Transport rutier

G8

Virajul în condiţii de siguranţă

Manevra de virare cu un camion / autotren la joncţiuni şi intersecţii necesită o mulţime de decizii de la persoana care conduce, care trebuie luate în cel mai scurt timp. O singură greşeală în
faţa participanţilor la trafic mai slabi din împrejurimi, poate conduce la un dezastru.

Condiţii de bază pentru un viraj în condiţii de
siguranţă
1

 arbrizul şi oglinzile din cabina şoferului trebuie să fie
P
curate şi fără zăpadă şi gheaţă.

2 	
Scaunul este reglat în mod corect

(a se vedea fişa cu instrucţiuni G3).

 3 	
Oglinzile sunt reglate în mod optim
(a se vedea fişa cu instrucţiuni G7).

4

 izibilitatea în faţă nu este influenţată de obiecte preV
cum, aparate de cafea, notebook-uri aşezate pe tabloul
de bord sau de construcţii proprii ca, de ex. suporturi.

 5 	
Vizibilitatea la oglindă şi prin geamul lateral
nu este acoperită de către perdele, de ex. – chiar dacă
sunt numai parțial trase-.

6 	
Dumneavoastră nu vi se distrage atenţia, de ex. prin

convorbiri telefonice, discuţii cu pasagerul sau căutarea
drumului corect (a se vedea fişa cu instrucţiuni A9).

7

Î n localităţi, radio-ul sau alte aparate de muzică trebuie
să fie oprite. Geamul lateral drept trebuie să fie puţin
deschis, dacă este posibil. Astfel dumneavoastră puteţi
să percepeţi mai bine zgomotele de coliziune sau avertismentele în situaţii critice.

Informaţii:
Regulamentul de circulaţie rutieră (StVo) impune cerinţe
ridicate pentru manevra de virare:
Art. 9 Manevra de virare(Extras)
Persoana care doreşte să vireze, trebuie să anunţe din
timp şi în mod clar; pentru aceasta trebuie utilizate lămpile indicatoare de direcţie.
Înainte de a schimba banda şi încă o dată înainte de
virare, trebuie să acordaţi atenţie traficului din spatele
dumneavoastră. Persoana care doreşte să vireze, trebuie
să permită trecerea vehiculelor din sens contrar, bicicletelor cu motor auxiliar şi bicicletelor şi atunci când, acestea
se deplasează pe banda de circulaţie, în aceeaşi direcţie
sau lângă aceasta. Pietonilor trebuie acordată o atenţie
deosebită; dacă este necesar, trebuie să se aştepte.

Virajul în condiţii de siguranţă
Indicaţii privind comportamentul pentru un
viraj în condiţii de siguranţă
1

Vizibilitate directă prin parbriz

Apropierea de o joncţiune / intersecţie:
∙∙ Observaţi persoanele care staţionează, pietonii şi
persoanele care merg cu bicicleta.
∙∙ Acţionaţi la timp semnalizatoarele.
∙∙ Atunci când semaforul este roşu, opriţi-vă pe cât
posibil la 3 m înainte de
linia de oprire.
∙∙ Poziţionaţi-vă în aşa fel încât, este posibilă o vizibilitate optimă prin oglinda retrovizoare (nu oblic).

2

Aşteptarea la o joncţiune / intersecţie:
∙∙ Nu vă concentraţi la schimbarea culorii semaforului,
ci observaţi traficul din spate prin oglinda retrovizoare.

3

Manevra de virare la o joncţiune / intersecţie:
∙∙ Înainte de orice plecare şi înainte de virare, observaţi traficul din sens opus şi din spate (în special,
persoanele care merg pe jos şi cu bicicleta).
∙∙ Persoanele care merg pe jos şi persoanele pe bicicletă, care se deplasează mai departe înainte, au
prioritate.
∙∙ Opriţi-vă în caz de îndoială şi apreciaţi încă o dată
situaţia.

Indiciu 1:
Atunci când aşteptaţi la semafor, păstraţi o distanţă faţă
de linia de oprire. Persoanele pe bicicletă se pot poziţiona
direct în câmpul vizual, în faţa camionului şi acestea pot fi
identificate mai bine de dumneavoastră.

Câmp vizual prin oglindă la sol:
Câmp vizual prin oglinda principală
Câmp vizual prin oglinda cu unghi larg
Câmp vizual prin oglinda de proximitate
Câmp vizual prin parbriz

Indiciu 2:

Indiciu 3:

 hiar şi persoanele fără experienţă sau mai în vârstă pot
C
să se deplaseze cu Pedelecs sau cu biciclete electrice cu
25 km/h sau mai repede.

În timp ce permiteţi trecerea persoanelor, care merg pe
jos sau a celor pe bicicletă, se pot apropia din spate alte
persoane neobservate.
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