
Ποδήλατο - Πρόληψη και Θεραπεία 

Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τακτικά έναν σύντομο έλεγχο για 
την καλή λειτουργία του ποδηλάτου μας. Μια μικρή και ασήμαντη 
βλάβη μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο μεγαλύτερες βλάβες, αλλά 
ακόμα και κάποιο ατύχημα. 

Συντήρηση - Επισκευή 

Α΄ Στάδιο 

• Αλλαγή τρύπιου αεροθαλάμου (σαμπρέλα) κ΄ μπάλωμα 

• Λάδωμα συστήματος μετάδοσης (αλυσίδα) 

Β’ Στάδιο 

• Ρύθμιση φρένων και ταχυτήτων 

• Αλλαγή Λάστιχου 

• Αλλαγή τακουνιών φρένων 

Γ’ Στάδιο 

• Αλλαγή συρμάτων (ντίζες) στο σύστημα πέδησης και 
μετάδοσης και ρύθμιση 

• Έλεγχος  καλής λειτουργίας της αλυσίδας και επισκευή της. 

Δ’ Στάδιο 
Παντός τύπου άλλες βλάβες και φθορές των περιφερειακών του 
ποδηλάτου (κασέτα γραναζιών, δισκοβραχίονας και πεντάλ, 
ακτινολόγηση κτλ.) 
 

Ακολουθεί μία λίστα με τα απαραίτητα, σε κάποιες περιπτώσεις, 
εργαλεία. Το κάθε εργαλείο είναι φτιαγμένο για συγκεκριμένη 
δουλειά και λάθος χρήση του μπορεί να προκαλέσει καταστροφή 
του εργαλείου ή και φθορά στο ποδήλατο.  Μην ξεχνάτε ότι δεν 
πρέπει να σφίγγετε τις βίδες με όλη σας την δύναμη. 
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Εργαλεία 

Στην Τσέπη, στην Τσάντα, στο Ταξίδι (εργαλεία και αναλώσιμα) 

• αεραντλία (τρόμπα), αεροθάλαμοι, κουταλάκια 

• εξάγωνα κλειδιά τύπου άλεν (νούμερα 3-5-7) 

• γερμανικά κλειδιά (νούμερα 8-10) 

• ίσιο κατσαβίδι 

Στο σπίτι (εργαλεία) 

• αεραντλία (τρόμπα) δαπέδου με μανόμετρο 

• σετ κλειδιά τύπου άλεν 

• σετ γερμανικά κλειδιά 

• σετ καρυδάκια 

• εξολκέας κασέτας 

• κατσαβίδια (ίσια και σταυροκατσάβιδα) 

• κωνόκλειδα 

• ακτινολόγος 

• εξολκέας αλυσίδας 

• κάβουρας 

• γαλλικό κλειδί 

• πένσα – κόφτης 

• οδοντόβουρτσα 

Στο σπίτι (αναλώσιμα) 

• σετ κόλλησης αεροθαλάμου. 

• σαμπρέλες 

• λάδι 

• γράσο 

• ντίζες 

• συνδετήρες αλισύδας 

• ακτίνες και καψούλια 
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