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 PL 234 052 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabaryto-

wych pojazdów, zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do utylizacji po 

demontażu i odzyskaniu sprawnych podzespołów oraz usunięciu substancji niebezpiecznych. 

Ustawa o recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji z 27.05.2015 r. 

(Dz. Ust. 2015 poz. 933) określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w spo-

sób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska i nakłada istotne obowiązki 

na prowadzących stacje demontażu. Przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji obejmuje 

odzyskanie z nich sprawnych podzespołów oraz usunięcie substancji niebezpiecznych. 

Zmiany w konstrukcji i technologii wytwarzania autobusów oraz w zasadach ich użytkowania 

spowodowały w ostatnich latach wzrost liczby wycofywanych z eksploatacji autobusów. Większość  

z nich jest poddawana demontażowi w warunkach niepozwalających na ich przestrzenne pozycjono-

wanie, umożliwiające w sposób bezpieczny dla ludzi przeprowadzenie demontażu elementów trudno-

dostępnych. 

Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji odbywa się najczęściej na stacjonarnych sta-

nowiskach podnoszenia, wyposażonych w podnośniki wielokolumnowe, najczęściej czterokolumnowe 

lub w miejscu postoju pojazdu przy zastosowaniu zespołów mobilnych podnośników kolumnowych. 

Praktycznym problemem jest wprowadzenie pojazdu z niesprawnym napędem na wielokolumnowe 

stanowisko podnoszenia. Również zdejmowanie pojazdów z lawet, związane jest z wykorzystaniem 

dodatkowych urządzeń i wykonywaniem złożonych przemieszczeń obiektów o znacznym ciężarze 

oraz niesymetrycznie położonym środku ciężkości. Ponadto powszechnie wykorzystywane do demon-

tażu stanowiska nie mają możliwości przechylania obiektu demontowanego, co znacznie utrudnia 

operację demontażu i nie gwarantuje ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy. 

Ze stanu techniki znane są urządzenia umożliwiające pozycjonowanie przestrzenne różnego 

rodzaju elementów. 

Przykładowo, z opisu patentowego PL192169 B1 znana jest wywrotnica, przeznaczona do wy-

ładunku materiałów sypkich, owoców i warzyw z pojemników, skrzyniopalet i koszopalet. Wywrotnica 

składa się z przestrzennej ramy stałej, połączonej przegubowo z ramą operacyjną, wywrotną oraz 

z autonomicznej instalacji hydraulicznej i instalacji elektrycznej. Rama stała ma w widoku bocznym 

postać odwróconej litery T i na szczytach słupów zaopatrzona jest w obudowy łożyskowe, w których 

ułożyskowane są czopy łożyskowe, zamocowane do słupów kątowej ramy nośnej. Rama operacyjna 

ma układ suwmiarkowy i składa się z kątowej ramy nośnej i przesuwnego pomostu, skojarzonych 

ruchowo ze sobą przy pomocy kolumn prowadzących i dwustopniowych tulei prowadzących. Obrót 

ramy operacyjnej, ruch pomostu przesuwnego oraz otwieranie i zamykanie klapy, służącej do opróż-

niania palety skrzyniowej z surowca, odbywają się przy pomocy siłowników hydraulicznych, sterowa-

nych z rozdzielacza hydraulicznego. 

W opisie patentowym PL211609 B1 ujawniono urządzenie do pozycjonowania, zwłaszcza kon-

tenerów, które jest zbudowane z prowadnic wykonanych z dwóch rur wygiętych w kształcie litery L  

o promieniach krzywizn ramion r1 i r2, połączonych między sobą. Od strony czołowej urządzenia 

przymocowana jest podpora przednia stabilizująca ze śrubą podporową zabezpieczającą, zaś od tyłu 

urządzenia – dźwignie stabilizujące: zasadnicza i pomocnicza, przy czym podpora mocowana jest  

w sposób umożliwiający jej obrót o kąt 180°, zaś dźwignia stabilizująca osadzona jest suwliwie w tulei 

i mocowana przy pomocy śruby. Końce dźwigni stabilizującej i podpory są tak ustawione, że w pozycji 

wyjściowej opierają się o podłoże stabilizując kontener, ponadto w górnej części urządzenia zamoco-

wany jest zespół ustalający górny wyposażony w śruby mocujące, zaś w dolnej części urządzenia 

zamocowany jest zespół ustalający dolny. 

