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Treść: 

 

Zderzenie samochodów o napędzie elektrycznym: naukowcy z uniwersytetu w Ge-
tyndze oraz DEKRA przeprowadzają testy zderzeniowe 

Wyniki najnowszych testów zderzeniowych z udziałem samochodów o napędzie elek-
trycznym nie pozostawiają żadnych wątpliwości: w kwestiach bezpieczeństwa seryjnie 
produkowane samochody o napędzie elektrycznym wcale nie odbiegają od porównywal-
nych pojazdów o napędzie konwencjonalnym. Wykazały to badania zderzeniowe prze-
prowadzone przez DEKRA Unfallforschung we współpracy z naukowcami zajmującymi 
się badaniami wypadków drogowych w obszarze medycyny uniwersyteckiej w Getyndze.  

 

Ostrożnie! Boczny wiatr! Należy stabilnie trzymać kierownicę i zredukować prędkość. 

Gdy drzewa i krzewy niebezpiecznie pochylają się na bok, kiedy wiatr niebezpiecznie 
szarpie samochodem, a na niebie pojawiają się ciemne chmury oznacza to, że nadchodzi 
poważna burza. Kierujący samochodami muszą się w takiej sytuacji przygotować na wy-
stępowanie bocznego wiatru i na burzowe podmuchy. Rzeczoznawcy z DEKRA infor-
mują, co należy zrobić, aby pomimo wiatru i trudnej aury pogodowej bezpiecznie dotrzeć 
do celu.  

Kontrola techniczna motocykla: bezpieczny wiosenny rozruch motocykla 

Wielu motocyklistów nie może już doczekać się rozpoczęcia sezonu, jednak po zimowej 
przerwie najpierw należy przeprowadzić sprawdzenie pojazdu. Aby początek nowego se-
zonu dla motocyklistów nie zakończył się niepotrzebnymi problemami, rzeczoznawcy 
DEKRA przygotowali zestawienie istotnych od strony technicznej punktów, które należy 
sprawdzić.  

Pozostałe tematy: 

Wiosenny rozruch samochodu: sprawdzenie pojazdu z nadejściem wiosny 

Grzywna w przypadku nieczytelnej nalepki ekologicznej  
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Emocjonujące wyniki: samochody o napędzie elektrycznym są tak samo bezpieczne 

Naukowcy z Uniwersytetu w Getyndze oraz DEKRA przeprowadzają testy zderzeniowe 

Emocjonujące wyniki podczas testów zderzeniowych samochodów o napędzie elektrycznym 

Wyniki najnowszych testów zderzeniowych z udziałem samochodów o napędzie elektrycznym nie pozo-

stawiają żadnych wątpliwości: w kwestiach bezpieczeństwa seryjnie produkowane samochody o napędzie 

elektrycznym wcale nie odbiegają od porównywalnych pojazdów o napędzie konwencjonalnym. Wykazały 

to badania zderzeniowe przeprowadzone przez DEKRA Unfallforschung we współpracy z naukowcami zaj-

mującymi się badaniami wypadków drogowych w obszarze medycyny uniwersyteckiej w Getyndze. Pod-

czas testów naukowcy przeprowadzili symulację z wykorzystaniem pojazdów: Renault Zoe i trzech Nissa-

nów Leaf przy bocznym i czołowym uderzeniu w drzewo, które stawiają wysokie wymagania w kwestii 

rozwiązań technicznych z zakresu bezpieczeństwa. Pojazdy poruszały się z prędkościami od 60 do 84 

km/h, co znacznie przekracza prędkości, które są standardowo obserwowane podczas testów zderzenio-

wych.  

„Obraz uszkodzeń zaobserwowanych podczas testów zderzeniowych jest porównywalny z tymi, które są 

widoczne w przypadku pojazdów wyposażonych w konwencjonalny napęd“, stwierdza ekspert DEKRA z 

zakresu wypadków drogowych Markus Egelhaaf. „System wysokiego woltażu w pojeździe o napędzie elek-

trycznym podczas zderzenia każdorazowo został prawidłowo odłączony i pomimo wystąpienia znacznych 

deformacji akumulatora napędowego w żadnym przypadku nie doszło do pożaru.“ Duże firmy zajmujące 

się seryjną produkcją samochodów o napędzie elektrycznym, podobnie jak ekspert zrozumiały, jak istotne 

jest zapewnienie przynajmniej takiego poziomu bezpieczeństwa, jaki oferują pojazdy o napędzie spalino-

wym.  

