
Σν δεηλ επηθηλδύλσο …. απαηηεί 

ΑΦΑΛΔΗΑ



ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ

ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ

ΑΦΑΛΔΗΑ



 Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο 

– Μεραλή»

 Μεραλή

 Αλαβάηεο

 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο



 Απμεκέλε πξνζνρή

 Αιθνόι

 Φάξκαθα

 σκαηηθή θνύξαζε

 Δξσηήζεηο



 Φπρηθή πξνεηνηκαζία

 Έλδπζε

 Έιεγρνο κεραλήο

 Δξσηήζεηο



 Πσο θάζνκαη επάλσ ζηε 

κεραλή

 Πσο ζηξίβσ

 Πσο νδεγώ

 Πσο θξελάξσ

 Πσο αιιάδσ ηαρύηεηεο

 Δξσηήζεηο



 Κίλεζε

 Έλδπζε

 Φώηα

 Λσξίδεο θπθινθνξίαο

 ηάζκεπζε

 Υξήζε θόξλαο

 ήκαηα

 Μεγαιύηεξα νρήκαηα

 Δξσηήζεηο



 Διέγρνληαο θαη ζρεδηάδνληαο

 Έιεγρνη κε ην θεθάιη

 Υξήζε ησλ θαζξεπηώλ

 Θέζε

 Δξσηήζεηο



 Απόζηαζε από ην 

πξνπνξεπόκελν όρεκα

 Πιατλέο απνζηάζεηο

 Υξήζε ησλ ισξίδσλ 

θπθινθνξίαο

 Απόζηαζε από ην 

επεξρόκελν όρεκα

 Δξσηήζεηο



 Τγξό νδόζηξσκα

 Αλώκαιν νδόζηξσκα

 Ράγεο ζηδεξνδξόκνπ

 Δπηθιηλή νδνζηξώκαηα

 Οδόζηξσκα κε απιαθώζεηο

 θόλε – Υώκα

 Δξσηήζεηο



 Να είκαζηε πάληα νξαηνί

 Έλδπζε

 Φσηηζκόο

 Λνηπά νρήκαηα

 Δξσηήζεηο



 Φξέλα παληθνύ

 Απόηνκε αιιαγή 
θαηεύζπλζεο

 Απνθπγή εκπνδίνπ

 Έιεγρνο πιαγηνιίζζεζεο

 Οδεγώληαο πάλσ από 
αληηθείκελα

 Ηπηάκελα αληηθείκελα

 Εώα

 Μεραληθά πξνβιήκαηα

 Δξσηήζεηο



 πλεπηβάηεο

 Φόξηνο

 Δξσηήζεηο



 ρεδηάδνληαο ηε δηαδξνκή

 Κνηλνί θαλόλεο

 Δξσηήζεηο



 πληήξεζε

 Αζηνρία πιηθνύ – Βιάβε

 Πεξηνδηθνί έιεγρνη

 Λίζηα ειέγρσλ

 Αμεζνπάξ θαη κεηαηξνπέο

 Γελ πεηξάδνπκε ό,ηη δελ 

μέξνπκε

 Δξσηήζεηο



ΣΔΥΝΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ

ΣΖ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ

ΑΦΑΛΔΗΑ



 Σαρύηεηα εηζόδνπ ζηε ζηξνθή. Πνιύ γξήγνξε ή 
πνιύ αξγή. 

 Λάζε ζηνλ έιεγρν ηνπ γθαδηνύ. Πνιύ, ιίγν, ζηαζεξό ή  
αζηαζέο γθάδη. 

 Λαλζαζκέλν ζεκείν εηζόδνπ ζηε ζηξνθή. Πνιύ λσξίο ή 
πνιύ αξγά. 

 Λάζε θαηεύζπλζεο θαηά ηελ είζνδν ζηε ζηξνθή. 
Πιάγηαζκα πνιύ λσξίο ή πνιύ αξγά. 

 Λαλζαζκέλε επέκβαζε από ηνλ αλαβάηε. Ληγόηεξε ή  
πεξηζζόηεξε έληαζε γηα ηελ πεξίζηαζε από απηή πνπ 
ελδείθλπηαη. 

