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MOTORAID 
ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | κωδ. MOT-015 – MotoRAID 

κείµενο-φωτό : Π.Γ.Α  

Όλα καλά και όλα ωραία στην βόλτα, µόνο που κάτι αρχίζει και κάνει η µηχανή, σαν να κουνάει 
αριστερά δεξιά… τότε ακούς την φωνούλα µέσα σου να λέει : «Πάρ’το παράκτια, θα τουµπάρει η 
βάρκα…» και κάνεις δεξιά. Κατεβαίνεις και τι να δεις; Το λάστιχο είναι πίτα και ακόµη έχεις µπροστά 
σου αρκετά χιλιόµετρα να κάνεις µέχρι το πρώτο βενζινάδικο… Πάλι καλά που είχες αγοράσει το κιτ 
επισκευής ελαστικών από το motoraid.eu όταν είχες  τη γιορτή σου… βγάζεις κράνος ρίχνεις τα 
πρώτα µπινελίκια για την τύχη σου τη ρηµάδα και σηκώνεις µανίκια σαν τον Παπαµιχαήλ στην 
οικοδοµή… αλλά τι πρέπει να κάνεις;  
 
 
Τι θα χρειαστεί: 

• Όρεξη (priceless) 
• Ψυχραιµία (priceless) 
• Τσιγάρα και φωτιά (τώρα βρήκες να το κόψεις;) 
• Κιτ επισκευής ελαστικών  
• Χρόνος: γύρω στο εικοσάλεπτο, αλλά για καλό και για κακό υπολογίστε πολύ παραπάνω, 

ιδίως όταν βρέχει και είστε σε µέρη που δεν έχει πάει ούτε τ’ Αη-Γιώργη τ’ άλογο. 

 

Το κιτ περιέχει : 

1 "σουβλί " 
1 ειδική λίµα 
5 ελαστικά κορδόνια 
1 Κοπίδι 
3 φιάλες CO2 
1 Ειδικό αντάπτορα για το εύκολο φούσκωµα του ελαστικού 
1 κόλλα 
Τσαντάκι µεταφοράς 
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Μην ξεχνάµε πως εδώ µιλάµε για tubeless ελαστικό, δηλαδή ελαστικό χωρίς σαµπρέλα. Προσοχή 
όµως: αυτή είναι λύση ανάγκης και προσωρινή! Δε σηµαίνει δηλαδή πως πλακωνόµαστε σε ταχύτητα 
και αποστάσεις… Καλό θα είναι να επισκεφτούµε το πρώτο βουλκανιζατέρ που θα συναντήσουµε… 

Διαδικασία:  

Τοποθετούµε την µοτοσυκλέτα στο σταντ, αν έχουµε διπλό είµαστε πολύ τυχεροί γιατί όλα θα γίνουν 
εύκολα. Αν δεν έχουµε, τότε, αφού είναι τοποθετηµένη στο πλαϊνό σταντ, τη γέρνουµε ώστε να 
ανασηκωθεί ο πίσω τροχός και να γυρνάει εύκολα. Στην περίπτωση που βρισκόµαστε σε εθνική οδό ή 
δρόµο µε µεγάλη κίνηση καλό θα ήταν να στρέψουµε την µοτοσυκλέτα προς την κίνηση, προκειµένου 
να µην βρισκόµαστε µε την πλάτη σε αυτή. Είναι λιγότερο επικίνδυνο και πιο αγχολυτικό… Στο 
κιβώτιο επιλέγουµε τη νεκρά και ξεκινάµε… 

 

1.Το πρώτο βήµα είναι να εντοπίσουµε την τρύπα, οπότε γυρνάµε σιγά σιγά τον τροχό µέχρι να την 
βρούµε. Αν δεν είναι ορατή µε γυµνό µάτι, κάνουµε κάτι που µπορεί να φαίνεται σιχαµερό, αλλά είναι 
άκρως λειτουργικό. Βάζουµε λίγο σάλιο στην περιοχή που «υποπτευόµαστε» πως βρίσκεται η τρύπα 
και εύκολα την εντοπίζουµε από τις φουσκάλες που θα δηµιουργηθούν…(εδώ σηµαδέψαµε µε κιµωλία 
την τρύπα για να είναι περισσότερο ορατή) 

 

 

