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nie za pomocą przewodów elektrycznych, Układ charakteryzuje się 
tym, że ma do napędu wózków zespoły napędowe (ZN) z silnikami 
z magnesami trwałymi (M), z których każdy zasilany jest z zespołu 
baterii akumulatorów (ZB) za pośrednictwem falownika (FA). Mo-
duł baterii (BA) składa się z niezależnych czterech zespołów baterii 
akumulatorów (ZB), których pracą zarządza sterownik baterii (BMS). 
Układ wyposażony jest w moduł zasilania (MZ), w którym znajduje 
się sterownik centralny (ST) do sterowania kierunkiem i prędkością 
wirowania w dwóch trybach pracy wszystkich silników z magne-
sami trwałymi (M) oraz prądem hamowania, który kierowany jest 
do baterii akumulatorów. Komunikacja ze sterownikiem central-
nym (ST) jest realizowana lokalnie z pulpitów sterowniczych (PS) 
znajdujących się w kabinach (KA) lub zdalnie radiowo za pośrednic-
twem pilota radiowego (NR).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396351 (22) 2011 09 16

(51) B60N 2/50 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) SKRZYNIARZ SŁAWOMIR; KWAŚNIEWSKI JANUSZ

(54) Układ sterowania wzbudnikiem drgań 
wbudowanych w fotel operatora, zwłaszcza 
kierowcy pojazdu

(57) Sterownik wzbudnika drgań (S) uruchamiany jest sygnałem 
z układu monitorowania czujności (UMC) operatora. Na wejście 
sterownika (S) doprowadzany jest w czasie rzeczywistym sygnał 
z czujnika pomiarowego drgań (C1), zabudowanego w siedzisku fo-
tela. W fotelu może być również zabudowany czujnik wagi operato-
ra (C2), którego sygnał doprowadzony jest na wejście sterownika (S) 
po każdym kolejnym obciążeniu siedziska.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396337 (22) 2011 09 15

(51) B60Q 1/44 (2006.01)

(71) MISIAK RYSZARD, Mrowino
(72) MISIAK RYSZARD

(54) Urządzenie, układ i sposób wizualnej sygnalizacji 
intensywności hamowania samochodu

(57) Urządzenie wizualnej sygnalizacji intensywności hamowania 
samochodu, posiadające czujnik stanu hamowania i sygnaliza-
tor świetlny w postaci linijki świetlnej utworzonej z szeregu diod 
elektroluminescencyjnych, charakteryzuje się tym, że czujnik sta-
nu hamowania stanowi akcelerometr (1), połączony funkcjonalnie 
z mikroprocesorowym sterownikiem (2), którego wyjście jest połą-
czone z obwodem sygnalizatora świetlnego (3).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398904 (22) 2012 04 20

(51) B62B 1/12 (2006.01)
 B62B 1/20 (2006.01)

(71) MICHALSKI JAROSŁAW, Bytom
(72) MICHALSKI  JAROSŁAW

(54) Dwukołowy składany wózek, przeznaczony 
do transportu ładunków w trudnym terenie 
zwłaszcza poza utwardzonymi drogami

(57) Przedmiotem wynalazku jest dwukołowy wózek korzystnie 
składany, przeznaczony do transportu ładunków w trudnym tere-
nie, zwłaszcza poza utwardzonymi drogami. Wózek zawiera ramę 
z platformą bagażową (1), która leży pomiędzy dwoma pochylo-
nymi w stosunku do platformy ładunkowej kołami (3). Do jednego 
z boków platformy ładunkowej, wolnego od kół przymocowana 
jest oś obrotu wózka (5), w płaszczyźnie platformy i jednocześnie 
prostopadła do tego boku platformy ładunkowej. Na osi obrotu 
wózka zamontowana jest obejma (6) połączona obrotowo z osią 
obrotu wózka w ten sposób, że ograniczony jest ruch obejmy 