Nie bez powodu obydwa przetestowane modele w ratingu Euro NCAP każdorazowo uzyskały największą 

liczbę - pięciu gwiazdek. „Nasze badania potwierdzają, że w żadnym przypadku nie ma powodu, aby w 

pojeździe o napędzie elektrycznym czuć się mniej bezpiecznie niż w samochodzie osobowym wyposażo-

nym w konwencjonalny napęd.“ 

W nawiązaniu do testów zderzeniowych, w ramach projektu badawczego sprawdzono, przy wykorzystaniu 

jakich procedur służby ratownicze mogą w najlepszy sposób wyciągnąć z wraku pasażerów. Jeśli elementy 

akumulatora napędowego jednak ulegną zapaleniu, mógłby pomóc innowacyjny model lancy gaśniczej, 

która przez straż pożarną byłaby bezpośrednio wbijana w obudowę akumulatora. „Tym samym prace ga-

śnicze odbywają się, że tak powiem, w obrębie akumulatora, aby zahamować rozprzestrzenianie się ognia 

na pozostałe ogniwa“, wyjaśnia ekspert DEKRA z zakresu badania wypadków DEKRA, Markus Egelhaaf.   

Pierwszy ogólny wniosek jest następujący: działania ratownicze mogą zostać przeprowadzone środkami, 

którymi dysponuje straż pożarna tak samo szybko, jak w przypadku pojazdów napędzanych konwencjo-

nalnie. Także dla osób udzielających pierwszej pomocy nie ma większego zagrożenia.   DEKRA Info 
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Należy wymienić płyn do spryskiwaczy na letni 

Wiosenny rozruch samochodu 

Sprawdzenie pojazdu z nadejściem wiosny 

Przed pierwszą wiosenną podróżą zaleca się uwolnienie samochodu z pozostałości po zimie i przygotowa-

nie go do warunków panujących w ciepłym półroczu. Od pielęgnacji powłoki lakierniczej poprzez usunięcie 

zbędnych przedmiotów z bagażnika aż po wymianę opon – eksperci z DEKRA informują, co należy 

uwzględnić podczas przeprowadzania wiosennej kontroli.  

Szczegółowe umycie pojazdu pozwala usunąć osady z soli i pozostałe po zimie zabrudzenia. Nie należy 

przy tym zapominać także o spodzie pojazdu i wnękach kół. Przed wyruszeniem do myjni dobrze jest prze-

prowadzić wstępne mycie, aby mocno utrwalony brud nie przyczynił się do powstania nieestetycznych rys 

na lakierze. Osoby, które zadbają o zabezpieczenie uszkodzeń kredką do naprawy lakieru zapobiegną w 

ten sposób powstaniu większych uszkodzeń warstwy lakierniczej. Zabezpieczenie przy wykorzystaniu 

utwardzonego wosku, przynajmniej przez pewien czas lepiej chroni przed agresywnymi pozostałościami 

insektów.  

Jeśli pióra wycieraczek szyb rozmazują brud i przeskakują oznacza to, że nadszedł już czas na ich wy-

mianę. Jeśli sięgniemy po płyn do mycia szyb, pozwoli nam to na usunięcie opornej warstwy zabrudzeń, 

która bardzo często osadza się na wewnętrznej stronie szyb. Przyczyni się to do poprawy widoczności i 

zapobiegnie powstawaniu irytujących odblasków wywoływanych przez światła pojazdów nadjeżdżających 

z naprzeciwka. Do zbiornika płynu do spryskiwaczy należy znów wlać płyn letni, trzeba jednak uważać, bo 

nie zawsze może być on mieszany z pozostałościami środka chroniącego przed zamarzaniem. 

Także na zawilgoconą strefę stóp jest rada: dywaniki należy suszyć osobno, a samochód w słoneczny 

dzień zaleca się przewietrzyć z szeroko otwartymi drzwiami. W najtrudniejszych przypadkach pomocne jest 

wyłożenie strefy stóp papierem gazetowym. Krawędzie drzwi i gumowe uszczelki należy potraktować nie-

wielką ilością środka konserwującego. Nie używany już zimowy osprzęt, taki jak łańcuchy śniegowe, kable 

rozruchowe, bagażniki dachowe, mocowania do nart i środek chroniący przed zamarzaniem lepiej jest teraz 

znowu umieścić w piwnicy. Pozwala to odciążyć pojazd i zaoszczędzić paliwo.  

