμιση βάθους ή κλίσης...

Αποφύγετε την
αλλαγή σχέσης
μετάδοσης για να
εισέλθετε και α
εξέλθετε.

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Γωνία προσέγγισης και πορεία
οχήματος...
• Επιλογή σχέσης και ταχύτητα …
• Λειτουργία τιμονιού…
• Επιλογή απέναντι πλευράς…

2. *Υδραυλικό πλήγμα: εάν μια ποσότητα νερού ξεπεράσει την
χωρητικότητά του θαλάμου, σταματάει η κανονική συμπίεση.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει το στράβωμα ή τη θραύση της
συνδετικής ράβδου (μπιέλα) και τη ζημία του εμβόλου.
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Βάθος νερού

Φώτα
Προφυλακτήρας
Άξονες τροχών

Τεχνικές οδήγησης

Βάθος νερού

Χρήση

Έως τους άξονες

Κανονική

Έως τον προφυλακτήρα

Προσοχή

Περισσότερα
Γενικά εντάξει.

Έλεγχος της εισαγωγής
του αέρα
Έως τα φώτα
Προσοχή
Αποφύγετε τελείως αν
είναι δυνατόν.
Περάστε απέναντι μόνο σε οριοθετημένες περιοχές

Οδηγώντας σε αμμώδες έδαφος • Συμβουλές για την οδήγηση

Τεχνικές οδήγησης

Αν το όχημα κολλήσει, χαμηλώστε την
πίεση των ελασατικών για να κάνετε την
εκκίνηση ευκολότερη, αλλά μην ξεχάσετε
να επαναφέρετε την πίεση αργότερα.

• Πρόσφυση και πίεση ελαστικών...
• Επιλογή σχέσης μετάδοσης...
• Λειτουργία τιμονιού και
συμπλέκτη...
• Ακινητοποιώντας το όχημα...

Αν το όχημα ακινητοποιηθεί,
ισιώστε το τιμόνι πριν
ξεκινήσετε πάλι.
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Οδηγώντας σε βραχώδες έδαφος • Συμβουλές για την οδήγηση
•
•
•
•

Επιλογή σχέσης και ταχύτητας...
Πορεία οχήματος...
Πίεση ελαστικών...
Λειτουργία τιμονιού...

Τεχνικές οδήγησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Αν βρεθείτε σε βαθιές αυλακώσεις
σε λάσπη ή χιόνια και δεν μπορείτε
να βγείτε…
• Οδηγείστε προς τα μπρος αργά…
• Αν οι αυλακιές είναι πολύ βαθιές…

Τεχνικές οδήγησης

Αυλακιές

ΝΑΙ
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Τεχνικές οδήγησης

Χαντάκια

Τεχνικές οδήγησης

Οδηγώντας σε χιόνια

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Αν βρεθείτε σε περίπτωση που
πρέπει να περάσετε παράλληλα
πάνω από ένα χαντάκι
• Πηγαίνετε αργά και περάστε
πάνω από το χαντάκι όπου αυτό
είναι δυνατόν
• Εκτιμήστε την πορεία του
οχήματός σας κοιτώντας πάνω
από το καπό, ή αφήστε κάποιον
συνεπιβάτη να σας καθοδηγήσει
όντας έξω από το όχημα
• Να θυμάστε να μένετε στο κέντρο
κατά την κίνηση στο χαντάκι.

• Έλεγχος του εδάφους
• Ενδεχομένως επικίνδυνα αντικείμενα μπορεί να βρίσκονται θαμμένα στο χιόνι
• Το μέγιστο βάθος χιονιού που επιτρέπεται να οδηγείτε είναι μέχρι το ύψος του
διαφορκού
• Η ποιότητα του χιονιού μεταβάλει την αντίστασή του.
• Κάποια οχήματα κερδίζουν σε σταθερότητα όταν οδηγούνται σε αυλακιές (ροδιές)
από προηγούμενα οχήματα.
• Εκκινώντας το όχημα
• Απότομη χρήση του συμπλέκτη έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πρόσφυσης
• Επιλέξτε επίσης μια μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης
• Σε ένα όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων απλώς απελευθερώστε το πεντάλ του
φρένου.
• Ταχύτητα οδήγησης
• Σε δρόμο καλυμμένο με πάγο ή με χιόνι οδηγείτε το πολύ με τη μισή ταχύτητα από
ότι θα πηγαίνατε σε κανονικές συνθήκες.
• Λειτουργία τιμονιού
• Χρησιμοποιείτε ελαστικά χωρίς καρφιά όταν οδηγείτε σε χιόνι
• Κάνοντας απότομες στροφές είναι επικίνδυνο.
• Όταν το όχημα αρχίζει να χάνει πρόσφυση κατά τη διάρκεια στροφής, οι οδηγοί
τείνουν να αντισταθμίσουν.
• Φρένο
• Ελέγξτε το φρενάρισμα όσον αφορά κλείδωμα τροχών σε ένα ασφαλές πειβάλλον.
• Ακόμα και οχήματα με ελαστικά με καρφιά ή που χρησιμοποιούν αλυσίδες έχουν
χαμηλότερο επίπεδο «κρατήματος» έναντι της οριζόντιας ορμής του οχήματος.
• Οι περιοχές πριν τις διασταυρώσεις και τις στροφές τείνουν να έχουν πιο ολισθηρές
επιφάνειες, καθώς πολλά οχήματα φρενάρουν σε αυτά τα σημεία στο παρελθόν.
• Ανάβαση σε πλαγιά
• Ξεκινήστε την ανάβαση παρατηρώντας τα οχήματα μπροστά σας και προσπαθήστε
να μη σταματήσετε κατά την διάρκεια της ανάβασης.
• Κατάβαση σε πλαγιά
• Κατέβασμα ταχύτητας ή απότομη επιβράδυνση θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την
κατάβαση, καθώς το όχημα μπορεί να απωλέσει πρόσφυση.
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Τεχνικές οδήγησης

