Fatalny stan techniczny tydzień po przeglądzie
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Fatalny stan techniczny mimo “zaliczonego” przeglądu
technicznego? To się, niestety, zdarza. Planowane w
dziedzinie badań technicznych pojazdów zmiany mają
przeciwdziałać takim sytuacjom. Póki co jednak
będziemy mieli o czynienia z takimi kwiatkami…
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Zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym samochód
ciężarowy wchodzący w skład zespołu pojazdów w dniu
23.01.2017 r., a więc tydzień przed kontrolą drogową,
pozytywnie przeszedł badanie techniczne. Inspektor podczas
sprawdzania stanu technicznego pojazdu stwierdził jednak
zagrażające bezpieczeństwu usterki: znaczne wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika, popękane
tarcze hamulcowe oraz niesprawne oświetlenie pojazdu.
Z uwagi na usterki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usterki zagrażające
środowisku, kierowcy wydano zakaz kontynuowania jazdy oraz ukarano go mandatem karnym.
W tym samym dniu do kontroli został zatrzymany kolejny pojazd, w którym stwierdzono rażące
nieprawidłowości w stanie technicznym – luzy w układzie kierowniczym, wyciek oleju z silnika oraz
niesprawny układ ABS pojazdu. Kierowcy również wydano zakaz dalszej jazdy i ukarano kierowcę
mandatem karnym z uwagi na zły stan techniczny pojazdu. Po opuszczeniu przez inspektorów punktu
kontroli, obaj kierowcy zdecydowali się kontynuować jazdę mimo wydanego zakazu. W okolicach
miejscowości Chełmno zostali jednak ponownie zatrzymani do kontroli i ukarani mandatami karnymi za
niedostosowanie się do wydanego zakazu jazdy i prowadzenie pojazdu mimo jego braku dopuszczenia
do ruchu.
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Ponad 6,5 tony za dużo – ciężki popiół

Raporty i artykuły

W dniu 12 kwietnia na drodze wojewódzkiej 919 w
Szymocicach inspektorzy z wodzisławskiego
oddziału WITD Katowice zatrzymali do kontroli
pojazd – śmieciarkę, którą postanowili
skontrolować w zakresie masy i nacisków osi.
Mieli podejrzenia, że pojazd, którym
transportowano popiół, jest przeważony.
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Ustawa o monitorowaniu drogowego
przewozu towarów a raportowanie „SENT” –
jak uniknąć kar?
[ARTYKUŁ SPONSOROWANY] Mimo sprzeciwu
przewoźników i wielokrotnie zgłaszanych
wątpliwości, ustawa o monitorowaniu drogowego
przewozu towarów wchodzi w życie 18 kwietnia
br. Ministerstwo Finansów przewiduje 12 rodzajów
komunikatów, do wysyłania których zobowiązane
są firmy zaangażowane w transport wybranych
towarów wrażliwych. Od 1 maja niewłaściwe
raportowanie będzie skutkować nałożeniem
wysokich kar finansowych.
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Brak daty = brak ważnego
zezwolenia
Gdyby Rosjanin wypełnił
poprawnie dokument,
oszczędziłby 10 tysięcy
złotych. Jednak limity na
przewozy tranzytowe między
Polską i Rosją powodują to, że
pojawiają się specjalnie
niedokładnie wypełnione
dokumenty przewozowe.
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Kierowca ciężarówki
próbował przekupić
policjanów 100 zł

Hak holowniczy prawie
dotykał podłoża! Złom
cięższy niż Mercedes

39letni kierowca ciężarówki,
mieszkaniec powiatu
lipnowskiego, odpowie za próbę
przekupienia policjantów.
Przekroczył prędkość, chciał
wywinąć się łapówką.

Dawno nie pisaliśmy tu o tak
zjawiskowo przeciążonym
pojeździe! “Zamontowany w
pojeździe hak holowniczy
niemalże dotykał podłoża, a
tylne drzwi samoistnie
otworzyły się podczas
wykonywania pomiarów.”
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