 Λαλζαζκέλεο γξακκέο. Πνιύ αλνηθηέο ή πνιύ θιεηζηέο 
πξνο ηo εζσηεξηθό ηεο ζηξνθήο. 



 Ση ζεκαίλεη ζεκείν αλαθνξάο θαη πόζα ηέηνηα ζεκεία έρεη 
θάζε ζηξνθή; 

 Πνην είλαη ην θιεηδί γηα λα βειηηώζεη έλαο αλαβάηεο ηελ  
αληίιεςε ρώξνπ νδήγεζεο πνπ δηαζέηεη; Τπάξρεη ηξόπνο λα 
απμεζεί απηόο ν ρώξνο; 

 Ση ζπκβαίλεη όηαλ πεξηνξίδνπκε ην νπηηθό καο πεδίν θαη 
πνηνη είλαη νη ηξόπνη γηα λα κελ ζπκβαίλεη απηό; 

 Πνηνο είλαη ν ζσζηόο ηξόπνο γηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα 
κάηηα καο ζην κέγηζην θαη πώο κπνξνύκε λα απνθνκίζνπκε 
όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο νπηηθέο πιεξνθνξίεο εύθνια; 

 Ση ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο ζηξνθήο; Μπνξεί λα αιιάμεη ή 
ζα παξακέλεηε έλαο λσζξόο αλαβάηεο  πνπ βηάδεηαη λα βγεη 
από ηελ ζηξνθή; 



 Πώο λα αιιάμεηε ην ηόμν (ζηάζε) ηνπ ζώκαηόο ζαο 
ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ξπζκίζεηε εθ λένπ ηελ 
αλάξηεζε; 

 Πνηνη παξάγνληεο κνηνζπθιέηαο/ αλαβάηε είλαη νη 
πην θξίζηκνη γηα έρεηε ζσζηό έιεγρν; 

 Πώο επηηπγράλεηε ζηαζεξόηεηα θαηά ηε ζηξνθή; 

 Πώο κεηαθηλείηε ην ζώκα ζαο από ηε κία πιεπξά 
ηεο ζέιαο ζηελ άιιε γξήγνξα θαη κε ζηαζεξόηεηα; 

 Πώο κπνξείηε λα επηηεζείηε ζε κηα ζεηξά από 
ζηξνθέο, επηηπγράλνληαο ην θαιύηεξν απνηέιεζκα 
κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα; 



 Ό,ηη πνύκε από εδώ θαη θάησ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζην 
δξόκν δελ ζηνρεύεη ζην λα ζαο πείζεη όηη ζα εμαιεηθζνύλ ή 
ζα κεησζνύλ ηα αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ.

 Αληηζέησο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ πνπ ζα 
παξνπζηαζηώλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ 
θηλδύλνπ πξόθιεζεο αηπρήκαηνο, αλ απηά δελ 
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε αζθαιέο θαη ειεγρόκελν πεξηβάιινλ 
θαη ππό ηελ επίβιεςε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηώλ.

 Σν FJR CLUB HELLAS κε απηή ηε ζεηξά ησλ 
παξνπζηάζεσλ ζηνρεύεη ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ησλ 
κειώλ ηνπ γηα ηηο δηάθνξεο ηερληθέο αζθαινύο νδήγεζεο 
πνπ ππάξρνπλ θαη δελ πξνηξέπεη θαλέλαλ λα ηηο εθαξκόζεη 
ζην δξόκν.



