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Treść: 

 

DEKRA rozwija narzędzia diagnostyczne: zwalczanie plagi cofania liczników  

„Osoby, które podczas dokonywania zakupu używanego samochodu liczą na prawdziwą 
okazję, powinny się możliwie dobrze zabezpieczyć zanim złożą swoje podpisy pod 
umową kupna“, ostrzega Ronald Hufnagel, ekspert ds. samochodów używanych w 
DEKRA. „Każdego dnia mamy do czynienia z pojazdami, w przypadku których są wątpli-
wości w kwestii przebiegu. W takim przypadku rachunek płaci osoba dokonująca zakupu, 
która najczęściej bardzo przepłaca za nabyty pojazd.“   

 

 

Wzrost zagrożenia wystąpienia wypadku podczas deszczu: bezpieczne poruszanie 
się w czasie opadów 

Występowanie opadów oznacza dla kierujących samochodami, że należy poruszać się 
ze wzmożoną ostrożnością i zdjąć nogę z dźwigni przyspieszenia. Podczas złej widocz-
ności, przy większym zagrożeniu poślizgiem i przy dłuższej drodze hamowania, gdy do-
łożymy jeszcze znaczną prędkość jazdy dochodzi jeszcze niebezpieczeństwo związane 
z aqaplaningiem skutkujące utratą panowania nad pojazdem. Rzeczoznawcy z DEKRA 
informują, na co powinni uważać kierowcy podczas deszczowej pogody.  

 

 

Pozostałe tematy: 

Bezpieczne podróżowanie jesienią: należy przygotować się na występowanie zagrożeń 

Ostrożnie, szron: po zimnej nocy może być ślisko! 
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Sprawdzenie systemu: nowoczesne rozwiązania w walce z fałszowaniem przebiegu 

pojazdów 

DEKRA rozwija narzędzia diagnostyczne do badania samochodów używanych 

 Zwalczanie plagi cofania liczników  

„Osoby, które podczas dokonywania zakupu używanego samochodu liczą na prawdziwą okazję, 

powinny się możliwie dobrze zabezpieczyć zanim złożą swoje podpisy pod umową kupna“, 

ostrzega Ronald Hufnagel, ekspert ds. samochodów używanych w DEKRA. „Każdego dnia mamy 

do czynienia z pojazdami, w przypadku których są wątpliwości w kwestii przebiegu. W takim przy-

padku rachunek płaci osoba dokonująca zakupu, która najczęściej bardzo przepłaca za nabyty 

pojazd.“   

Aby w przyszłości lepiej chronić osoby dokonujące zakupu samochodu przed wysokimi stratami, 

obecnie eksperci ds. samochodów używanych z DEKRA intensywnie pracują nad rozwiązaniem 

informatycznym, które pozwoli na łatwiejsze wykrycie przeprowadzonych manipulacji przy prze-

biegu pojazdu.  

„Dzięki naszej nowej diagnostyce sterowników DEKRA jesteśmy w stanie ustalić przebieg km 

zapisany w różnych sterownikach w pojeździe łącznie z nieprawidłowościami w numerach pod-

wozia“, wyjaśnia Ronald Hufnagel. „Jeśli stan licznika różni się od wartości zapisanych w innych 

sterownikach, jest to wskazówką, że z pojazdem coś nie jest w porządku.“    

Typowym przykładem jest badana przez DEKRA luksusowa limuzyna, która według licznika prze-

biegu i cyfrowej książki serwisowej powinna mieć na liczniku około 120.000 km, diagnostyka 

oparta na odczycie danych ze sterowników wykazała jednak, że podczas ostatniego serwisowa-

nia przebieg był na poziomie 280.000 km. „Pokazuje to, że podczas dokonywania zakupu jeszcze 

nie można polegać na danych zawartych w cyfrowej książce serwisowej pojazdu“, stwierdza Ro-

nald Hufnagel. „Kupujący zostałby tutaj oszukany na około 6000 euro.“ 

Przede wszystkim podczas dokonywania zakupu bardzo drogich pojazdów ekspert zaleca prze-

prowadzenie sprawdzenia pod kątem przeprowadzonych manipulacji, np. w kwestii przebiegu i 

systemów elektronicznych. Szczególnie dotyczy to wszystkich samochodów używanych, które są 

oferowane w szczególnie korzystnych cenach albo w dokumentach występują niezgodności. Dia-

gnostyka sterowników DEKRA ma być dostępna dla większości modeli pojazdów do końca bie-

