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Opis wzoru przemysłowego 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt podwieszeniowy do lin, przeznaczony do pod-

wieszania liny do konstrukcji nośnej, stosowany zwłaszcza w trakcji elektrycznej. 

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu podwieszeniowego lin nośnych i po-

mocniczych przejawiająca się w jego oryginalnym i stylizowanym kształcie elementów składowych, 

w układzie linii krawędzi i powierzchni tych elementów. Uchwyt podwieszeniowy do lin wykonany jest 

z blachy stalowej nierdzewnej. 

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w odmianach na rysunku, gdzie fig. 1 – 

przedstawia uchwyt podwieszeniowy do lin z hakiem w widoku aksonometrycznym – w odmianie I,  

fig. 2 – w widoku z boku, fig. 3 – w widoku poprzecznym, fig. 4 – w widoku z góry, fig. 5 – przedstawia 

uchwyt do liny nośnej w widoku aksonometrycznym z poszczególnymi elementami składowymi,  

fig. 6 – przedstawia uchwyt podwieszeniowy do liny z tuleją w widoku aksonometrycznym w odmianie II, 

fig. 7 – w widoku z boku, fig. 8 – przedstawia uchwyt podwieszeniowy do liny z pierścieniami w widoku 

aksonometrycznym w odmianie III, fig. 9 – w widoku z boku. 

ODMIANA I 

Uchwyt podwieszeniowy do liny nośnej, w pierwszej odmianie, którego istotne cechy są przed-

stawione poniżej w opisie oraz na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 zawiera profilowany korpus z wywi-

niętą dwuczęściową rynienką na linę i z otworem na śrubę. Do korpusu za pośrednictwem śruby mo-

cowana jest profilowana szczęka uchylna. Natomiast w górnej części korpusu jest usytuowany hak, 

stanowiący z korpusem jedną całość, za pośrednictwem którego uchwyt podwieszeniowy mocowany 

jest do konstrukcji nośnej trakcji elektrycznej. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu podwieszeniowego do liny nośnej nadają mu 

nowy i oryginalny wygląd. 

ODMIANA II 

Uchwyt podwieszeniowy do liny nośnej, w drugiej odmianie, którego istotne cechy są przedsta-

wione poniżej w opisie oraz na fig. 6, fig. 7 zawiera profilowany korpus z wywiniętą dwuczęściową 

rynienką na linę i z otworem na śrubę. Do korpusu za pośrednictwem śruby mocowana jest profilowa-

na szczęka uchylna. Natomiast w górnej części korpusu osadzony jest odcinek gwintowanej tulei, 

za pośrednictwem której uchwyt podwieszeniowy mocowany jest do konstrukcji nośnej trakcji elek-

trycznej. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu podwieszeniowego do liny nośnej nadają mu 

nowy i oryginalny wygląd. 

ODMIANA III 

Uchwyt podwieszeniowy do liny nośnej, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opi-

sie oraz na fig. 8, fig. 9 zawiera profilowany korpus z wywiniętą dwuczęściową rynienką na linę 

i z otworem na śrubę. Do korpusu za pośrednictwem śruby mocowana jest profilowana szczęka 

uchylna. Natomiast w górnej części korpusu osadzone są dwa pierścienie za pośrednictwem których 

uchwyt podwieszeniowy mocowany jest do konstrukcji nośnej trakcji elektrycznej. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu podwieszeniowego do liny nośnej nadają mu 

nowy i oryginalny wygląd. 
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Ilustracja wzoru 
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