• Κιείζηκν ηνπ γθαδηνύ

• Άζθεζε πίεζεο ζην ηηκόλη

• Πεξηνξηζκόο ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ

• Οπηηθή εζηίαζε ελόο αληηθεηκέλνπ

• Αζπλαίζζεηε πνξεία πξνο ην εζηηαζκέλν 

αληηθείκελν

• «Πάγσκα» θαηά ηελ νδήγεζε

• Φξέλα παληθνύ 

• Μπαίλσ πνιύ γξήγνξα

• Γελ κε παίξλεη θαη αλνίγνκαη

• Έρσ πιαγηάζεη ππεξβνιηθά

• Ννηώζσ όηη ράλσ ηελ πξόζθπζε 



 Έιεγρνο δπγίζκαηνο ηεο κεραλήο

 Πξώηνο ζηόρνο ην 40/60

 Δμαηξέζεηο (θαηεθόξεο, αξλεηηθέο θιίζεηο, θιπ)

 Γηαηήξεζε ηεο πξόζθπζεο

 Ρπζκίζεηο κεραλήο (ζηαηηθό – δπλακηθό sag)



 Καιόο ρεηξηζκόο = πξνβιεπόκελε πξόζθπζε

 Δπίδξαζε ζην ζύζηεκα αλαξηήζεσλ

 Μεηαθνξά δπλάκεσλ = αδπλακία αληαπόθξηζεο

 Σν πίζσ κέξνο ζεθώλεηαη. Γνθηκάζηε ην!!!

 Σν κπξνζηηλό θνπξάδεηαη κε ην θιείζηκν ηνπ γθαδηνύ



 ΓΔΝ ππάξρεη κία ηδαληθή γξακκή

 Ηδαληθή γξακκή είλαη απηή πνπ καο επηηξέπεη λα 

έρνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ γθαδηνύ



 Όζν πην γξήγνξα κπνξνύκε

 θεθηόκαζηε ζπλερώο λα ην εθαξκόδνπκε

 Αιιαγή θαηεύζπλζεο θαη εθαξκνγή γθαδηνύ

 ηόρνο ην 40/60 ακέζσο κεηά ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο



 Πξνζέγγηζε κε ηαρύηεηα ππό έιεγρν

 Μείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ κπξνζηηλνύ ζπζηήκαηνο

 Έγθαηξν άλνηγκα ηνπ γθαδηνύ

 ΠΡΟΟΥΖ: Γώζηε βαξύηεηα ζηελ ηαρύηεηα εηζόδνπ



 Οη αλαβάηεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα πνπ νη 
κεραλέο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 
αληηκεησπίδνπλ.

 Αιιαγή θαηεύζπλζεο κε παξάιιειε κεηαθίλεζε 
ηνπ ζώκαηνο.

 Πσο γίλεηαη:

 Παίξλνπκε ζέζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αιιαγήο ηεο 
θαηεύζπλζεο

 ηαζεξνπνίεζε ηνπ ζώκαηνο γηα κείσζε ηεο ηαρύηεηαο

 ηήξημε ηνπ ζώκαηνο γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο

 Αιιαγή θαηεύζπλζεο



 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Αίζζεζε θνύξαζεο ζηα ρέξηα

 Σν ζύζηεκα αλαξηήζεσλ θαη ε κεηαθνξά θξαδαζκώλ 
θαη δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ αλαβάηε

 Ζ κεηαθνξά από ην κπξνζηηλό ζύζηεκα ζην πίζσ 
γίλεηαη κέζσ ηνπ αλαβάηε

 ΛΑΘΟ: θίμηκν ηνπ ηηκνληνύ



 Αζηαζέο άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ γθαδηνύ

 ηήξημε ζην κέζα κέξνο ηνπ ηηκνληνύ (απηνέιεγρνο)

 Αληίζηαζε αλέκνπ ζε αλνηρηέο ζηξνθέο

 «Βγάιζηκν» πνδηνύ

 νύδεο θιπ

 Δζθαικέλε αίζζεζε ησλ αλσκαιηώλ ηνπ δξόκνπ

 Κξαδαζκνί ηνπ θξάλνπο

 Αξηζηεξέο θαη δεμηέο ζηξνθέο!!!!