żącego roku. Jest ona uzupełnieniem systemu DEKRA Systemcheck, który bierze pod lupę za-

montowane w pojazdach systemy elektroniczne.  
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Podczas jesiennej pogody należy reagować elastycznie 

Bezpieczne poruszanie się jesienią 

Należy przygotować się na występowanie zagrożeń 

Deszcz, mgła, szybkie zapadanie zmroku, boczny wiatr i pierwsze przymrozki – w okresie jesiennym kierujący 

samochodami muszą się nastawić na złą widoczność i występowanie śliskich jezdni. „Oznacza to przede wszyst-

kim, że tam, gdzie jest to konieczne należy reagować elastycznie, zmniejszyć prędkość, dostosować odstęp od 

poprzedzającego pojazdu i przygotować się na występowanie niebezpiecznych sytuacji“, zaleca Stefanie Ritter, 

ekspertka z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. 

● Dobra widoczność. Często deszcz, mgła albo szybko zapadający zmrok utrudniają widoczność kierowcy. 

Koniecznie należy oczyścić szybę czołową z zalegających tam zabrudzeń. W przypadku niskiego położenia 

słońca i podczas jazdy o zmroku zabrudzenia na szybie czołowej mogą prowadzić do powstania nieprzyjemnego 

odbijania się światła. Aby w praktyce sprawdziła się zasada ‚widzieć i być widzianym‘ niezbędne jest także 

sprawne oświetlenie. Test oświetlenia  przeprowadzany w październiku przez branżę samochodową na obszarze 

całych Niemiec pokazuje, jak to wygląda w praktyce. Każdego roku w przypadku około co trzeciego pojazdu 

stwierdza się usterki oświetlenia. 

●   Wyruszanie w podróż dobrze przygotowanym. Należy przygotować się na to, że podróż może się znacznie 

wydłużyć z powodu mgły, burz, silnych opadów deszczu, a być może także występującego już oblodzenia i 

opadów śniegu. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy odpowiednio wcześnie wyruszyć w 

drogę. Bardzo pomocne mogą okazać się koc, ciepłe napoje i kilka opakowań ciastek, jeśli z powodu silnego 

wiatru i złej pogody poruszanie się do przodu będzie bardzo utrudnione, albo nawet zupełnie niemożliwe.  

● Uwaga na przebiegające przez jezdnię zwierzęta! Przede wszystkim w pobliżu obszarów leśnych istnieje 

większe niebezpieczeństwo napotkania zwierząt przebiegających przez jezdnię. Okres godowy u zwierzyny pło-

wej trwa do końca października. Do listopada zbierane są plony kukurydzy, ziemniaków oraz buraków. Z tego 

powodu po lokalnych drogach poruszają się jeszcze duże ilości pojazdów rolniczych. Brud naniesiony z pól na 

jezdnię może przyczynić się do powstawania niebezpiecznego poślizgu. Zagrożenia mogą być spowodowane 

także niewielką prędkością poruszania się takich pojazdów i przez częściowo przysłonięte oświetlenie przyczepy. 

Przede wszystkim podczas wyprzedzania należy zachować bardzo dużą ostrożność. 

● Słabo widoczne postacie. Podróżując o zmierzchu i o zmroku należy liczyć się z obecnością pieszych i ro-

werzystów poruszających się w ciemnej odzieży i bez oświetlenia. Kierujący samochodami powinni poruszać się 

ze szczególną ostrożnością i rozwagą zwracając szczególną uwagę na obecnych na drodze niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. DEKRA Info 
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Podczas dużych opadów deszczu należy zwiększyć odstęp i zmniejszyć prędkość 

Wzrost zagrożenia wystąpienia wypadku podczas deszczu 

Bezpieczne poruszanie się podczas opadów 

Występowanie opadów oznacza dla kierujących samochodami, że należy poruszać się ze wzmożoną ostrożno-

ścią i zdjąć nogę z dźwigni przyspieszenia. Podczas złej widoczności, przy większym zagrożeniu poślizgiem i 

przy dłuższej drodze hamowania, gdy dołożymy jeszcze znaczną prędkość jazdy dochodzi jeszcze niebezpie-

czeństwo związane z aqaplaningiem skutkujące utratą panowania nad pojazdem. Rzeczoznawcy z DEKRA in-

formują, na co powinni uważać kierowcy podczas deszczowej pogody.  