Również ze zgłoszenia PL420034 A1 znana jest obrotnica brył przestrzennych, przeznaczona 

do dokładnego ustawienia elementów przestrzennych względem stanowiska montażowego człowieka, 

manipulatora lub robota. Urządzenie to składa się ze stacjonarnej ramy, do której obrotowo przymo-

cowany jest wychylny stelaż utrzymujący elementy przestrzenne, który może wykonywać ich dokładny 

obrót w przestrzeni za pomocą samohamownej przekładni ślimakowej w celu dokładnego ustawienia 

kątowego. Jednocześnie do stelaża przymocowany jest przegubowo korpus za pomocą dwóch łączni-

ków. Korpus posiada półkę przestawną pionowo do podtrzymywania elementów przestrzennych oraz 

nastawne od góry listwy, które utrzymują przestrzennie element od góry w zależności od jego wysoko-

ści i/lub poziomu pobierania elementu. Między końcami każdego z łączników, a stelażem zamocowa-
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ny jest siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny, dzięki któremu możliwe jest podnoszenie lub opusz-

czanie elementów przestrzennych na odpowiednią wysokość. Elementy przestrzenne, w trakcie pozy-

cjonowania, utrzymywane są za pomocą sterowanych uchwytów, które są połączone z korpusem za 

pośrednictwem siłowników hydraulicznych tak, że uchwyty są przymocowane do tłoczysk siłowników, 

a te do korpusu. Dzięki temu uchwyty mogą być zaciskane i w ten sposób utrzymywać element pod-

czas jego pozycjonowania i obsługi. 

Z opisu patentowego PL182929 B1 znany jest podnośnik hydrauliczny, znajdujący zastosowa-

nie przy podnoszeniu przedmiotów o dużej masie, w tym szczególnie przy naprawie samochodów 

oraz wagonów kolejowych i tramwajowych. Charakteryzuje się on tym, że w jego podstawie umiesz-

czonej jest olejowy zbiornik oraz obudowa pionowego tłoka, natomiast w obudowie umieszczony jest 

poziomy tłok. Zarówno z obudowy jak i z obudowy wyprowadzone są giętkie przewody hydrauliczne 

z elektrozaworami, umożliwiającymi doprowadzanie oraz odprowadzanie do tłoka oleju ze zbiornika 

poprzez pompę, napędzaną silnikiem. Ponadto na obudowie dźwigowego ramienia zamocowany jest 

hak ze stalową liną, nawiniętą na rolkę, napędzaną silnikiem, a na stojaku umieszczony jest krańcowy 

wyłącznik, wyznaczający graniczne położenie dźwigowego ramienia. Elektrozawory, umieszczone na 

hydraulicznych przewodach, połączone są przewodami elektrycznymi kolejno z przełącznikami. Prze-

łącznik połączony jest z silnikiem, napędzającym pompę, zaś silnik, decydujący o obrotach rolki, połą-

czony jest przewodami elektrycznymi z wyłączniko-przełącznikiem. 

Znany jest ze zgłoszenia PL344880 A1 podnośnik samochodowy, przeznaczony do podnosze-

nia całego samochodu w celu wykonania naprawy, dokonania przeglądu lub diagnostyki. Podnośnik 

samochodowy jest utworzony z pionowych kolumn, do których przymocowane są dwa podnoszone 

pomosty najazdowe, mające odchylne najazdy, przymocowane po jednej stronie pomostów oraz wnę-

ki w powierzchni najazdowej, usytuowane po przeciwnej stronie odchylnych najazdów, zaś we wnę-

kach umieszczone są urządzenia pomiarowe. Do każdego z pomostów, po przeciwnej stronie odchyl-

nych najazdów, przymocowane jest rozłączne przedłużenie pomostu z wnęką, zaopatrzone w kolejny 

zespół diagnostyczny, który stanowi urządzenie do sprawdzania luzów przedniego zawieszenia  

pojazdu samochodowego. 

