Možnosti

LF

LF

All Makes

• Širokoúhlé zpětné zrcátko
• Blízkopohledové zrcátko
• Kamerový systém

Společnost DAF nenabízí řešení pouze pro
vozidla DAF. Program TRP společnosti DAF
je programem týkajícím se všech značek
zrcátek (All Makes). Na internetových stránkách
www.checkyourmirror.com najdete kompletní přehled vytvořený
podle značek a typů. Na základě tohoto přehledu si můžete
jednoduše vybavit všechna svá vozidla podle požadavků nových
právních předpisů u nejbližšího prodejce společnosti DAF.

CF/XF

CF/XF

•
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Širokoúhlé sklo
Širokoúhlé zpětné zrcátko
Celá rukojeť zrcátka
Kamerový systém

ZLEPŠETE SI POLE
VIDITELNOSTI!
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Na internetových stránkách www.checkyourmirror.com najdete:
• kompletní seznam čísel podvozků DAF, který vám pomůže
zjistit, zda vaše vozidlo potřebuje nové zrcátko;
• přehled DAF, který vám napoví různé možnosti, jak splnit
požadavky nových právních předpisů;
• kompletní a aktuální přehled programu týkajícího se všech
značek (All Makes);
• informace o nových předpisech EU;
• různé komunikační nástroje ve formátu PDF;
• názory na vylepšení viditelnosti;
• měřič poloměru ke stažení;
• aktuální novinky.

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
P.O.
5600
5600 PT  Eindhoven
PT Eindhoven
Nizozemsko
The
Netherlands
Tel.: +31 (0) 40 21 49 111
111
Tel.:
Fax: +31 (0) 40 21 44 325

Internetové stránky www.checkyourmirror.com jsou tím pravým
zdrojem informací pro rok 2008!
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All Makes
• Kompletní program
• Širokoúhlé sklo
• Širokoúhlé zpětné zrcátko
• Blízkopohledové sklo
• Blízkopohledové zrcátko
• Kamerový systém

blízkopohledová zrcátka
(třída V)

staré právní předpisy

širokoúhlá zpětná zrcátka
(třída IV)

nové právní předpisy
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Nutnost

Bezpodmínečné minimum

Nejlepší volba

EU činí kroky ke snížení nehodovosti

Duben roku 2009 se rychle blíží

Širokoúhlé sklo

Celá rukojeť zrcátka

Jako vlastníci a řidiči nákladních vozidel se chcete na cestách
cítit příjemně a bezpečně. Pravděpodobně tedy víte o nových
plánovaných nařízeních EU o dovybavení vozidel týkajících se
zdokonalení pole působnosti širokoúhlých zpětných zrcátek
a montáže blízkopohledových zrcátek na vozidla určená pro
přepravu zboží a platících pasažérů. Předpisy o dovybavení
vozidel stanovují, že všechna vozidla určená pro přepravu zboží
a platících pasažérů nad 3,5 tuny poprvé zaregistrována po 1.
lednu 2000 musí být do dubna roku 2009 vybavena širokoúhlými
zpětnými a blízkopohledovými zrcátky, která splňují požadavky
nových nařízení. Jedná se o dodatek k právním předpisům
týkajícím se předních zrcátek z ledna 2007.

Nákladní vozidla jsou součástí vysoce konkurenčního průmyslu,
kde hodiny nečinnosti stojí velké peníze. Abyste si tedy zajistili
maximální dobu provozu, nechte si nová zrcátka zamontovat
v roce 2008 během jedné z každoročních servisních přestávek.
Čím déle budete čekat, tím větší je riziko, že váš prodejce bude
velmi zaneprázdněn podobnými požadavky, což může mít za
následek neplánované nebo zbytečné prostoje.

Pouhá výměna skla přichází v úvahu pouze u
modelů XF a CF. Výměnou stávajícího skla o
poloměru 400 mm za sklo o větším poloměru
300 mm splní řidič nákladního vozidla minimální
požadavky nových právních předpisů. Toto
je bezpodmínečné minimum, které musíte
splnit. Není to nejlepší volba, jelikož nepokrývá
požadavky nových právních předpisů zcela.

