
 
 
 
 
 
 
 
Comença la temporada d'èxode massiu vacacional, època en la qual es realitzen nombrosos desplaçaments 
amb cotxe i en la qual es recorre una gran quantitat de quilòmetres per carretera. Per això és important que 
abans de posar-te en marxa tinguis el teu vehicle a punt i preparat per afrontar aquests 
desplaçaments. 
 
No es tracta només d'una qüestió pràctica en la qual hagis de ser previsor per evitar inconvenients que poden 
fer el teu viatge més llarg i pesat, sinó que també ens referim a qüestions de seguretat, per la qual cosa és 
important invertir temps i diners en preparar el teu cotxe per a les vacances. 
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És fonamental que revisis que els pneumàtics es troben en bon estat.  
Comprova que la profunditat del dibuix és l'adequada, així com que les gomes  
no estan esquerdades o deteriorades per factors climatològics.  
Pots informar-te més sobre aquest tema en el  
“post vida útil de los neumáticos”.  
 
També és important que comprovis, abans de posar-te en 
marxa, que la pressió és la correcta i que disposes de  
roda de recanvi i eines per canviar-la en cas de necessitat.  
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Un altre aspecte important, ja que d'ell depèn la teva seguretat,  
és comprovar que els cinturons de seguretat funcionen adequadament.  
Per comprovar-ho només cal que facis una estrebada seca per assegurar-te que es trava.  
Comprova també que el pilot que indica un mal funcionament del coixí de seguretat no roman encès. 
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Comprova que funcionen bé totes les llums i indicatius lluminosos del teu vehicle.  
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També és important que t’asseguris que el nivell d'aigua i/o anticongelant és l'adequat.  
El nivell ha de situar-se entre el mínim i el màxim que s'indica.  
Fes aquesta comprovació quan el motor estigui fred. 
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Pel que fa al nivell d'oli, també cal que comprovis si es troba entre les marques assenyalades, entre 
el mínim i el màxim indicats per la vareta.  
Si falta poc perquè acabi el seu període de durada, és aconsellable canviar-lo abans de posar-te en 
marxa. 
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És també molt important una bona distribució de la càrrega en el maleter o la baca, ja que si està 
mal col·locada pot influir i molt en la dinàmica del vehicle, la qual cosa afavoriria una pèrdua sobtada 
de control del cotxe. 
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Una última recomanació és que, abans de posar-te en marxa, comprovis que tens en regla tota la 
documentació.  
Fixa't en la data de caducitat del teu permís de conduir i comprova que tens en regla els papers de la 
revisió tècnica, el permís de circulació i l’assegurança del vehicle. 

 
Al marge de tots aquests consells, si detectes que el teu vehicle presenta algun comportament estrany, per 
exemple en frens, embragatge, etc, porta’l a la revisió per assegurar-te que comences les teves vacances 
tranquil i segur.  

A gaudir de l'estiu i de les vacances! 
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