Moto-przewodnik
W 2013 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamierza przeprowadzić szeroko zakrojone testy odcinkowego systemu kontroli prędkości. Jeśli
próby zakończą się sukcesem, rozwiązanie to stanie się kolejnym narzędziem
w rękach funkcjonariuszy

Prędkość
z odcinka

Stacja Kontroli Pojazdów
diagnostyka poj. samochodowych, ciągników,
motocykli, motorowerów, poj. zasilanych gazem
i sprowadzanych z zagranicy, badania
amortyzatorów, geometria kół,
serwis ogumienia,
kasowanie błędów,
bieżące naprawy

ul. Kościelna 24
Mińsk Mazowiecki
czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 7-14
tel. 25 759 06 35, tel. kom. 604 981 841

W

przeciwieństwie do fotoradarów, odcinkowy pomiar prędkości umożliwia
kontrolę prędkości, z jaką porusza się pojazd na znacznie większym dystansie. Kamery rejestrują dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu
z danej strefy i na tej podstawie obliczają średnią
prędkość pojazdu. Jeśli ta wartość będzie wyższa
od dozwolonej, kierowca zostanie ukarany mandatem. Na obszarze zabudowanym bramownice z kamerami będą rozstawione co 10 km, zaś
poza nimi co 20 km. Co więcej, pomiędzy pierwszą a ostatnią mogą być rozstawione dodatkowe
bramki z kamerami.
Pierwsza taka bramownica już działa w Bydgoszczy. Została umieszczona na drodze krajowej nr
5 w północnej części aglomeracji. Kamery zostały
rozstawione w odległości 2 km, na tym fragmencie trasy obowiązuje stałe ograniczenie prędkości.
Nieoficjalnie kolejne testowe bramownice zostaną zainstalowane w miejscowości Kamień (woj.
podkarpackie) oraz trasie Sobiekursk – Człekówka (woj. podlaskie).
Przed wjazdem do strefy objętej pomiarem
średniej prędkości zostanie ustawiony znak
pionowy. Najprawdopodobniej będzie to stosowany już D-51, ostrzegający przed fotoradarami.
W 2013 roku GITD planuje uruchomić 24 punkty pomiaru średniej prędkości. Przypomnijmy, że
w przyszłorocznym budżecie Ministerstwo Finansów zaplanowało przychody z tytułu mandatów
na poziomie 1,5 mld złotych. (www.motofakty.pl)

To miejsce czeka
na Twoją reklamę!
- zapraszamy do współpracy!
Kontakt mail: k.grajda@co-slychac.pl
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AUTO-EXPRESS 2
Części do samochodów osobowych i dostawczych

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
Mińsk Mazowiecki,
ul. Chełmońskiego 18 lok. 1
tel. 25 758 89 99
ul. Kościuszki 2
tel. 25 758 51 50

UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE
- MAJĄTKOWE
- ZDROWOTNE
- ROLNE
Mińsk Mazowiecki,
ul. Kościuszki 2
tel. 25 749 19 03

UWAGA!!! KAŻDA POLISA KOMUNIKACYJNA ZAWARTA
W NASZEJ AGENCJI BĘDZIE KARTĄ RABATOWĄ NA ZAKUPY CZĘŚCI ZAMIENNYCH
W NASZYCH SKLEPACH.

www.autoexpress.com.pl, e-mail: autoexpress@isf.pl

10-letnie doświadczenie!

Legalizacja
zbiorników LPG

Mińsk Mazowiecki
ul. Szpitalna 44
tel. 607 346 167
tel. 25 759 17 51
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- badania techniczne do 3,5 t
- komputerowe badanie amortyzatorów
- regulacja układów zapłonowych i analizy spalin
- naprawy układów kierowniczych
- regulacja geometrii kół
- naprawy zawieszenia
- rozrządy silników
- wymiana olejów

Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 20a, tel. 25 758 81 60
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diagnostyka komputerowa
wymiana rozrządów
wymiana sprzęgieł
naprawa zawieszeń
naprawa hamulców
wymiana układów wydechowych
olejó
wymiana olejów,
płynów i filtrów
renowacja powłoki lakierniczej
pomiar mocy na hamowni
serwis klimatyzacji i odgrzybianie
wulkanizacja

CHIP TUNING

lepsze osiągi, mniejsze spalanie

USUWANIE FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH DPF/FAP

Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1
tel. 504 507 446

(teren FUD’u)
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