 Highsiding θαη πσο αληηκεησπίδεηαη

 Σν ζαλαηεθόξν δίδπκν: Κιείζηκν γθαδηνύ θαη 

ζθίμηκν ηηκνληνύ



 Counter Steering (Γπξνζθνπηθό θαηλόκελν)
 Πόηε επηδξνύκε

 Πόζν γξήγνξα

 Πόζε θιίζε δίλνπκε



 Σν κπξνζηηλό ζύζηεκα πιαγηάδεη ηε κεραλή

 Σν πίζσ ζύζηεκα ζηξίβεη ηε κεραλή

 Σν παξάδεηγκα ηεο ζνύδαο ππό θιίζε

 Σν κπξνζηηλό ζηαζεξνπνηεί ηε κεραλή αλ δερηεί ηηο 
θαηάιιειεο δπλάκεηο κε ην γθάδη πνπ δέρεηαη από 
ηνλ πίζσ ηξνρό



 Μία θίλεζε αλά ζηξνθή

 Ζ αιιαγή θαηεύζπλζεο 

κέζα ζηε ζηξνθή = 

ΛΑΘΟ

 Απώιεηα πξόζθπζεο 

θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

αιιαγήο θαηεύζπλζεο 

κέζα ζηε ζηξνθή



 Φόβνο γηα γξήγνξε αιιαγή θιίζεο

 Φόβνο γηα κεγάιε θιίζε





Παπατήπηση Απάντηση

Δίλαη επηζπκεηή ε κηθξόηεξε θιίζε ΝΑΗ

Δίλαη επηζπκεηό ην πεξηζώξην γηα 

πεξηζζόηεξε θιίζε (απνθπγή εκπνδίσλ)

ΝΑΗ

Δίλαη ε κεραλή πην ζηαζεξή κε κηθξόηεξε 

θιίζε

ΝΑΗ

Δίλαη ε πξόζθπζε θαιύηεξε κε κηθξόηεξε 

θιίζε

ΝΑΗ

Μπνξνύκε λα πάκε αζθαιέζηεξα θαη πην 

γξήγνξα όηαλ έρνπκε πεξηζώξηα 

νξαηόηεηαο θαη θιίζεο

ΝΑΗ

πκθσλείηε κε όια ηα παξαπάλσ ΑΦΑΛΧ    ΝΑΗ

 Γπλαηέο πεξηπηώζεηο

 Αιιαγή θιίζεο βαζύηεξα ζηε ζηξνθή

 Πην γξήγνξν άλνηγκα ηνπ γθαδηνύ

 Πην απόηνκν άλνηγκα ηνπ γθαδηνύ ή θαη πην γξήγνξα ηαπηόρξνλα

 Υξήζε κηθξόηεξεο γσλίαο θιίζεο



 Πξόσξε αιιαγή θαηεύζπλζεο (θόβνο – δηνξζώζεηο – ιάζε)

 Όζν πην γξήγνξα γίλεηαη

 Σόζν όζν είλαη ηα όξηα ηεο κεραλήο θαη ηνπ αλαβάηε

 Σν γόλαην!!!



 ηξίβνπκε από πνιύ πην λσξίο

 Αλνίγνπκε ηηο γξακκέο καο

 Πεξηκέλνπκε πεξηζζόηεξε ώξα ρσξίο γθάδη

 Κάλνπκε δηνξζώζεηο ζην κέζν ηεο ζηξνθήο

 Υξεζηκνπνηνύκε κεγάιε γσλία θιίζεο

 Δίκαζηε θαξθσκέλνη ζην ηηκόλη



 Πόζν γξήγνξα (ην είπακε)

 Πόζν πνιύ (ην είπακε)

 Πνύ – Πόηε (ην ζεκείν έλαξμεο αιιαγήο θιίζεο)

 Ζ ζηξνθή μεθηλάεη εθεί πνπ αξρίδεη ν θόβνο καο

 Έλα πξνεπηιεγκέλν ζεκείν απνηειεί κία από ηηο 
ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο πνπ παίξλεη έλαο αλαβάηεο 