Zła widoczność. Po części drastyczne zmniejszenie zakresu widoczności i zanieczyszczenia wyrzucane spod 

kół poprzedzającego pojazdu, będące mieszaniną kropelek wody i innych nieczystości często przyczyniają się 

do pogorszenia widoczności. Dlatego też należy dostosować prędkość jazdy i odstęp od innych pojazdów do 

panujących warunków, włączyć światła mijania i oczywiście wycieraczki. Podczas podróżowania o zmroku odbi-

jające się od jezdni światło, szczególnie w przypadku ruchu pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka może 

prowadzić do trudnych sytuacji. W takich przypadkach należy zachować kontrolę i odpowiedni odstęp bezpie-

czeństwa od poprzedzającego pojazdu. Jeśli leje jak z cebra i widoczność drastycznie spada, wtedy lepsze może 

być nawet zatrzymanie pojazdu i odczekanie do momentu, gdy deszcz przestanie być tak intensywny. 

Dłuższa droga hamowania. Podczas hamowania na suchej nawierzchni samochód osobowy przy prędkości 80 

km/h potrzebuje do zatrzymania około 31 metrów. Na mokrej nawierzchni jest możliwe, że pojazd, w zależności 

od wysokości bieżnika opon, z powodu mniejszego tarcia zatrzyma się dopiero po 50 metrach albo jeszcze 

później. Także dlatego jest ważne, aby dostosować prędkość poruszania się do panujących warunków na dro-

dze. Jest to szczególnie istotne w przypadku ograniczonej widoczności! 

Aqaplaning. Jeśli na jezdni zalega kilka milimetrów wody, na przykład w koleinach, wtedy kierowcy samochodów 

poruszając się z większą prędkością muszą się liczyć ze zwiększonym niebezpieczeństwem wystąpienia aqa-

planingu. W takim przypadku pod przednimi kołami tworzy się klin wodny, który sprawia, że pojazd traci sterow-

ność. Gdy opony posiadają bieżnik o wysokości ponad 3 milimetrów taki efekt może wystąpić już przy prędkości 

około 80 km/h. W razie zaobserwowania zagrożenia należy natychmiast zdjąć nogę z dźwigni przyspieszenia, 

nacisnąć na dźwignię sprzęgła i konsekwentnie ustawić koła na wprost aż do ponownego uzyskania przez koła 

przyczepności.  DEKRA Info 

 

 

 

 

Zdjęcie: DEKRA 
 
W przypadku przedruku nie jest wymagana zapłata  
honorarium. 
Uprasza się o podanie informacji o prawach autorskich. 
 
Informacja dla redakcji prasowych:  
 
Zdjęcie można uzyskać w Dziale Prasowym DEKRA 
pod numerem telefonu: +49.711.7861-2122 



 
 

 

DEKRA Info  październik 2019/10 
 

5

 

 

 

 

 

 

 

Ostrożnie, szron: po zimnej nocy może być ślisko! 

Jesienią w nocy może być już bardzo zimno. „Jeśli temperatury spadną poniżej zera, wtedy na drogach w nie-

których miejscach może się tworzyć szron i poranna droga do pracy może szybko przekształcić się w pasmo 

poślizgów“, ostrzegają eksperci DEKRA z zakresu wypadków drogowych. Dlatego po bezchmurnych, zimnych 

nocach zaleca się podróżować szczególnie ostrożnie. O występowaniu szronu może świadczyć cienka warstwa 

lodu widoczna na szybach zaparkowanych na noc na wolnym powietrzu samochodów. Szron powstaje wtedy, 

gdy temperatura nawierzchni jezdni spadnie poniżej zera stopni i skraplająca się na niej wilgoć z powietrza za-

marznie. Szczególnie niebezpieczne jest to, że ślisko jest często tylko na niektórych odcinkach dróg albo na 

mostach. Delikatna warstwa lodu szczególnie łatwo tworzy się w terenach leśnych, w strefach występowania 

mgły i na mostach, które z uwagi na swe wyeksponowane położenie w nocy mocniej się schładzają niż drogi o 

stałym podłożu.                                                                                                                                      DEKRA Info
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