Znany jest ze zgłoszenia PL404603 A1 sposób demontażu elementów, przeznaczonych do re-

cyklingu ze zużytych pojazdów w celu odzysku wartościowych materiałów, przekazywanych dalej do 

dalszego przetwarzania oraz ponownego wykorzystania. Sposób polega na tym, że podjeżdża się 

podstawą urządzenia pod podwozie pojazdu, po czym unosi się płytą podnośnikową pojazdu do mo-

mentu dociśnięcia progu pojazdu do haka. Następnie wprowadza się ramię górne do wnętrza pojazdu 

i zaciska się chwytak na demontowanym elemencie, po czym cofa się ramię dolne i odrywa demonto-

wany element od karoserii pojazdu. Wynalazek dotyczy również urządzenia do realizacji sposobu, 

które ma podstawę, składającą się z profilowanej ramy i układu jezdnego. Natomiast w środkowej 

części podstawy umieszczona jest płyta podnośnikowa połączona z profilowaną ramą ruchomymi 

ramionami i napędzana siłownikiem, a także układ zaczepowy, składający się z płyty poprzecznej oraz 

haka. Ponadto na podstawie umieszczona jest platforma obrotowa, do której za pomocą ramienia 

dolnego i siłownika przymocowane jest wahliwie ramie górne, na jednym końcu którego znajduje się 

rurowy korpus z chwytakiem, składającym się ze szczęk napędzanych siłownikami, natomiast na dru-

gim końcu znajduje się rękojeść i przełącznik. 

W przypadku operacji demontażu wielkogabarytowych pojazdów o niesymetrycznym środku 

ciężkości i masie większej od masy urządzenia pozycjonującego w celu zrealizowania kompleksowej 

operacji demontażu w sposób ergonomiczny i bezpieczny, oprócz podnoszenia pojazdów również 

pojawia się, konieczność ich odchylania w płaszczyźnie pionowej, tak aby uzyskać łatwy dostęp do 

podzespołów podlegających demontażowi i zbiorników z substancjami niebezpiecznymi. 

Ponadto w przypadku pojazdów pozbawionych napędu istnieje problem ze zdjęciem ich z lawe-

ty transportowej oraz wprowadzeniem na stanowisko demontażowe. 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do przestrzennego pozycjonowania wielkogaba-

rytowych pojazdów o niesymetrycznie umieszczonym środku ciężkości i dużym ciężarze, umożliwiają-

cego ich rozładunek z lawet transportowych różnego rodzaju oraz przemieszczenie ich na miejsce 

demontażu, a następnie przemieszczenie w pionie i odchylanie dowolny kąt w zakresie 0–90°. 

Istota, urządzenia do pozycjonowania obiektów wielkogabarytowych, zwłaszcza autobusów wy-

cofanych z eksploatacji, według wynalazku, zawierającego stacjonarny, jednostronny zespół podno-

śnikowo-obrotowy charakteryzuje się tym, że urządzenie składa się z zespołu podnośnikowo- 

-obrotowego zamocowanego na stałe na osi ułożyskowanej i zamontowanej trwale na przejezdnej 
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ramie urządzenia. Zespół podnośnikowo-obrotowy zawiera, co najmniej dwie kolumny podnośnikowe 

połączone belką trawersową, która prowadzona jest w prowadnicach kolumn podnośnikowych oraz 

stelażem. Na belce trawersowej zamocowany jest przesuwnie i rozłącznie zestaw, co najmniej trzech 

wideł podnoszących. Przejezdna rama, do której zamontowany jest na osi zespół podnośnikowo-

obrotowy wyposażona jest, w co najmniej cztery wózki jezdne umieszczone w szynach stanowiących 

obramowania kanału, nad którym zamontowane jest urządzenie. Przejezdna rama połączona jest 

z systemem przesuwu liniowego, w który wyposażone jest urządzenie. Urządzenie do pozycjonowania 

obiektów wielkogabarytowych wyposażone jest w system stabilizująco-odchylający zespołu podnośni-

kowo-obrotowego, a także w system podnoszenia belki trawersowej oraz w zainstalowany na stelażu, 

system mocowania obiektu pozycjonowanego. 

Korzystnie system stabilizująco-odchylający zespołu podnośnikowo-obrotowego składa się, 

z co najmniej jednej, a najlepiej dwóch dźwigni zamocowanych na stałe do osi zespołu podnośnikowo-

-obrotowego po obu stronach tego zespołu i połączonych przegubowo z siłownikami systemu stabili-

zująco-odchylającego, które z kolei połączone są, na stałe z przejezdną ramą urządzenia. Odchylanie 

zespołu podnośnikowo-obrotowego wraz z zamocowanym obiektem pozycjonowanym, jest realizowa-

ne w kierunku odwrotnym do kierunku wysunięcia wideł podnoszących, o kąt 0°–90°. 

Ponadto system podnoszenia belki trawersowej, zamontowany na zespole podnośnikowo- 

-obrotowym, składa się, z co najmniej jednego, a najlepiej dwóch siłowników i cięgien w postaci łańcu-

cha lub liny przełożonych przez krążek stały. Cięgna, zamontowane są symetrycznie do belki trawer-

sowej, która prowadzona jest w prowadnicach kolumn podnośnikowych. 