Που ξεκινάμε να υπενάπουμε

Πνύ ζηακαηάκε λα θξελάξνπκε

Πόηε επαλεξρόκαζηε ζην γθάδη

Πόηε ηειεηώλεη ε ζηξνθή

Πόηε αξρίδνπκε ηα θαηεβάζκαηα ζηηο ηαρύηεηεο

Ση θιίζε πξέπεη λα δώζνπκε ζηε κεραλή

Ση δηνξζώζεηο θαηεύζπλζεο (αλ πξέπεη) πξέπεη λα θάλνπκε

Πόζν αξγά ή γξήγνξα πξέπεη λα αιιάμνπκε θαηεύζπλζε

Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηαρύηεηα εηζόδνπ ζηε ζηξνθή

Πόζν γξήγνξα ή αξγά πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ην γθάδη ζηε ζηξνθή

Πνύ θαηεπζύλεηαη ε κεραλή κεηά ηελ αιιαγή θιίζεο



Κάζε ζηξνθή έρεη ην δηθό Α 

ζεκείν αιιαγήο θαηεύζπλζεο



 Ζ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ΓΔΝ αιιάδεη

 Αιιάδεη όκσο ε αίζζεζε πνπ έρνπκε γηα απηήλ

 Όηαλ, γηα θάπνηνπο ιόγνπο ην πεδίν καο 

πεξηνξίδεηαη ή εζηηάδεηαη θάπνπ θάλνπκε ΛΑΘΖ 

θαη όηαλ θάλνπκε ιάζε πεξηνξίδνπκε αθόκε 

πεξηζζόηεξν ην νπηηθό καο πεδίν

 Οη απνθάζεηο καο εμαξηώληαη από ην κέγεζνο ηνπ 

νπηηθνύ καο πεδίνπ



 Δπηιέμηε απέλαληί ζαο έλα ζεκείν

 Παξαηεξήζηε ην

 Πξνζπαζήζηε ρσξίο λα κεηαθηλήζεηε ηα κάηηα λα εληνπίζεηε 
θαη άιια αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν

 Δληνπίζηε έλα αληηθείκελν ζηα αξηζηεξά ζαο θαη έλα ζηα 
δεμηά ζαο ρσξίο λα κεηαθηλήζεηε ηα κάηηα ζαο.

 Δζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ελαιιάμ ζηα δύν αληηθείκελα 
(ρσξίο λα κεηαθηλείηε ηα κάηηα)

 Δζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ελαιιάμ ζηα δύν αληηθείκελα 
κεηαθηλώληαο ηα κάηηα ζαο

 Πόηε εζηηάζαηε πην γξήγνξα;

 Απηό είλαη επξεία όξαζε.



 Αιιαγή θαηεύζπλζεο κε ΓΤΟ (2) ζεκεία αλαθνξάο

 Δζηίαζε ηνπ ζεκείνπ αιιαγήο θαηεύζπλζεο

 Παξαθνινύζεζή ηνπ κε ηελ επξεία όξαζε

 Δζηίαζε ηνπ ζεκείνπ εμόδνπ ζηε ζηξνθή

 Αιιαγή θαηεύζπλζεο

 Πεγαίλνπκε ηόζν γξήγνξα όζν κπνξνύκε λα αιιάδνπκε θαηεύζπλζε κε ηα δύν απηά ζεκεία 
αλαθνξάο



 ηαδηαθή επέκβαζε

 Αλ ην κπξνζηηλό κπινθάξεη έρνπκε ράζεη ηνλ 

έιεγρν 100%

 Γηθνξνύκελεο απόςεηο γηα ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε

 Φξέλα θαηά ηελ αιιαγή θιίζεο



 Πιεζηάδνπκε ηε ζηξνθή

 Δπηιέγνπκε ηα δύν ζεκεία (εηζόδνπ – εμόδνπ)

 Παίξλνπκε ζέζε θαη ηελ ζηαζεξνπνηνύκε

 Φξέλα – θαηεβάζκαηα

 Απειεπζέξσζε θξέλσλ

 Αιιαγή θαηεύζπλζεο

 Σέινο ζηξνθήο

 ηαδηαθή αύμεζε ηνπ γθαδηνύ

 Δπζπγξάκκηζε ηεο κεραλήο

 Δπαλαθνξά ζώκαηνο ζε νπδέηεξε ζηάζε



Σν δεηλ επηθηλδύλσο …. απαηηεί 

ΑΦΑΛΔΗΑ


