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Делтицом и ЈКП "Паркинг сервис" у заједничкој акцији

Акција бесплатног дељења мерача дубине шаре на аутомобилским гумама, коју су у
сарадњи организовали ЈКП „Паркинг-сервис” и српски огранак немачке компаније
„Делтиком”, одржана је јуче на излазу из паркинг-гараже код Српског народног
позоришта, на Тргу галерија као и у Сремској Каменици, на паркингу код
Института. Циљ акције је повећање опште безбедности у саобраћају, а мерач који
показује минималну дубину шаре на летњим и зимским гумама требало би да
возачима скрене пажњу на то да ли је дошло време да своје гуме замене за нове.
Како је рекао Радован Јекнић из „Паркинг-сервиса”, долазак зимске сезоне доноси
и обавезе које се тичу безбедности у саобраћају, а поменута акција је настала као
идеја да се томе допринесе. Грађанима је том приликом подељено око 3.000 мерача,
који су веома практични за коришћење. Локације за дељење мерача одабране су
због тога што је управо на тим затвореним паркиралиштима највећа фреквенција
возача.
Мерач су осмислили у компанији „Делтиком”, а како је рекла представница онлајн
огранка, односно портала њњњ.аутогуме.рс Кристина Јовановић, коришћење тог
мерног тела је врло једноставно. На њему се налазе показатељи који приказују
колико је гума истрошена, а то је за летње гуме 1,6 милиметар, а за зимске гуме
четири милиметра. Уколико је вредност мања од тих јединица, то значи да је гуме
неопходно заменити. То је свакако предвиђено законом, али је пре свега неопходно
да би сви учесници у саобраћају били безбеднији.
Мерачи су направљени као поклон грађанима и нису доступни у продаји, али, како
најављују организатори, они који нису добили мераче у овој акцији, у будућности
ће имати прилику да их добију.
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