KA- RENGAS UUTISKIRJE SYYSKUU 2020

MUISTA RENGASPAINEET!

Oikeat rengaspaineet säästävät polttoainetta,
renkaita ja parantavat ajamisen turvallisuutta.
Teksti Henri Uotila
Rengaspaineet, tuo vähäpätöisenä pidetty asia jolla on suuri vaikutus auton
turvallisuuteen, polttoaineen kulutukseen ja ympäristön suojeluun. Meillä KA-Renkaassa
rengaspaineiden tarkistus kuuluu normaaliin palveluun eikä näin ollen maksa mitään.
Rengaspaineiden tarkastaminen saattaa olla monelle vaikeaa, kuinka paljon ilmaa laittaa,
missä ilmaa laittaa jne. Näissä tapauksissa on paras kääntyä ammattilaisten puoleen.
Oikeat rengaspaineet säästävät polttoainetta ja pidentävät renkaan käyttöikää, eli
vähennät hiilidioksidi päästöjä ja säästät luontoa vain viidellä minuutilla
kuukaudessa!
Usein autoilijat tarkastavat rengaspaineet vain kausivaihtojen yhteydessä, vaikka
toimenpide tulisi tehdä vähintään kerran kuukaudessa sekä aina auton kuormitusta
olennaisesti muutettaessa. Siinä missä hyvillä talvi- ja kesärenkailla on merkitystä ajon
turvallisuuteen ja taloudellisuuteen, on myös rengaspaineilla. Väärät renkaiden paineet
hankaloittavat auton hallintaa eritoten ääritilanteissa. Esimerkiksi vajaapaine lisää
vesiliirron riskiä ja pidentää jarrutusmatkaa.

Niin ikään ympäristö kuormittuu epäedullisilla paineilla ajettaessa. Alitäytetty rengas
nostaa polttoaineen kulutusta ja sitä myöden hiilidioksidipäästöjä. Jos renkaat on taas
paineistettu turhan koviksi, voivat ne silloinkin kulua nopeammin ja joudut
laittamaan renkaat vaihtoon oletettua aiemmin. Liian kovat renkaat eivät myöskään
vaimenna riittävästi esimerkiksi huonokuntoisesta tiestä aiheutuvaa tärinää, joka tuntuu
aina matkustamossa asti vaikuttaen ajomukavuuteen.

Kuinka usein paineet tulee tarkistaa?
Paineet tulisi aina tarkastaa kylmistä renkaista, ei siis useiden kilometrien ajon
jälkeen. Pääsääntöisesti autonvalmistajat määrittelevät eri paineet pienelle ja
isommalle kuormalle. Osa valmistajista on määritellyt erikseen vielä erityisesti
taloudelliseen ajoon suunnatut ECO-paineet, Autoliiton
koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.
Renkaiden paineet tulisi tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa. Tämä pätee
niin ikään vararenkaaseen. Myös ennen pitkää ajomatkaa ja raskaalla tai
täydellä kuormalla ajoon lähtöä paineet kannattaa tarkistaa. Samoin heti
renkaidenvaihdon jälkeen, meillä kausisäilytyksessä olevien renkaiden paineet
tarkistetaan automaattisesti vaihdon yhteydessä. Ilmanpaineet on mitattava myös
silloin,
jos renkaassa huomaa muista renkaista poikkeavaa, vähitellen tapahtuvaa
paineenlaskua. Tällöin syynä voi olla renkaaseen uponnut ruuvi tai naula. Jos
havaitset paineen alentumaa renkaissa käänny meidän puoleen niin tarkistamme
renkaan vuotojen varalta.

Ios teet renkaiden kausivaihdon
itse, TMPS-varoitusvalo voi
hälyttää, mutta nollaantuu kun
olet tarkastanut ja säätänyt
rengaspaineet kohdalleen tai
noin 15 minuutin ajon jälkeen.
Mikäli varoitusvalo jää päälle,
renkaan painetunnistin on hyvä
säätää erillisen
kalibrointilaitteen avulla
renkaan
vaihdon yhteydessä.
TPMS-poiskytkentä on toki
mahdollista kotonakin, mutta
parhaiten

Rengaspaineanturit (TPMS)
helpottavat paineiden
seuraamista

rengaspaineen
valvontajärjestelmän nollaus
tapahtuu ammattilaisen
toimesta.
Renkaan painetunnistin on
yleensä melko huoltovapaa.
Mahdollisia

mikä ihmeen TPMS?

kuluja voivat tuottaa mm.
järjestelmän nollaustyöt sekä

Uudemmissa autoissa on apuna rengaspaineen valvontajärjestelmä,

renkaaseen vaihdettavat

joka hälyttää, kun paine renkaassa tai useammassa laskee. Tällöin

venttiilit.

paineet tulee tarkistaa heti.
Jos autolla on juuri ajamassa ja rengaspaineen merkkivalo syttyy,
pitää auto ohjata esimerkiksi tien sivuun, jossa renkaiden paineet
voi tarkastaa silmämääräisesti. Tämän jälkeen paineet kannattaa
vielä mitata lähimmällä huoltoasemalla ilmanpaineen
tarkistuslaitteella.

Väärät rengaspaineet kasvattaa polttoaineen
kulutusta noin 3-6 prosentilla, lyhentää
renkaan elinikää pahimmillaan jopa 50
prosenttia ja voi aiheuttaa renkaan
rikkoontumisen. 20-prosenttisesti alitäytetyn
renkaan ajokilometrit saattavat olla 20%
vähäisemmät, tämä tarkoittaa 8 000
kilometrin menetystä mahdollisesta 40 000
kilometristä.

Muutamia nyrkkisääntöjä
loppuun muutama vihje
auton rengaspaine ei saa poiketa rengasvalmistajan suosituksesta 20 % enempää
lämpötila vaikuttaa olennaisesti renkaiden paineisiin, esimerkiksi pakkasella rengaspaine laskee n. 0,1
baria / -10-astetta
talvirenkaisiin voi lisätä 0,2–0,3 baria autonvalmistajan suosituksiin
suositus on, että rengaspaineet tarkistetaan vähintään kerran kuukaudessa
rengaspaineet tulee tarkistaa aina kylmistä renkaista
jos huomaat renkaissa paineen alentumisia ota yhteys meihin.
Huomioitavaa painemittareista
Ole varovainen, mikäli käytät huoltoasemalla olevaa rengaspainemittaria. Painemittarit ovat usein
epäluotettavia.
Osta laadukas rengaspainemittari ja testaa sen tarkkuus rengasammattilaisen avustuksella.

Ka-renkaan toimipisteillä Koskella, Salossa, Turussa ja Vantaalla,
tarkistamme mielellämme rengaspaineet puolestasi ja
ammattitaitoinen henkilökuntamme vastaa kaikkiin rengasalan
kysymyksiisi useiden vuosien asiantuntija kokemuksella joten älä
epäröi kysyä neuvoa.
Tavoitteenamme on parantaa maailmaa yksi rengas kerrallaan.