Udělejte ještě jeden krok dopředu a namontujte
si zcela novou rukojeť zrcátka Euro 4/5
s širokoúhlým zpětným zrcátkem. Vaše vozidlo
tak získá nejnovější design a váš výhled
bude odpovídat všem novým specifikacím.
Pro nákladní vozidla jde o vylepšení díky
lepší čočce, stabilnější rukojeti a menší
pravděpodobnosti otřesů. U modelů XF a CF
se jedná pouze o volitelnou možnost, která
vyhovuje novým právním předpisům.

Širokoúhlé zpětné zrcátko

Kamerový systém

Výměnou celého širokoúhlého zrcátka u
modelů XF a CF splňuje nákladní vozidlo zcela
požadavky na nové zorné pole a vyhovuje
aktuálním specifikacím. U modelů LF se musí
vždy vyměnit celá rukojeť zrcátka.

Nejlepší možností v rámci designu, pohodlí a
bezpečnosti je zapojení kamerového systému,
který rozpoznává těsnou blízkost osob a
objektů. Samozřejmě i tato možnost odpovídá
právním požadavkům. Kamerový systém je
vizuálně nejlepším řešením, které poskytuje
nákladnímu vozidlu rovněž vysoce moderní
vzhled.

Cílem nové směrnice o širokoúhlých zpětných a
blízkopohledových zrcátkách je omezit vysoký výskyt závažných
a smrtelných nehod způsobených nákladními vozidly, která
odbočují vpravo, přejíždějí do levého pruhu při předjíždění nebo
se vracejí do pravého pruhu po předjíždění (úder ze strany).
Nová směrnice zlepšuje přehled o osobách a objektech v těsné
blízkosti řidičovy kabiny. Zvláště zranitelní při odbočování vozidel
vpravo jsou chodci (především mladí a starší lidé), cyklisté a
motocyklisté. A když se nákladní vozidla snaží zařadit v hustém
provozu, mohou se jim v mrtvém úhlu ztratit dokonce i docela
velká auta.

A stejně jako nás na zpětných zrcátkách v některých vozidlech
varuje nápis, že „předměty v tomto zrcátku jsou blíže, než se
může zdát“, pamatujte, že i duben roku 2009 je blíže, než si
myslíte. Státní kontrolní úřad bude přísně sledovat dodržování
tohoto požadavku a kontrolovat jeho realizaci. Bez správných
zrcátek neprojde vaše vozidlo vyžadovanou technickou
prohlídkou a bude kontrolováno místními úřady.
Společnost PACCAR Parts vytvořila jednoduchý přehled (na
zadní straně), který pomůže vám a vašim zákazníkům ve výběru
správného zrcátka pro vaše vozidla.
Směrnice EU o dovybavení vozidel se vztahuje na:
• širokoúhlá zpětná zrcátka (třída IV),
• blízkopohledová zrcátka (třída V).
Právní rozšíření týkající se specifikace zrcátek je součástí
neustálé snahy EU zlepšit bezpečnost na silnicích; viz schéma na
zadní straně. Aby se zlepšila bezpečnost na silnicích, normy se
neustále aktualizují.

Blízkopohledové zrcátko
Blízkopohledové zrcátko NEMUSÍTE měnit u
modelů XF a CF. U modelů LF je však nutné
vyměnit blízkopohledové zrcátko vždy.

www.checkyourmirror.com

Vylepšení vašich vozidel
Ve společnosti PACCAR neustále pracujeme na vylepšení výkonu
našich vozidel. Naše široká nabídka zrcátek a kamerových
systémů vám pomůže zvětšit pohodlí a bezpečnost řidičů,
chodců a dalších účastníků silničního provozu. Další informace o
nových právních předpisech EU a způsobu, jakým snadno získat
nové zrcátko, najdete na adrese www.checkyourmirror.com.