Aby w lecie wszyscy mogli się cieszyć świetnie działającą klimatyzacją samochodową, należy także spraw-

dzić, czy nie nadszedł termin zalecanej co dwa lata kontroli klimatyzacji i czy filtr wnętrza pojazdu jeszcze 

spełnia swoją funkcję. Jeśli zbliża się okres Wielkanocy oznacza to, że nadchodzi czas, aby pomyśleć  o 

zmianie opon. Jeśli letnie opony mają niższy bieżnik niż 3 mm, wtedy powinniśmy zainwestować w nowe 

ogumienie.  DEKRA Info
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Boczny wiatr: należy poważnie traktować znaki ostrzegawcze 

Ostrożnie! Boczny wiatr! 

Należy stabilnie trzymać kierownicę i zredukować prędkość 

Gdy drzewa i krzewy niebezpiecznie pochylają się na bok, kiedy wiatr niebezpiecznie szarpie samocho-

dem, a na niebie pojawiają się ciemne chmury oznacza to, że nadchodzi poważna burza. Kierujący samo-

chodami muszą się w takiej sytuacji przygotować na występowanie bocznego wiatru i na burzowe podmu-

chy. Rzeczoznawcy z DEKRA informują, co należy zrobić, aby pomimo wiatru i trudnej aury pogodowej 

bezpiecznie dotrzeć do celu.  

Stabilne trzymanie kierownicy. Najważniejsze zasady w przypadku występowania bocznego wiatru 

brzmią: stabilnie trzymać kierownicę, zredukować prędkość i być przygotowanym na gwałtowne powiewy 

wiatru. W niektórych przypadkach mogą one znacznie przesunąć pojazdy w bok, a w ekstremalnych przy-

padkach nawet przewrócić ciężarówki. Wraz ze wzrostem prędkości rośnie zagrożenie.  

Niebezpieczne strefy. Zaleca się zachować dużą ostrożność podczas mijania samochodów ciężarowych 

albo autobusów, przy przekraczaniu leśnych duktów albo w czasie opuszczania tunelu. Gdy pojazd opusz-

cza osłoniętą od wiatru strefę może dojść do gwałtownego uderzenia nawałnicy, co spowoduje konieczność 

wykonania energicznego manewru kierownicą. Także na mostach i wzniesieniach należy zachować szcze-

gólną ostrożność – tutaj mogą wystąpić uderzenia wiatru, których nie ograniczają przeszkody. Także poła-

mane wskutek burzy gałęzie i niesione dookoła z wiatrem przedmioty mogą się nagle stać przeszkodami, 

upaść na przednią szybę i nagle ograniczyć widoczność. 

Duża powierzchnia boczna: Szczególnie podatne na uderzenia wiatru są pojazdy posiadające dużą po-

wierzchnię boczną, takie jak samochody ciężarowe, autobusy i samochody dostawcze, ale także samo-

chody kempingowe, SUV-y, vany i samochody osobowe wyposażone w bagażniki dachowe. Im wrażliwszy 

na boczny wiatr jest dany samochód, tym bardziej należy zredukować prędkość jazdy. 

Należy stosować się do ostrzeżeń. Z jakiego kierunku wieje wiatr i z jaką siłą kierowcy samochodów 

mogą wywnioskować obserwując pochylenie znajdujących się przy krawędzi jezdni drzew i krzewów. W 

przypadku wietrznej pogody zaleca się zwracać szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze oraz na rękawy 

i dostosowanie sposobu jazdy do panujących warunków.  

Znalezienie schronienia. W przypadku gwałtownej burzy przy najbliższej nadarzającej się okazji zaleca 

się przerwać podróż i przeczekać w przeznaczonym do tego celu miejscu, aż sytuacja pogodowa się uspo-

koi. Nie należy jednak parkować w bezpośredniej bliskości drzew, gdzie wiatr może przenosić gałęzie i 

łamać drzewa. W takich miejscach występuje niebezpieczeństwo utraty życia. DEKRA Info 
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Przed rozpoczęciem sezonu wiosennego należy przeprowadzić kontrolę techniczną  

Kontrola techniczna motocykla 

Na dwóch kołach w dobrej formie powitać wiosnę 

Wielu motocyklistów nie może już doczekać się rozpoczęcia sezonu, jednak po zimowej przerwie należy 

najpierw przeprowadzić sprawdzenie pojazdu. Aby początek nowego sezonu dla motocyklistów nie zakoń-

czył się niepotrzebnymi problemami, rzeczoznawcy DEKRA przygotowali zestawienie istotnych od strony 

technicznej punktów, które należy sprawdzić.  