Korzystnym jest, że system mocowania obiektu pozycjonowanego w zespole podnośnikowo- 

-obrotowym posiada umieszczone na stelażu, co najmniej dwa do czterech wsporników, a każdy 

wspornik zakończony jest zaczepem, na którym zamocowane są, co najmniej dwa chwytaki, każdy 

składający się z haka oraz liny i naprężacza lub pasów. 

System przesuwu liniowego w płaszczyźnie poziomej ramy przejezdnej, na której zamontowany 

jest zespół podnośnikowo-obrotowy zawiera ponadto, co najmniej jeden siłownik liniowy, a najlepiej 

dwa, zamontowane z jednej strony na stałe w obudowie kanału, a z drugiej zamontowane na stałe 

do przejezdnej ramy urządzenia. 

Dodatkowo belka trawersowa połączona jest na stałe z ażurową belką oporową w ten sposób, 

że zachowana jest szczelina pomiędzy belkami dla montowania wideł podnoszących, przy czym belka 

oporowa wysunięta w kierunku obiektu pozycjonowanego tak, że cięgna system podnoszenia belki 

trawersowej przebiegają za belką oporowa i są symetrycznie zamontowane do belki trawersowej. 

Zaletą urządzenia według wynalazku jest możliwość podnoszenia autobusu o znacznym cięża-

rze i o niesymetrycznie umieszczonym środku ciężkości lub jego zdejmowania z lawety transportowej 

i przemieszczanie go na stanowisko demontażowe w płaszczyźnie poziomej, a także podnoszenie go 

celem demontażu kół, zawieszenia i silnika ze skrzynią biegów, z możliwością jego obrotu na bok 

o kąt od 0° do 90°, w celu ułatwienia dostępu do demontowanych elementów podwozia. Wszystkie 

operacje, którym podlega obiekt przeznaczony do demontażu wykonywane są w sposób kontrolowany 

i zabezpieczony, zapewniając ergonomiczne i bezpieczne warunki pracy i realizacji procedury demon-

tażu obiektu. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym Fig. 1 

przedstawia schematyczny widok ogólny urządzenia do przestrzennego pozycjonowania wielkogaba-

rytowych pojazdów, zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji, Fig. 2 widok z góry urządzenia. 

Przykład stanowi jedynie ilustrację wynalazku i nie należy go uważać za ograniczającego istotę 

lub zawężającego zakres ochrony. 

Urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabarytowych pojazdów, zwłaszcza au-

tobusów wycofanych z eksploatacji, w przykładzie wykonania przeznaczone jest do przeprowadzania 

operacji demontażu autobusów o długościach od 8 do 15 m, szerokościach od 2,3 do 2,5 m oraz wy-

sokościach od 2,3 do 4,0 m, a także o masie całkowitej od 9 000 kg do 17 000 kg. 

Zespół podnośnikowo-obrotowy I urządzenia, składa się z się z dwóch kolumn podnośnikowych 3 

oddalonych od siebie o 12 mb. Belka trawersowa 4 w postaci profilu o długości 14 m i wysokości  

0,4 m posiada występy umieszczone suwliwie w prowadnicach kolumn podnośnikowych 3 i połączona 

jest z dwoma cięgnami 13 w postaci łańcuchów drabinkowych (Galla) lub lin. Cięgna 13 połączone są 

z belką trawersową 4 w punktach umieszczony w odległości po 1 m od każdego z końców belki tra-

wersowej 4, naprzeciw kolumn podnośnikowych 3. 
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Cięgna 13 przełożone są przez krążki stałe 19 zamontowane na górnych końcach kolumn pod-

nośnikowych 3 i zamocowane do siłowników hydraulicznych lub pneumatycznych o udźwigu powyżej 

10 000 kg każdy, zamontowanych na kolumnach podnośnikowych 3. 

Kolumny podnośnikowe 3 zespołu podnośnikowo-obrotowego I zamocowane są na stale na osi 1. 

Końce osi 1 wyprowadzone poza obrys zespołu podnośnikowo-obrotowego są ułożyskowane obroto-

wo i na trwałe połączone z przejezdna ramą 2 urządzenia. Przejezdna rama 2 urządzenia o wymia-

rach 13 m x 6 m wyposażona jest w cztery wózki jezdne 7, które umieszczone są w szynach 8 stano-

wiących obramowania kanału 9, nad którym zamontowane jest urządzenie. Przejezdna rama 2 połą-

czona jest z dwoma liniowymi siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi 17, które zamontowa-

ne są z jednej strony na stałe w obudowie kanału a z drugiej na stałe do przejezdnej ramy 2 urządze-

nia. Siłowniki 17 posiadają skok 3,0 m. 