Περνώντας κορμό δέντρου

•

Τεχνικές οδήγησης

Αναστροφή τριών σημείων
σε στενό δρόμο

Συμβουλές για την οδήγηση
• Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε χαμηλή σχέση και 1η ταχύτητα.
• Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε την απαραίτητη ισχύ για να
ανεβείτε στην πλαγιά
• Βήμα 3: Οδηγείστε πίσω στο δρόμο προς την αντίθετη
κατεύθυνση.

Απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια αυτού του ελιγμού
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Τεχνικές οδήγησης

Αντιολησθητικές Αλυσίδες

Ιδανική Πίεση

Ελάχιστη Πίεση μόνο για
Επείγουσες Καταστάσεις

Βραχώδες έδαφος

22 - 26 lbs

22 - 26 lbs

Αραιή άμμος

22 - 26 lbs

8 - 10 Ibs

Βαθιά λάσπη

22 - 24 lbs

10 - 12 Ibs

Βαθύ χιόνι

26 - 28 lbs

8 - 10 Ibs

Έδαφος

Τεχνικές οδήγησης

Ελαστικά
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Τεχνικές οδήγησης

• Συμβουλές για την οδήγηση
• Χρησιμοποιήστε χαμηλή σχέση
Σύνοψη Οδήγησης Εκτός Δρόμου • Αν έχετε χειροκίνητο κιβώτιο
• Αν έχετε αυτόματο κιβώτιο
• Κρατήστε το πόδι σας μακριά από
τον συμπλέκτη συνεχώς
• Μην περνάτε πάνω από μεγάλες
πέτρες.
• Διατηρήστε επαρκή ταχύτητα
• Συνεχείστε να κινείστε από τη
στιγμή που το αποφασίσετε
Να γνωρίζετε τα όρια σας και τα όρια
του οχήματος.!

Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης
Απλή ρυμούλκηση

Όταν αγκυρώνετε σε ένα όχημα, αγκυρώστε σε ένα
κατάλληλο γάντζο ή στο πλαίσιο. Μην αγκυρώνετε στον
προφυλακτήρα.

Η χρήση τροχαλίας διπλασιάζει την ικανότητα του βαρούλκου.
Χρησιμοποιήστε αυτή την τεχνική για τις πιο δύσκολες καταστάσεις.
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Παρατηρήσεις

Βασικά στοιχεία
ηλεκτρικού βαρούλκου

Το βαρούλκο ελέγχεται από το
απομακρυσμένο χειριστήριο χειρός
ώστε να επιτρέψει στον χειριστή να
βρίσκεται σε απόσταση κατά τη
λειτουργία ρυμούλκησης.

Παρατηρήσεις

Λειτουργία βαρούλου

1. Κινητήρας
2. Τύμπανο
3. Συρματόσχοινο
4. Εκτροπέας (για χρήση βαρούλκου υπό
γωνία)
5. Κιβώτιο μετάδοσης
6. Συμπλέκτης
7. Ντίζες πρόσδεσης
8. Τηλεχειριστήριο
9. Γενικός διακόπτης
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Εξαρτήματα βαρούλκου
που θα θέλετε να έχετε
μαζί σας.

Τροχαλία

Ναυτικά κλειδιά

Παρατηρήσεις

Γάντια

Ιμάντας

Πείρος σύνδεσης

Βήμα1: Φορέστε τα γάντια.
Βήμα 2: Απελευθερώστε το συμπλέκτη.
Βήμα 3: Απελευθερώστε το γάντζο και προσαρμόστε τον
ιμάντα.
Βήμα 4: Τραβήξτε το συρματόσχοινο μέχρι το φορτίο.
Βήμα 5: Ασφαλίστε τον ιμάντα στο φορτίο.
Βήμα 6: Προσαρμόστε το ναυτικό κλειδί στα άκρα του
ιμάντα και τον γάντζο.
Βήμα 7: Κλειδώστε το συμπλέκτη.
Βήμα 8: Παρέχετε ηλεκτρική ισχύ στο βαρούλκο
Βήμα 9: Τεντώστε το συρματόσχοινο.
Βήμα 10: Ελέγξτε το φορτίο.

