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Słaby akumulator - duży problem zimą
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Każdy pracownik stacji kontroli pojazdów powie nam, że słaby akumulator może podczas mroźnych zim
stanowić poważny problem. Jeśli mamy dość wiekowy samochód i trzymamy go na dworze warto zadbać o
akumulator, bez którego jazda samochodem jest niemożliwa.
Ostatnimi czasy anomalie pogodowe sprawiają, że mamy do czynienia z niezwykle mroźnymi zimami, które
dla naszego akumulatora mogą być bardzo niebezpieczne. Pod wpływem niskich temperatur akumulatory
ulegają wyładowaniu i wówczas niemożliwe jest odpalenie silnika.
Bardzo niemiłą niespodzianką może okazać się rozładowany akumulator, gdy pewnego zimowego dnia
będziemy spóźnieni do pracy, wbiegniemy do samochodu a on nie odpali. Posiadając starszy samochód i
akumulator warto o niego szczególnie dbać w warunkach zimowych. Niektórzy codziennie zabierają
akumulator do domu, by pod wpływem niskiej temperatury nie uległ on rozładowaniu.
Jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest wizyta na stacji kontroli pojazdów i sprawdzenie stanu naszego
akumulatora, by nie zostać kiedyś niemile zaskoczonym martwym silnikiem, który nie będzie chciał odpalić.
Mechanicy postarają się uratować nasz słaby akumulator i w miarę możliwości wzmocnić go i uodpornić na
działanie niskich temperatur. Warto także, jeśli mamy taką możliwość, trzymać samochód w garażu, który
będzie chronił go przed maksymalnie niskimi temperaturami i śniegiem.
Jeśli jednak akumulator jest bardzo slaby koniecznością będzie zakupienie nowego, który będzie nam służył
przez lata. Nikt z nas nie ma ochoty codziennie ładować akumulatora, bądź udawać się do mechanika w celu
dokonania napraw.
Czasami zakup nowego, w pełni sprawnego akumulatora może okazać się o wiele bardziej opłacalny i
praktyczny. Pamiętajmy, że słaby akumulator może być przyczyną poważnych problemów i nieprzyjemnych
niespodzianek.
Zatem jeśli chcemy być odpowiedzialnymi i spokojnymi kierowcami powinniśmy już teraz, jesienią,
sprawdzić stan techniczny naszego akumulatora. Najlepszym miejscem na wykonanie tej czynności jest stacja
kontroli pojazdów.
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