Zespół podnośnikowo-obrotowy I (fig. 1) urządzenia utrzymywany jest w pionie i stabilizowany 

przez system stabilizująco-odchylający III składający się z dwóch identycznych dźwigni 11 zamoco-

wanych z jednej strony na stałe do osi 1 na zewnątrz po obu stronach kolumn podnośnikowych 3,  

z drugiej natomiast strony połączone są przegubowo z siłownikami 12, które połączone są na stałe 

z przejezdną ramą 2. Jednoczesne przesunięcie przegubowo połączonych z siłownikami 12 końców 

dźwigni 11 w kierunku obiektu pozycjonowanego poprzez działanie siłowników 12 powoduje obrót 

wokół osi 1 zespołu kolumn podnośnikowych 3 wraz z obiektem pozycjonowanym 10, w kierunku od-

wrotnym do kierunku wysunięcia wideł podnoszących 6 o kąt 0°–90°. 

Na belce trawersowej 4 zamocowany jest przesuwnie i rozłącznie zestaw, czterech wideł pod-

noszących 6. Rozmieszczenie wideł na belce trawersowej 4 uzależnione jest od rozmieszczenia 

w obiekcie pozycjonowanym 10 głównych ciężkich elementów (środka ciężkości). 

System mocowania V obiektu pozycjonowanego 10, w zespole podnośnikowo-obrotowym I, posiada 

umieszczone na stelażu 5 cztery wsporniki 14, a każdy wspornik 14 zakończony jest zaczepem 15, na 

którym zamocowane są cztery chwytaki 16. Każdy chwytak 16 składa się z haka i pasa z napinaczem 

zakończonego końcówką do zaczepiania. Skrócenie pasa chwytaka 16 powoduje przyciągnięcie obiektu 

pozycjonowanego 10 do belki oporowej 18. Stelaż 5 zamontowany jest na kolumnach podnośnikowych 3 

na wysokości 4,5 m, która to wysokość jest uzależniona od wysokości obiektu pozycjonowanego 10. 

Urządzenie działa w sposób następujący. Na pozycji demontażowej i przy belce trawersowej 4 

opuszczonej montuje się cztery sztuki wideł podnoszących 6, przy czym dwie sztuki rozmieszcza się 

w pozycjach skrajnych, natomiast dwie pozostałe w okolicach położenia środka ciężkości obiektu 

w sposób nie blokujący światła niezbędnego do wyjęcia największych gabarytowo najcięższych ele-

mentów takich jak silnik, skrzynia biegów itp. Następnie przesuwa się przejezdną ramę tak, aby widły 

podnoszące 6 wsunięte zostały pod podwozie obiektu przeznaczonego do pozycjonowania demonta-

żowego. Obiekt pozycjonowany 10 mocuje się do zespołu podnośnikowo-obrotowego I za pomocą 

systemu mocowania V, a konkretnie za pomocą czterech chwytaków 16. Po napięciu chwytaków 16 

zespół podnośnikowo-obrotowy I przesuwa się wraz z przejezdną ramą 2 na stanowisko demontażo-

we. Obiekt pozycjonowany 10 podnosi się na wysokość odpowiadającą wykonaniu czynności demon-

tażowych. Po demontażu elementów dostępnych w pozycji podniesionej, następuje przechylenie ze-

społu podnośnikowo-obrotowego I wraz obiektem pozycjonowanym 10, poprzez wysunięcie wideł 

podnoszących 6 oraz obrócenie dźwigni 11 systemu stabilizująco-odchylającego III, o wybrany kąt  

z przedziału 0–90°. Po zdemontowaniu trudnodostępnych elementów następuje spionizowanie zespo-

łu podnośnikowo-obrotowego I oraz przesunięcie go na stanowisko wyładunkowe. Po rozłączeniu 

elementów systemu mocowania, obiekt pozycjonowany 10, z którego wymontowano wszystkie istotne 

elementy może być odebrany np. mobilnym wózkiem podnośnikowym z zespołu podnośnikowo- 

-obrotowego I urządzenia. 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

I – zespół podnośnikowo-obrotowy 

II – system przesuwu liniowego 

III – system stabilizująco-odchylający 

IV – system podnoszenia belki trawersowej 

V – system mocowania obiektu pozycjonowanego 

1 – oś 

2 – przejezdna rama 
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  3 – kolumna podnośnikowa 