Παρατηρήσεις

ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

Γάντζος πρόσδεσης
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Παρατηρήσεις

Ρυμούλκηση

Βήμα 11: Ελέγξτε το συρματόσχοινο
Βήμα12: Απλώστε κάτι επάνω στο συρματόσχοινο
Βήμα 13: Ανακοινώστε τις προθέσεις σας
Βήμα 14: Ξεκινήστε τη ρυμούλκηση
Βήμα 15: Ασφαλίστε το φορτίο

Βήμα 16: Αποσυνδέστε το συρματόσχοινο
Βήμα 17: Τυλίξτε το συρματόσχοινο
Βήμα 18: Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή

Παρατηρήσεις

Ρυμούλκηση
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Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης

Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης
Μεγάλα δέντρα εντός
δρόμου

Παράδειγμα:
Τοποθετήστε τον ιμάντα γύρω από κάποιο βράχο ή δέντρο
με την τροχαλία όπως φαίνεται. Ρυμουλκήστε το δέντρο
έως ότου μπορείτε να περάσετε.

23

12/10/2016

Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης
Επαναφορά οχήματος στο
δρόμο

Παράδειγμα:
Όχημα εκτός δρόμου και η απευθείας ρυμούλκηση δεν είναι
δυνατή. Χρησιμοποιήστε ένα δέντρο, έναν ιμάντα και μια
τροχαλία όπως φαίνεται.

Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης
Πάντα να χρησιμοποιείτε
ιμάντα γύρω από το
δέντρο και να τον
τοποθετείτε χαμηλά στον
κορμό του.
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Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης
Ορθός τρόπος σύνδεσης
δύο ιμαντών μεταξύ τους

Παρατηρήσεις

Τεχνικές ρυμούλκησης
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Επιθεώρηση πριν την
οδήγηση εκτός δρόμου

• Πριν την εκκίνηση του κινητήρα
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
• Ελαστικά (και ρεζέρβα)
• Μπουλόνια
• Εντός του οχήματος
• Γρύλος και μπουλονόκλειδο
• Ζώνες ασφαλείας
• Όργανα ενδείξεων και ελέγχου

Παρατηρήσεις

• Στο μέρος της μηχανής
• Επιπλέον ασφάλειες
• Ύψος αντιψυκτικού υγρού
• Μπαταρία και καλώδια
• Λοιπές καλωδιώσεις
• Στάθμη καυσίμου

•

Βασική συντήρηση
• 1 Καθάρισμα:
• 2 Επιθεώρηση:
• Ζημιά στο αμάξωμα:
• Ζημιά στο σύστημα μετάδοσης:

Παρατηρήσεις

Επιθεώρηση μετά την
οδήγηση εκτός δρόμου
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Ευχαριστούμε
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδηγούμε στην τελειότητα

Προμηθεύουμε τα απαραίτητα

Προσφέρουμε αξία

Με την εκπαίδευση τα στελέχη και
οι υπάλληλοι σας, αποκτούν τις
γνώσεις, τις δεξιότητες , τα εργαλεία
και την βέλτιστη προσέγγιση για να
είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί
σε ότι τους έχετε αναθέσει να
κάνουν.

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη
γκάμα προϊόντων υποστήριξης του
μεταφορικού
έργου
για
την
επιχείρηση και τον οδηγό, τόσο για
την οργάνωση και τις διαδικασίες
όσο για την ασφάλεια και τον έλεγχο
του οχήματος και του οδηγού

Οι υπηρεσίες μας θα σας
βοηθήσουν να λειτουργείτε, νόμιμα,
με ασφάλεια, βελτιστοποιώντας το
κέρδος στο υψηλότερο επίπεδο.

Σεμινάρια προσαρμοσμένα στις
ανάγκες σας δίνουν διαφορετική
προσέγγιση και σας οδηγούν στις
βέλτιστες πρακτικές που ίσως δεν
είχατε αντιληφθεί.

Στην πραγματικότητα σχεδόν τα
πάντα για να λειτουργεί μία
επιχείρηση
μεταφορών
αποτελεσματικά, με ασφάλεια και
με διαδικασίες.

Παρέχουμε υπηρεσίες ανάλυσης
ταχογράφου και εξειδικευμένων
υπηρεσιών για να βοηθήσουμε στον
εντοπισμό
προβλημάτων
ή
δυσλειτουργιών και να βοηθήσουμε
να εξαλειφθεί η πιθανότητα
πρόκλησης ατυχήματος.

Πλατεία Ύδρας 10,

Θεσσαλονίκη 55 132

Τηλ: 2310444881

Φαξ: 2310444896

Πτολεμαίων 18,

Θεσσαλονίκη 55 630

Τηλ: 2310529800

Φαξ: 2310529818

Τομπάζη 12-14,

Θεσσαλονίκη 55 535

Τηλ: 2310474044

Φαξ: 2310474163

Μαντινείας 32,

Θεσσαλονίκη 54 644

Τηλ: 2310888904

Φαξ: 2310888905

www.thessdrive.gr - info@thessdrive.gr

