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46 skontrolowanych samochodów dostawczych i ciężarowych – to efekt akcji „Razem bezpieczniej”, którą rozpoczęła
Inspekcja Transportu Drogowego oraz Radio dla Ciebie. Tym razem patrole mazowieckiej ITD sprawdzały wagę pojazdów na
ulicach Radomia. 17 zatrzymanych aut przewoziło za dużo ładunku.

ITD rozpoczęła w czwartek (11 lipca) wspólną akcję z Radiem dla Ciebie na drogach Mazowsza. Sprawdzano przede wszystkim
wagę zatrzymywanych do kontroli ciężarówek i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
W trakcie kilkugodzinnych działań skontrolowano 46 pojazdów (39 dostawczych i 7 ciężarowych). 16 busów o DMC do 3,5 tony
przewoziło za dużo towarów. Niechlubni rekordziści przewożący napoje ważyli niemalże 6 ton, czyli o prawie 2,5 tony za dużo. Z
kolei ciężarówka z materiałami budowlanymi o DMC do 18 ton ważyła 20,1 tony. Auto miało też przekroczony dopuszczalny
nacisk pojedynczej osi napędowej o pół tony.
Kierowcy wszystkich przeładowanych pojazdów zostali ukarani mandatami i mogli odjechać z punktu kontrolnego ITD dopiero

po usunięciu nadmiaru towaru na inne samochody. Właścicielowi przeciążonej ciężarówki grozi również 2 tysiące złotych kary
pieniężnej.
Oprócz ilości ładunku i sposobu jego zabezpieczenia, inspektorzy sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów. Zatrzymali 3
dowody rejestracyjne ciężarówek z powodu stwierdzonych usterek. Jedna z wywrotek przewożących tzw. suchy beton miała
nadmiernie zużyty bieżnik opon na drugiej osi, zaś w kolejnych dwóch stwierdzono znaczne wycieki płynów eksploatacyjnych i
pęknięty resor.
Kolejne wzmożone kontrole pojazdów, w ramach wspólnej akcji z RDC, już za tydzień. Celem wspólna akcja pod nazwą „Razem
bezpieczniej” jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku usług
transportowych.
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