2.Το δεύτερο βήµα είναι να µεγεθύνουµε την τρύπα. Να την µεγαλώσουµε δηλαδή ώστε να 
χρησιµοποιήσουµε µε άνεση τα εργαλεία µας. Για καλό το κάνουµε! Πρέπει άλλωστε να χωράει το 
ειδικό σουβλί ώστε να καταφέρουµε να επισκευάσουµε το ελαστικό µας. Σπρώχνουµε-γυρνάµε-
τραβάµε την ειδική λίµα, είναι το τρίπτυχο των κινήσεών µας, που επαναλαµβάνουµε αρκετές φορές. 
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3. Τώρα που η τρύπα είναι αρκετά µεγάλη παίρνουµε ένα «κορδόνι» και το περνάµε στο «µατάκι» 
της µύτης του σουβλιού, όπως φαίνεται στη φωτό. Βάζουµε κόλλα κατά µήκος του κορδονιού και από 
τις δύο µεριές. Καλό θα ήταν να γίνει γρήγορα αυτή η διαδικασία προκειµένου να µην γεµίσουν κόλλα 
τα χέρια µας ή ο,τιδήποτε άλλο. 

     

 

 

4. Τώρα τοποθετούµε το σουβλί µέσα στην τρύπα του ελαστικού µέχρι τέλους. Αρχίζουµε και 
τραβάµε προς τα έξω γυρνώντας το αργά και απαλά, µέχρι να είναι έξω από το λάστιχο γύρω στα 2 
εκατοστά από το διπλωµένο κορδόνι. Για να πετύχει το κόλπο πρέπει οι δύο άκρες του κορδονιού να 
βρίσκονται µέσα στο ελαστικό…  
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5.Με το κοπίδι κόβουµε αυτό που περισσεύει από το σουβλί, έτσι ώστε να έχουµε γύρω στο µισό 
εκατοστό κορδόνι, που να προεξέχει του ελαστικού. 

     

 

 

6. Γυρνάµε το ελαστικό µε την τρύπα να βρίσκεται προς το έδαφος , ώστε όση κόλλα βρίσκεται µέσα 
να κλείσει το οποιοδήποτε κενό που αποµένει. Αφήνουµε λίγη ώρα την κόλλα να ξεραθεί.Αν το 
ελαστικό έχει χάσει πολύ αέρα χρησιµοποιούµε τις αµπούλες  CO2 (δυο τουλ. θα χρειαστούν) που 
περιέχονται στο κιτ και αναπληρώνουµε. 

 Βέβαια, καλό θα ήταν να έχουµε κι ένα µετρητή πίεσης για τα ελαστικά µας ώστε να είµαστε πάντα 
ακριβείς στις πιέσεις µας. 

 Μετά από µια τέτοια διαδικασία επιβάλλεται η ταχύτητά µας να είναι το πολύ µέχρι 70χλµ/ω και µε 
πολύ συντηρητική οδήγηση… Αν πάµε µε περισσότερα, το πιο πιθανό θα είναι ο ήχος «µπαµ» να είναι 
και ο τελευταίος που θα ακούσουµε…  

Όπως προείπαµε οι παραπάνω συµβουλές δεν αποτελούν µόνιµη λύση, αλλά λύση έκτακτης ανάγκης 
και γι’ αυτό µε την πρώτη ευκαιρία πηγαίνουµε σε βουλκανιζατέρ και επισκευάζουµε ολοκληρωµένα 
και σωστά το ελαστικό µας, ώστε να µην έχουµε δυσάρεστες εκπλήξεις… ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ 
να επισκευαστεί ελαστικό µοτό µε µεγαλύτερο δείκτη ταχύτητας (V) (και µιλάµε φυσικά για ελαστικά 
των supersport µοτοσυκλετών) σε οποιοδήποτε βουλκανιζατέρ, (…τότε πάµε κατευθείαν για αλλαγή… 
)µιας και οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται σε τέτοια ελαστικά είναι εξαιρετικά υψηλές και µετά θα 
µιλάτε για λάστιχα και στροφές µε τον διπλανό σας, στο θάλαµο της ορθοπεδικής… 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ	να	αποθηκεύετε	το	κιτ	επισκευής	ελαστικών	κάτω	από	σέλες		scooter/moto	καθώς	
οι	 υψηλές	 θερμοκρασίες	 μπορεί	 να	 προκαλέσουν	 ατύχημα.	 Προτείνεται	 η	 μεταφορά	 τους	 σε	
σακίδια,	και	στην	περίπτωση	αποθήκευσης	σε	scooter	/	moto	,	μακρυά	από	τον	κινητήρα.	

 


