
Τεχνικός Έλεγχος Ποδηλάτου
(για όλους...)

Είναι  βασικό το  ποδήλατό μας  να  βρίσκεται  σε  καλή μηχανική κατάσταση όταν  το 
χρησιμοποιούμε, παρά το ότι τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται από άλλους λόγους. 
Μία  μηχανική  βλάβη,  επίσης  είναι  εύκολο  να  διαγνωστεί  από  εμάς  τους  ίδιους  και  
επισκευάζοντάς την εγκαίρως μπορούμε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά και 
άλλες βλάβες που θα είναι δυσκολότερες στην επισκευή και πιθανότατα πιο δαπανηρές. Ένα 
σκουριασμένο σύρμα φρένων μπορεί εύκολα να σπάσει όταν θα πατήσουμε απότομα το φρένο 
στην διασταύρωση, τί  θα ακολουθήσει;  Ένα μισοφουσκωμένο λάστιχο το οποίο θα σκάσει 
στην  πρώτη  λακκούβα  κάτω  από  το  σπίτι  μας  θα  μας  χαλάσει  ή  καλύτερα  θα  μας 
καθυστερήσει την Κυριακάτικη βόλτα.

Λίγες απλές συμβουλές για τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου που είναι καλό να τον 
κάνουμε τακτικά όταν χρησιμοποιούμε το ποδήλατο μας καθημερινά και  απαραίτητο κάθε 
φορά που βγάζουμε το ποδήλατό μας από την αποθήκη μετά από τον χειμώνα.

1.Ελαστικά Ποδηλάτου
Τα ελαστικά του ποδηλάτου μας πρέπει  να είναι  σε  καλή κατάσταση.  Να μην είναι 

τρύπια ή σκισμένα,  να μην είναι  λιωμένα.  Επίσης καλό είναι  το λάστιχο που φοράμε στο 
ποδήατο  μας  να  είναι  κατάλληλο  για  το  έδαφος  στο  οποίο  το  χρησιμοποιούμε  (χώμα, 
άσφαλτος, πέτρα) έτσι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόσφυση και το ποδήλατό μας δεν θα 
γλιστρήσει εύκολα. 

Επίσης κάθε λάστιχο αναγράφει στο πλάι το εύρος πίεσης αέρα με την οποία πρέπει να 
τα γεμίζουμε. Όσο μεγαλύτερο το βάρος τόσο μεγαλύτερη η πίεση. Ενδεικτικά τα λάστιχα για 
τα  ποδήλατα  πόλης  παίρνουν  πιέσεις  50-75psi.,  Τα  ποδήλατα  βουνού  50-65psi.  Και  τα 
ποδήλατα  δρόμου  80-110psi.  Φουσκώνοντας  τα  λάστιχά  μας  κάνουμε  πιο  ξεκούραστα 
ποδήλατο και αποφεύγουμε σκασμένα λάστιχα από snake-bite,  το τρύπημα που προκαλείτε 
όταν ανεβαίνοντας ένα πεζοδρόμιο ή περνώντας απότομα πάνω από μια πέτρα ή λακκούβα το 
λάστιχο συμπιέζεται και η σαμπρέλα τρυπάει ανάμεσα στο στεφάνι (΄ζάντα) της ρόδας και το 
εμπόδιο στο οποίο χτυπάμε.

Αλλαγή  ελαστικών  μπορούμε  να  κάνουμε  και  μόνοι  μας.  Προσοχή  στην  φορά 
περιστροφής.  Το  κόστος  είναι  από  5  ευρώ  για  κάθε  ελαστικό  και  από  3  ευρώ  για  κάθε 
σαμπρέλα.  Αν  το  ποδήλατό  μας  δεν  διαθέτει  σύστημα  quick  release  με  μπλοκάζ  τότε  θα 
χρειαστούμε και ένα γερμανικό κλειδί συνήθως 14mm.

2.Φρένα
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί τα φρένα μας πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση. 
Τα φρένα πρέπει να πιάνουν στην μισή διαδρομή της μανέτας. Αν έχουν χαλαρώσει, το 

πιο  εύκολο  που  μπορούμε  να  κάνουμε,  είναι  να  τα  σφίξουμε  με  τον  ρεγουλατόρο  που 
βρίσκεται  ακριβώς  εκεί  που  βγαίνει  το  σύρμα  από  την  βάση  της  μανέτας.  Αυτό  γίνεται 
ξεβιδώνοντας τον ρεγουλατόρο. Υπάρχει περίπτωση τα τακάκια να έχουν λιώσει και να θέλουν 
αντικατάσταση.  Αυτό  το  διαπιστώνουμε  βρίσκοντας  πάνω  στο  τακάκι  την  οριογραμμή 
(συνήθως αναγράφεται ως wear line). Οδηγίες για την ακριβή θέση που πρέπει να έχουν τα 
τακάκια σε σχέση με το στεφάνι υπάρχουν πάνω στην συσκευασία. Το κόστος είναι περίπου 4 
ευρώ για κάθε ζευγάρι. Θα χρειαστούμε επίσης ένα κλειδί τύπου άλλεν (εξάγωνο) των 5mm.



