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Fatalny stan techniczny tydzień po przeglądzie

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…

Poniżej komunikat WITD Bydgoszcz:

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.

Wreszcie można sprawdzić historię
swojego ubezpieczenia OC online
2 comments • 9 months ago•

Cargonews.PL — O, dzięki za
zwrócenie uwagi  dobrze, że UFG
przygotował swoją akcję …

IVECO najczęściej wybieraną marką
pojazdów użytkowych roku 2016 w …
2 comments • a month ago•

mandari — Ja bym jeszcze do tego
dopisał, że jak na dostawczaki ceny
zamienników mają przyzwoite. Jak …

Zatrzymanie prawa jazdy w
Niemczech lub za wykroczenie …
1 comment • 4 months ago•

anita — a co w sytuacji, gdy na ten sam
samochód został wydany 2 mandat,
jednak zostały podane dwie różne …

Niemcy chcą wprowadzić kary za 45
godzinne pauzy w kabinach
1 comment • 5 months ago•

Kris Rozycki — Czy w Europie nie ma
dobrych prawników, którzy by skroili
tyłki tym właścicielom …

ALSO ON CARGO.PL

0 Comments Cargo.pl Login1

 Share⤤ Sort by Best

Start the discussion…

Be the first to comment.

Subscribe✉ Add Disqus to your site Add Disqus Addd Privacy🔒

 Recommend

Najnowsze wiadomości

Aktualności

0 0 0

Ponad 6,5 tony za dużo –
ciężki popiół 
20170418

Ustawa o
monitorowaniu
drogowego przewozu
towarów a raportowanie
„SENT” – jak uniknąć
kar? 
20170418

Brak daty = brak
ważnego zezwolenia 
20170415

Kierowca ciężarówki
próbował przekupić
policjanów 100 zł 
20170414

Hak holowniczy prawie
dotykał podłoża! Złom
cięższy niż Mercedes 
20170413

Aktualności

Raporty i artykuły

Transport drogowy

Nowości na rynku

Inny punkt widzenia

Uwaga na drodze

System Cargo.pl

Transport lądowy, morski i
lotniczy

Czas na przerwę

Korki, remonty, ograniczenia

Szkolenia

Szukaj

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.cargonews.pl/fatalny-stan-techniczny-tydzien-po-przegladzie/
http://www.cargonews.pl/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg
http://www.witd.bydgoszcz.pl/AKTUALNOSCI/Zly-stan-techniczny-krotko-po-przegladzie-475.html
https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fwreszcie-mozna-sprawdzic-historie-swojego-ubezpieczenia-oc-online%2F%3AyfR6HFxWpOi_XthnshYCHar7Zag&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=4984630635&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=4984630635
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fwreszcie-mozna-sprawdzic-historie-swojego-ubezpieczenia-oc-online%2F%3AyfR6HFxWpOi_XthnshYCHar7Zag&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=4984630635&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=4984630635
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fiveco-najczesciej-wybierana-marka-pojazdow-uzytkowych-roku-2016-w-polsce%2F%3AcDQUcXpsydQ6w-3ADtFd_RAsX_M&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=5607975029&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5607975029
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fiveco-najczesciej-wybierana-marka-pojazdow-uzytkowych-roku-2016-w-polsce%2F%3AcDQUcXpsydQ6w-3ADtFd_RAsX_M&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=5607975029&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5607975029
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fzatrzymanie-prawa-jazdy-w-niemczech-lub-za-wykroczenie-popelnione-w-niemczech-o-czym-nalezy-wiedziec%2F%3AzW9Tg_AOMr5XXVgqGN6L0tlsSrM&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=5361816223&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5361816223
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fzatrzymanie-prawa-jazdy-w-niemczech-lub-za-wykroczenie-popelnione-w-niemczech-o-czym-nalezy-wiedziec%2F%3AzW9Tg_AOMr5XXVgqGN6L0tlsSrM&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=5361816223&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5361816223
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fniemcy-chca-wprowadzic-kary-za-45-godzinne-pauzy-w-kabinach%2F%3A3XCaKm2MHDi91GN-pQmBRoT01J4&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=5348465663&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5348465663
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cargonews.pl%2Fniemcy-chca-wprowadzic-kary-za-45-godzinne-pauzy-w-kabinach%2F%3A3XCaKm2MHDi91GN-pQmBRoT01J4&imp=29efpq534r53qv&prev_imp&forum_id=4257605&forum=cargopl&thread_id=5530801276&thread=5348465663&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5348465663
https://disqus.com/home/forums/cargopl/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=cargopl&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://reklama.cargo.lt/api/index.php?out&a&34
http://www.cargonews.pl/ponad-65-tony-za-duzo-ciezki-popiol/
http://www.cargonews.pl/ustawa-o-monitorowaniu-drogowego-przewozu-towarow-a-raportowanie-sent-jak-uniknac-kar/
http://www.cargonews.pl/brak-daty-brak-waznego-zezwolenia/
http://www.cargonews.pl/kierowca-ciezarowki-probowal-przekupic-policjanow-100-zl/
http://www.cargonews.pl/hak-holowniczy-prawie-dotykal-podloza-zlom-ciezszy-niz-mercedes/
http://www.cargonews.pl/
http://www.cargonews.pl/aktualia/
http://www.cargonews.pl/analityka/
http://www.cargonews.pl/transport-samochodowy/
http://www.cargonews.pl/nowosci-techniczne/
http://www.cargonews.pl/inny-punkt-widzenia/
http://www.cargonews.pl/kroniki-kryminalne-wypadki-samochodowe/
http://www.cargonews.pl/system-cargo-pl/
http://www.cargonews.pl/transport-ladowy-morski-i-lotniczy/
http://www.cargonews.pl/czas-na-przerwe/
http://www.cargonews.pl/korki-remonty-ograniczenia/
http://www.cargonews.pl/szkolenia/
https://www.facebook.com/CargoPL-1578149945730123/
https://twitter.com/CargoPL
https://plus.google.com/u/0/b/115081892248944419862/+CargoPLBia%C5%82ystok/posts
https://www.linkedin.com/company/cargo-pl


20170418 0

Ponad 6,5 tony za dużo – ciężki popiół

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.

20170414 0

Kierowca ciężarówki
próbował przekupić
policjanów 100 zł

39letni kierowca ciężarówki,
mieszkaniec powiatu
lipnowskiego, odpowie za próbę
przekupienia policjantów.
Przekroczył prędkość, chciał
wywinąć się łapówką. 
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Hak holowniczy prawie
dotykał podłoża! Złom
cięższy niż Mercedes

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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