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Opis wzoru przemysłowego 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt krańcowy do liny nośnej lub przewodu 

jezdnego, przeznaczony do mocowania końca liny nośnej lub przewodu jezdnego z pozostałymi 

elementami konstrukcji sieci trakcji elektrycznej. 

Istotą wzoru przemysłowego jezdnego jest nowa postać uchwytu krańcowego przejawiająca się 

w jego oryginalnym i stylizowanym kształcie elementów składowych, w układzie linii krawędzi  

i powierzchni tych elementów. Uchwyt krańcowy do liny nośnej lub przewodu jezdnego wykonany jest 

ze stali nierdzewnej. 

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia uchwyt 

krańcowy do liny nośnej lub przewodu jezdnego w widoku aksonometrycznym, fig. 2 – w widoku 

z boku, fig. 3 – w widoku z góry, fig. 4 – w widoku poprzecznym, fig. 5 – w widoku aksonometrycznym 

z poszczególnymi elementami składowymi. 

Uchwyt krańcowy do liny nośnej lub przewodu jezdnego, którego istotne cechy są 

przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 profilowany korpus 

z wewnętrznym otworem stożkowym, z dwoma bocznymi otworami, kształtem zbliżony do stożka 

ściętego, z osadzoną wewnątrz stożkową tuleją zaciskową. Koniec korpusu uchwytu krańcowego 

zabezpieczony jest za pośrednictwem sworznia z zawleczką. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu krańcowego do liny nośnej lub przewodu 

jezdnego nadają mu nowy i oryginalny wygląd. 
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Ilustracja wzoru 
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