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PREDSTAVITEV

MassPro Slovenija

Hitro je prehitro!
..Spoštujete cestno prometne predpise, vozite previdno, pa ste vseeno tarča radarjev in laserjev prometne policije?..

Velika Britanija je država z najdaljšimi izkušnjami na področju prometa,
prometne varnosti in kontrole hitrosti vozil. Že v 19. stoletju, ko so se
pojavili prvi avtomobili so angažirali uslužbence, ki so z rdečo zastavo
opozarjali pešce in tako tudi vozilom omejevali hitrost vožnje. Dandanes, ko so hitrosti vozil mnogo večje in se proizvajajo vozila, ki
zmorejo 200 ali celo 300 km/h, se uporabljajo drugačne metode.
Poudarek se nanaša predvsem na preventivo, saj se je skozi stoletja
pokazala kot najučinkovitejša.
Uporabljajo se vse mogoče metode, da bi vozniki zmanjšali hitrost.
Prometni znaki, ki omejujejo hitrost, opozorilne table za radarske kontrole, mediji obveščajo voznike (radio, TV, internet, dnevni časopisi),
kje bo tega dne stala radarska kontrola. Postavljajo lažne makete radarske kontrole, ki na daljavo izgledajo kot prave, merilce hitrosti, ki
voznika informirajo o njegovi trenutni hitrosti, kamere, ki ne samo da
merijo hitrost, ampak so postavljene na vidnem mestu kričečih barv,
da bi psihološko vplivale na voznike.
Prav tako postavljajo lažne oddajnike laserskih in radarskih signalov, da bi
zmanšali hitrost voznikov z detektorji. Velika Britanija propagira čim večjo
uporabo detektorjev, zato je angažirala nevladno agencijo MORI, ki je
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preizkušala detektorje in njihov doprinos k varnosti v cestnem prometu.
Agencija MORI je argumentirala izsledke, ki potrjujejo dejstvo, da je z uporabo detektorjev voznik mnogo bolj oprezen in skoncentriran na vožnjo.
Dokazano je, da so vozniki, ki uporabljajo te naprave 24-% manjkrat
udeleženi v prometnih nezgodah in nesrečah, zato se odlično uvrščajo
med preventivo. Velika Britanija in ZDA imata kot osnovo za prometno
varnost predvsem preventivne ukrepe pred politiko kaznovanja voznikov
in sicer iz razloga, da nikakršna kazen ne more povrniti nezgode, nesreče
ali celo izgubljenega življenja na začetno stanje. Zato z vsemi razpoložljivimi
sredstvi vplivajo na voznike, da zmanjšajo hitrost, kot enega najpogostejših
faktorjev prometnih nesreč.
Avto Laser-Radar Detektorji ne morejo zaščititi brezobzirnih voznikov,
ampak tiste, ki upoštevajo varnost v prometu in hitrosti in pokrivajo
tako imenovani statistični prekršek. Statistika govori, da so
najpogostejše porekoračitve hitrosti med 20-30 km/h nad omejitvijo.
Razlogi za to so, kot trdi MORI, naslednji: v vse večji intenzivnosti prometa se pogosto dogaja, da vozniki zaradi vedno večje gneče in
maksimalne koncentracije na samo vožnjo nehote spregledajo znake
za omejitev hitrosti, ki so najpogostejši iz 80 na 60 km/h in iz 60 na 40
km/h in v teh situacijah je koristno imeti v vidu opozorila L/R detektorjev, da se prilagodi hitrost. Prav tako detektorji pomagajo voznikom,
da jih preko varnostnih radarjev (Safety Warning, Strobe Alert) opozorijo na bližajoča se interventna vozila (gasilce, reševalce, policijo),
dela, zapore ali velike zastoje na cesti.
Seveda mora biti za to urejena tudi ustrezna infrastruktura (velike table čez avtoceste). Iz vsega naštetega je jasno, da R/L detektorji ne
služijo samo voznikom, ki te naprave kupujejo zaradi neustrezne politike kaznovanja, ampak vsem, ki so posredno ali neposredno udeleženi
v varnosti v cestnem prometu. V Sloveniji je zastopstvo za firmi Cobra
in Whistler v podjetju MassPro, d. o. o., Smrjene 88a, 1291 Škofljica, tel.
01 366 18 10, GSM: 041 549 098, www.masspro.eu 
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