Zawieszenie. Należy sprawdzić ustawienie amortyzatorów i sprężyn. Należy zwrócić uwagę na stabilne 

mocowania, na ewentualne pęknięcia i na szczelność. Ważne jest także, aby lewa i prawa strona były 

ustawione tak samo. Przy uniesionym przednim kole należy sprawdzić, czy układ kierowniczy działa swo-

bodnie, czy zapadki są sprawne i czy nie ma zbyt dużych luzów.   

Hamulce. W tej grupie podzespołów należy sprawdzić grubość okładzin i klocków  hamulcowych, skontro-

lować przewody hamulcowe pod kątem sprawnego działania, pęknięć, szczelności i przetarć oraz zweryfi-

kować poziom płynu hamulcowego. Co dwa lata należy przeprowadzić wymianę płynu hamulcowego, aby 

zapobiec tworzeniu się pęcherzyków pary. Podczas napełniania płynu hamulcowego należy zwrócić uwagę 

na to, aby membrana w zbiorniczku wyrównawczym była ułożona bez wybrzuszeń.  

Przeniesienie energii. Łańcuch albo pasek są sprawdzane przy uniesionym i obciążonym motocyklu. Na-

leży przy tym zwrócić uwagę na to, aby łańcuch nie był zbyt mocno naciągnięty i był nasmarowany. Ponadto 

należy sprawdzić przewody paliwowe pod kątem ich szczelności i przetarć.  

Ogumienie. Należy dostosować ciśnienie powietrza w ogumieniu i zwrócić uwagę na minimalną wysokość 

bieżnika. Ze względów bezpieczeństwa DEKRA zaleca, aby bieżnik miał przynajmniej 3 milimetry. Wentyle 

muszą być chronione przez nasadki zabezpieczające. Jeśli dwuślad został zaopatrzony w nowe opony, 

wtedy na początku zaleca się ostrożny sposób jazdy, ponieważ do kiedy impregnacja opon nie zostanie 

starta występuje gorsza przyczepność, co przyczynia się do większego zagrożenia poślizgiem.   

Ważne badania okresowe. Nie mniej ważne jest spojrzenie na tablice rejestracyjne, czy motocykl posiada 

jeszcze ważną nalepkę z badań okresowych. Szczegółowe zestawienie w tym temacie kierujący jednośla-

dami znajdą w broszurce „Wszystko dla wolności na dwóch kołach“, którą można pobrać na stronie  

www.dekra.de. DEKRA Info 
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Grzywna w przypadku nieczytelnej nalepki ekologicznej 

Poruszając się po [Niemczech] z nieczytelną nalepką ekologiczną ryzykujemy otrzymanie grzywny w wy-

sokości 80 euro, przypominają rzeczoznawcy motoryzacyjni z DEKRA. Zgodnie z literą prawa nieczytelne 

nalepki ekologiczne są uważane za nieważne. Dlatego, gdy w ciągu roku nalepka ekologiczna wyblaknie 

właściciel pojazdu powinien zadbać o jej wymianę. Nalepka, która jest wymagana do stref ekologicznych 

na obszarze całych Niemiec jest wydawana przez organizacje przeprowadzające kontrole pojazdów me-

chanicznych i urzędy wydające dopuszczenie do ruchu. Na stronie https://motoryzacja.dekra.pl/nalepki-

ekologiczne/ kierowcy samochodów mogą także złożyć wniosek o wydanie nalepki ekologicznej drogą 

pocztową, faksem albo online. Nalepka występuje w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym, które 

każdorazowo odpowiadają klasie emisji zanieczyszczeń. Przyporządkowanie pojazdu do danej grupy od-

bywa się na podstawie kluczowych numerów dla emisji spalin, które są zawarte w dokumentach pojazdu. 

Jaką nalepkę otrzyma wasz pojazd można sprawdzić pod linkiem: https://motoryzacja.dekra.pl/nalepki-

ekologiczne/. Nalepkę ekologiczną należy umieścić po wewnętrznej stronie przedniej szyby. Należy ją 

nakleić po prawej stronie u góry albo u dołu, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczała widoczność kie-

rowcy.   DEKRA Info  
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