  4 – belka trawersowa 

  5 – stelaż 

  6 – widły podnoszące 

  7 – wózek jezdny 

  8 – szyny 

  9 – kanał 

10 – obiekt pozycjonowany 

11 – dźwignia (systemu stabilizująco-odchylającego) 

12 – siłownik (systemu stabilizująco-odchylającego) 

13 – cięgna (systemu podnoszenia) 

14 – wspornik 

15 – zaczep 

16 – chwytak 

17 – siłownik liniowy (systemu przesuwu liniowego) 

18 – belka oporowa 

19 – krążek stały  

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do pozycjonowania obiektów wielkogabarytowych, zwłaszcza autobusów wyco-

fanych z eksploatacji, zawierające stacjonarny, jednostronny zespół podnośnikowo-obrotowy 

znamienne tym, że zespół podnośnikowo-obrotowy (I) zamocowany jest na stałe na osi (1) 

ułożyskowanej i zamontowanej trwale na przejezdnej ramie (2) urządzenia, przy czym ze-

spół podnośnikowo-obrotowy (I) zawiera, co najmniej dwie kolumny podnośnikowe (3) połą-

czone belką trawersową, prowadzoną w prowadnicach kolumn podnośnikowych (3) oraz ste-

lażem (5), zaś na belce trawersowej (4) zamocowany jest przesuwnie i rozłącznie zestaw, co 

najmniej trzech wideł podnoszących (6), a przejezdna rama (2) wyposażona jest, w co naj-

mniej cztery wózki jezdne (7) umieszczone w szynach (8) stanowiących obramowanie kana-

łu (9), nad którym zamontowane jest urządzenie, natomiast przejezdna rama (2) połączona 

jest z systemem przesuwu liniowego (II), w który wyposażone jest urządzenie, przy czym 

urządzenie wyposażone jest w system stabilizująco-odchylający (III) zespołu podnośnikowo-

obrotowego (I) oraz w system podnoszenia (IV) belki trawersowej (4), a także w system mo-

cowania (V) obiektu pozycjonowanego (10), zainstalowany na stelażu (5). 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że system stabilizująco-odchylający (III) ze-

społu podnośnikowo-obrotowego (I) składa się z co najmniej jednej dźwigni (11) zamocowa-

nej na stałe do osi (1) zespołu podnośnikowo-obrotowego (I), korzystnie dwóch, przegubowo 

połączonych z siłownikami (12), które z kolei połączone są z przejezdną ramą (2) urządze-

nia, a odchylanie jest realizowane w kierunku odwrotnym do kierunku wysunięcia wideł pod-

noszących (6) o kąt 0–90°. 

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że system podnoszenia (IV) belki trawerso-

wej (4) składa się z co najmniej jednego siłownika i cięgna (13) w postaci łańcucha lub liny 

przełożonej przez krążek stały (19), korzystnie dwóch, zamontowanych korzystnie syme-

trycznie do belki trawersowej (4) prowadzonej w prowadnicach kolumn podnośnikowych (3). 

4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że system mocowania (V) obiektu pozycjo-

nowanego (10) w zespole podnośnikowo-obrotowym (I) posiada umieszczone na stelażu (5) 

co najmniej dwa do czterech wsporników (14), a każdy wspornik (14) zakończony jest za-

czepem (15), na którym zamocowane są co najmniej dwa chwytaki (16), każdy składający 

się z haka oraz liny i naprężacza lub pasów. 

5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że system przesuwu liniowego (II) w płasz-

czyźnie poziomej zawiera, co najmniej jeden siłownik liniowy (17), korzystnie dwa, zamonto-

wane z jednej strony na stałe w obudowie kanału (9), a z drugiej na stałe do przejezdnej ra-

my (2) urządzenia. 

6. Urządzenie według zastrz. 1 albo 3, znamienne tym, że belka trawersowa połączona (4) 

jest na stałe z ażurową belką oporową (18) w ten sposób, że zachowana jest szczelina po-
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między belkami dla montowania wideł podnoszących (6), przy czym belka oporowa (18) jest 

wysunięta w kierunku obiektu pozycjonowanego (10) tak, że cięgna (13) systemu podnosze-

nia (IV) belki trawersowej (4) przebiegają za belką oporowa (18) i są symetrycznie zamonto-

wane do belki trawersowej (4). 

 

 

Rysunki 
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