7 wskazówek, jak idealnie pokonać zakręt
Dla wielu kierowców technika pokonywania zakrętów stanowi ogromne wyzwanie. Ekspert SEAT-a
podpowiada, jak optymalizować tor jazdy w sposób skuteczny i bezpieczny.
Jazda krętymi drogami to zarówno przyjemność, jak i trudność. To na nich kierowcy mają możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności prowadzenia pojazdu. Niestety, bardzo często bezwładność
spowodowana przeniesieniem ciężaru podczas jazdy sprawia, że zakręty okazują się wyzwaniem dla
kierujących.
- Jazda samochodem, który zapewnia najlepszą przyczepność, stabilność i maksymalne osiągi, pomoże
nam jeszcze pewniej poruszać się po tego typu drogach – stwierdza Ángel Suárez, menadżer ds. fizyki
pojazdu w SEAT S.A. - Warto także ćwiczyć w bezpiecznych warunkach umiejętności pokonywania
zakrętów, aby nabywać doświadczenie, które przyda się w wymagających szybkiej i precyzyjnej oceny
sytuacjach na drodze.
Oto kilka prostych zasad, które pozwolą w sposób efektywny pokonywać zakręty.
1. Zapoznaj się z trasą przed wyruszeniem w drogę
Dobrego kierowcę cechuje umiejętność przewidywania wydarzeń na drodze, a znajomość
pokonywanej trasy pozwola na działanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego wcześniejsze
przestudiowanie mapy trasy np. górskiej jest niezbędne do efektywnego prowadzenia samochodu.
2. Zadbaj o stabilność pojazdu
Jeśli konieczne jest hamowanie bądź zmiana biegów, należy to zrobić przed wejściem w zakręt. Nagłe
hamowanie w ostrym zakręcie może spowodować utratę przyczepności, nawet jeśli auto wyposażone
jest w ABS.
- Największą stabilność można uzyskać, gdy koła samochodu są cały czas proste, a środek ciężkości jest
położony niżej. Na przykład dzięki obniżonemu zawieszeniu podwozia o 15 mm, nowy SEAT Ibiza FR
oferuje większą dynamikę i stabilność w zakręcie – wyjaśnia Suárez.
3. Dopasuj styl jazdy do warunków panujących na drodze
Prędkość oraz hamowanie należy dostosować do warunków panujących w danym momencie na drodze.
Nie można pokonać zakrętu w ten sam sposób w słoneczny dzień, czy podczas nocnej jazdy. Niemożliwe
jest to także przy deszczowej bądź mglistej aurze, jak i oblodzonej powierzchni.
- Nowa Ibiza jest wyposażona w pełni LED-owe reflektory, które zapewniają kierowcy najlepszą
widoczność w połączeniu z najniższym zużyciem – dodaje Suárez.
4. Trzymaj się swojego pasa ruchu
Tor jazdy w zakręcie powinien odbywać się po możliwie jak najłagodniejszym łuku przy zachowaniu
swojego pasa ruchu. W pierwszej fazie manewru prawidłowym jest trzymanie się możliwie blisko
zewnętrznej krawędzi zakrętu, aby uzyskać jak najszerszy kąt widzenia. Gdy pojazd wchodzi w zakręt,
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należy dobrać tor jazdy tak, aby znaleźć się przy wewnętrznej krawędzi, mijając środek zakrętu przy
jednoczesnym trzymaniu się swojego pasa ruchu.
- Boczne drogi są zazwyczaj wąskie. System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu przy
korzystaniu z takich dróg okazuje się bardzo pomocny – podsumowuje ekspert.
5. Panuj nad kierownicą
Ręce powinny być zawsze prawidłowo ułożone na kierownicy, optymalnie lewa na godzinie 10:00 i
prawa na 14:00. Podczas wykonywania zakrętu jest to szczególnie ważne, ponieważ w przeciwnym razie
może to utrudnić poprawę trajektorii podczas jazdy.
- Kluczem jest stopniowe obracanie kierownicą, bez gwałtownych ruchów, przy utrzymaniu stałej
prędkości. W trybie Sport, twardsze zawieszenie i układ kierowniczy pozwalają uzyskać większy stopień
bezpieczeństwa. Ponadto, SEAT Ibiza FR wyposażony jest w 18-calowe koła, dzięki czemu kąt poślizgu
bocznego się zmniejsza – stwierdza Suárez.
6. Przyspiesz przy wyjściu z zakrętu
Po zakończeniu pokonywania zakrętu, gdy koła są już proste, przyspieszenie pomaga kierowcy wyjść z
niego z maksymalną stabilnością i przygotować się do następnego manewru.
- Tutaj, podobnie jak na wszystkich innych etapach pokonywania zakrętu, podstawowym założeniem
jest płynna jazda. Teraz pozostaje nam tylko cieszyć się jazdą i widokami – zachęca Suárez.
7. Stosuj się do znaków drogowych
Wskazują one nie tylko kierunek najbliższego zakrętu, ale określają też ograniczenie, dzięki któremu
kierowca potrafi dostosować prędkość do panujących warunków na drodze.
Dla tych, którzy czują się niepewnie, pokonując zakręty w trudnych warunkach pogodowych, pomocne
mogą być kursy w szkołach bezpiecznej jazdy. Natomiast tym kierowcom, którzy są fanami krętych dróg
i czują się na nich pewnie, SEAT poleca 3 malownicze trasy w Polsce:
•

Droga Stu Zakrętów – odcinek łączący Radków i Kudowę-Zdrój (część drogi wojewódzkiej 387)
to prawdziwa gratka dla miłosników zakrętów i pięknych widoków.

•

Polski Nürburgring – trasa ze Starej Wsi pod Limanową do Zalesia wliczana jest do Mistrzostw
Europy w Wyścigach Górskich. Liczy 33 zakręty.

•

Mazurskie łuki – niezwykła trasa Olsztynek – Pisz łącząca Warmię i Mazury znana jest
kierowcom z długich, szybkich łuków.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a
międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80%
produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574
100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.
Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie,
El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon.
Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.
SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania
SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów.
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Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces
cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.
Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających
klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny
showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który
przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne
narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online
zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych
salonach marki.
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