3.Σύρματα
Τα σύρματα (ή ντίζες) χρησιμοποιούνται για τους μηχανισμούς αλλαγής ταχυτήτων και 

για τα φρένα. Πολύ εύκολα σκουριάζουν και καταστρέφονται. Χρειάζεται τακτικός έλεγχος 
σύσφιξης τους στα τερματικά σημεία όπως και έλεγχος μήπως είναι κομμένα ή σκουριασμένα. 
Η αλλαγή τους είναι  μία εύκολη και  οικονομική διαδικασία.  (κόστος περίπου 1 ευρώ ανά 
σύρμα). Θα χρειαστούμε κλειδί τύπου άλλεν 5mm και ένα γερμανικό κλειδί 9-10mm. Ίσως και  
ένα μικρό σταυροκατσάβιδο για αφαιρέσουμε τα καπάκια στους λεβιέδες αλλαγής ταχυτήτων.

Για προχωρημένους
4.Ποτήρια τιμονιού

Το πιρούνι του τιμονιού μερικές φορές παρουσιάζει ένα τζόγο σε σχέση με τα ποτήρια 
(το σύστημα ρουλεμάν περιστροφής του τιμονιού). Τυχόν τζόγος μπορεί να καταστρέψει τα 
ποτήρια ή ακόμα και το σωλήνα του σκελετού για το πιρούνι. Ελέγχουμε με τον εξής τρόπο. 
Με το ένα χέρι μας πατάμε το μπροστινό φρένο ενώ με το άλλο κρατάμε με τα δάχτυλά μας το  
κάτω μέρος του ποτηριού. Κουνάμε το ποδήλατο μπρος πίσω για να διαπιστώσουμε τυχών 
τζόγο.  Υπάρχουν διάφοροι τύποι σύσφιξης του τιμονιού. Καλύτερα συμβουλευτείτε κάποιον 
ειδικό.

5.Ποτήρια άξονα
Τα ίδια ισχύουν για τα ποτήρια στα κέντρα των τροχών.  Σηκώνουμε τον αντίστοιχο 

τροχό στον αέρα και τον κουνάμε αριστερά δεξιά για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει τζόγος. Αν 
υπάρχει πρέπει να σφίξουμε τους κώνους του άξονα στα ποτήρια του κέντρου. Η καταστροφή 
του κέντρου  συνεπάγεται  αλλαγή  τροχού  ή  κέντρου σε  περίπτωση που  αυτό είναι  κάποιο 
ακριβό  μοντέλο.  Η  ρύθμιση  αυτή  είναι  μία  διαδικασία  που  χρειάζεται  ειδικά  εργαλεία 
(κωνόκλειδα). 

6. Μεσαία τριβή
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για την περίπτωση που παρουσιάζεται φθορά στην 

μεσαία τριβή. Κρατώντας το ένα πετάλι κουνάμε πάνω κάτω για να διαπιστώσουμε τζόγο στην 
μεσαία τριβή. Οι παλιού τύπου μεσαίες τριβές παρουσιάζουν έντονες φθορές στους άξονες και 
τα ρουλεμάν από την χρήση ή αν δεν είναι καλά ρυθμισμένες. Οι καινούριες κλειστού τύπου 
μεσαίες τριβές συνήθως “σφίγγουν”. Αυτό το διαπιστώνουμε περιστρέφοντας τα πετάλια με το 
χέρι  μας.  Αυτά  πρέπει  να  περιστρέφονται  εύκολα  και  ομοιόμορφα.  Ειδικά  εργαλεία 
απαιτούνται  και  για  αυτές  τις  διαδικασίες.  (εξολκέας  ανάλογος  με  την  μεσαία  τριβή  που 
διαθέτουμε). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε διότι σε περίπτωση φθοράς μέρους του 
σκελετού η βλάβη θα είναι μόνιμη ή αδιόρθωτη.(πχ ποτήρια ενσωματωμένα στο σωλήνα της 
μεσαίας τριβής ή καταστροφή του πάσο στην μεσαία τριβή από τη μεριά του σκελετού.


