Jazda po angielskich autostradach
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Język
polski

Przewodnik dla innych niż brytyjscy kierowców
pojazdów ciężarowych

Ograniczenia prędkości drogowych w MPH w Anglii
Krajowe ograniczenie prędkości www.gov.uk/speed-limits

Samochody ciężarowe
o maksymalnej masie
całkowitej powyżej
7,5 tony, przegubowe
lub wyposażone w
przyczepę.
Samochody
ciężarowe o
maksymalnej masie
całkowitej nie
większej niż 7,5 tony.
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Niektóre z wymaganych kontroli zanim wyruszysz w drogę
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
Szerokość

Wysokość

Ciężar

Przelicznik prędkości
Bezpieczeństwo

MPH 20

30

40

50

60

70

KP/H 32

48

64

80

96

112

Przelicznik wysokości
Stopy – cale
Metry

16`5"

14`9"

13`1"

11`6"

5.0m

4.5m

4.0m

3.5m

Potrzebne dokumenty transportowe
Aby wjechać do Wielkiej Brytanii samochodem z ładunkiem, musisz mieć odpowiednie dokumenty.
Skontaktuj się w tym celu z władzami w swoim kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych zasad
w 2021 roku, prosimy wejść na stronę www.gov.uk i wyszukać ‘new rules 2021’.
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Awaria i pomoc drogowa
Większości awarii drogowych da się zapobiec. Sprawdź swój pojazd przed podróżą i posiadaj ze sobą dane
swojego dostawcy usług pomocy drogowej. Jeżeli Twój pojazd jest uszkodzony lub sprawia problemy,
zawsze staraj się szybko zjechać z autostrady. Jeżeli nie jest to możliwe, wykonaj następujące czynności:
Autostrady z twardym
poboczem

Autostrady ze strefami
awaryjnymi
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Znak lokalizacji
kierowcy

Znak lokalizacji
kierowcy
Znacznik

85
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Skorzystaj ze strefy awaryjnej, jeśli możesz
do niej bezpiecznie dotrzeć lub skorzystaj
z twardego pobocza, jeśli ono istnieje. Włącz światła
awaryjne i inne światła, takie jak światła przeciwmgielne
lub światła pozycyjne. Nie wystawiaj trójkąta
ostrzegawczego
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Wyjdź z pojazdu po lewej stronie, jeśli jest to
możliwe i stań za barierą ochronną.
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Znacznik

Zadzwoń do Highways England
korzystając z bezpłatnego telefonu.
Ewentualnie, użyj telefonu komórkowego i zadzwoń
pod numer 0300 123 5000. Skorzystaj ze znaczników,
abyśmy mogli zidentyﬁkować Twoją lokalizację.
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Przez cały czas trzymaj się z dala od swojego
pojazdu i ruchu drogowego i skontaktuj się ze
swoim dostawcą usług pomocy drogowej.
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Zrób sobie przerwę: Pamiętaj,
aby robić częste przerwy,
odwiedź stronę: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Brytyjskie ronda: Na rondzie jedź
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Ustąp pierwszeństwa
pojazdom z twojej prawej strony.

Uważaj na martwe pola:
Zeskanuj niniejszy kod QR, aby
uzyskać skróconą instrukcję.

Parkuj tylko tam, gdzie jest to dozwolone:
w bezpiecznych miejscach, takich jak miejsca
postoju ciężarówek. Nie parkuj na pasach
łączących drogi lub na poboczu.
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Jeżeli bezpieczne opuszczenie pojazdu nie jest możliwe, nie ma bezpiecznego miejsca do czekania lub
czujesz, że Twoje życie jest zagrożone, włącz światła awaryjne i pozostań w pojeździe z zapiętym pasem
bezpieczeństwa. Jeżeli masz telefon komórkowy, natychmiast zadzwoń na policję pod numer 999.
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Zachowaj bezpieczeństwo na naszych drogach
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway
NIE UŻYWAJ
pasa ruchu, na
którym znajduje się
czerwony znak X.

CZERWONY ZNAK X OZNACZA, ŻE PAS RUCHU JEST ZAMKNIĘTY

Zachowaj odległość między pojazdami

Nie w skali

Strefa alarmowa

Trzymaj się lewej strony i wyprzedzaj tylko po prawej stronie

Do użytku tylko w
sytuacjach
awaryjnych

POJAZDOM TOWAROWYM O CIĘŻARZE POWYŻEJ 7,5 T NIE WOLNO WJEŻDŻAĆ NA
ZEWNĘTRZNY PAS RUCHU NA DROGACH Z WIĘCEJ NIŻ DWOMA AKTYWNYMI PASAMI JAZDY
Nie w skali

Informacje o ruchu drogowym
Zarejestruj się w Trafﬁc England, aby uzyskać informacje o robotach drogowych:
www.trafﬁcengland.com. Nasi funkcjonariusze drogowi wspierają użytkowników dróg i
zapewniają im bezpieczeństwo. Gdy zostaniesz o to poproszony, musisz zastosować się
do ich instrukcji.

System zarządzania ruchem w Kent - Operacja Brock
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W przypadku zakłóceń w usługach przez kanał La Manche, koniecznym
może się okazać zainstalowanie nowej ruchomej bariery betonowej przy
użyciu specjalistycznego pojazdu. Technologia ta ma na celu utrzymanie
otwartej autostrady M20 w hrabstwie Kent w czasie zakłóceń, pozwalając
jednocześnie na zachowanie trzech pasów ruchu, pobocza i na
ograniczenie prędkości do 70 mil na godzinę w obu kierunkach w
normalnych warunkach drogowych. Pomoże to zapewnić kontynuację
przepływu towarów do i z Wielkiej Brytanii.W celu uzyskania informacji o
ruchomej barierze na M20, wejdź na stronę internetową
https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

