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Ακινησία και Συντήρηση Αυτοκινήτου 

Η ακινησία του αυτοκινήτου για ένα μήνα ή περισσότερο σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνθήκες 

περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει αιτία για δημιουργία αρκετών προβλημάτων στο αυτοκίνητο. 

Τι πρέπει να προσέξετε: 

Μπαταρία 

Με τον καιρό η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί. Ίσως χρειαστεί να βάζετε σε λειτουργία περιοδικά τον 

κινητήρα, να χρησιμοποιήσετε έναν συντηρητή μπαταρίας, ή να την αποσυνδέσετε αλλά μόνο κατόπιν 

συνεννόησης με τον μηχανικό σας. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα η αποσύνδεση της μπαταρίας απαιτεί 

συγκεκριμένη διαδικασία για την αποφυγή απορύθμισης των ηλεκτρονικών ή και βλάβης.  

Φρένα 

Σε μεγάλο διάστημα ακινησίας με το χειρόφρενο τραβηγμένο, ο δίσκος μπορεί να παρουσιάσει σκουριά και τα 

τακάκια κολλήσουν στο δίσκο. Αν είναι ασφαλές και εφικτό,  ακινητοποιήστε το αυτοκίνητό σας με άλλο τρόπο, 

ή μετακινείτε το κατά διαστήματα.  

Ελαστικά 

Το πρόβλημα των ελαστικών σε ακινησία είναι η επιπέδωση του πέλματος στο σημείο επαφής και η μείωση της 

πίεσή τους. Αυτό μπορεί να συμβεί με τις κατάλληλες συνθήκες ακόμη και μετά από ένα μόνο μήνα ακινησίας. 

Τα ελαστικά υψηλών αποδόσεων ή χαμηλού προφίλ είναι ποιο επιρρεπή, και για διάστημα ακινησίας 

μεγαλύτερο του ενός μήνα συνιστάται να αφαιρούνται και το όχημα να τοποθετείται σε βάσεις. Μετά την 

ακινησία ζητήστε από το μηχανικό σας να τα ελέγξει για τυχόν προβλήματα. 

Υγρά 

Σε μεγάλα διαστήματα ακινησίας παρατηρείται συγκέντρωση υγρασίας στο ρεζερβουάρ καυσίμου, διαβρώσεις 

από τα πρόσθετα του λαδιού στον κινητήρα, και ευαισθησία σε σωλήνες και τσιμούχες που μπορεί να ξεραθούν 

αν δεν λιπαίνονται. Κάποιοι κατασκευαστές συνιστούν την αλλαγή των λαδιών πριν την ακινησία, ενώ είναι καλό 

να γεμίζετε και το ρεζερβουάρ του καυσίμου. 

Μπογιά 

Αν το αυτοκίνητο μείνει έξω είναι εκτεθειμένο στις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως σκόνη, χώμα, νερό, 

κουτσουλιές, και άλλα διαβρωτικά στοιχεία, προτείνεται η χρήση κουκούλας.  Αν το χρώμα έχει διαβρωθεί σε 

κάποιο σημείο, χρησιμοποιήστε για την αποκατάσταση ένα ειδικό αποκατάστασης αλλοιώσεων χρώματος με 

ένα μαλακό πανάκι. 

Τρωκτικά 

Τα ποντίκια ή άλλα τρωκτικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στις καλωδιώσεις ή τους ιμάντες. Κάποια ζώα 

μπορεί να φωλιάσουν στο επάνω μέρος των ελαστικών ή μέσα στον κινητήρα, και τα έντομα σε ανοιχτούς 

σωλήνες όπως εξάτμιση και εισαγωγή. Λάβετε τα συνήθη μέτρα για τον περιορισμό των τρωκτικών όσο το 

αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο και πριν το χρησιμοποιήσετε ελέγξτε τα λάστιχα, την εξάτμιση και τον χώρο του 

κινητήρα. 


