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A1 (21)  (22) 2011 08 25

(51) B65C 11/02 (2006.01) 
 B65C 9/18 (2006.01) 
 G09F 3/00 (2006.01)

(71) HEMI PAJĄCZEK  
SPÓŁKA JAWNA, Stanica

(72) PAJĄCZEK EUGENIUSZ;  
PAJĄCZEK TOMASZ; ZDROJEWSKI ANDRZEJ;  
FABIAŃCZYK JAN

(54)  

 

(57) Sposób nanoszenia etykiet w systemie zarządzania i stero-
wania etykietami towarowymi, w którym znajduje zastosowanie 
urządzenie wyposażone w układ informatyczny ALS z aplikacją, 
edytorem graficznym, serwerem oraz wewnętrzną bazą danych, 
charakteryzuje się tym, że układ etykietujący SLP wyposażony jest 
w dodatkową listwę (9), która jest prowadzona przez moduł napę-
dowy (1) do modułu weryfikującego (2), z którym połączony jest 
modułu pozycjonujący (3) w postaci czytnika kodu etykiet oraz 
czytnika kodu listwy (9), które sczytują kody kreskowe, znajdujące 
się na tej listwie oraz poszczególnych etykietach, po czym moduł 
wymazującymi (11) usuwa starą etykietę, a moduł drukujący w sys-
temie bezpośrednim (6) nanosi etykietę na listwę (9), zaś drukowa-
nie w systemie pośrednim realizowane jest przez moduł drukujący 
pośredni (6), drukujący nową etykietę, którą rolka klejąca (7) nakleja 
na listwę (9), przygotowaną uprzednio przez moduł zrywający (10), 
sprzężony z rolkę (5), nawijającą zużyty nośnik po etykietach.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 08 28

(51) B65G 19/24 (2006.01) 
 B23P 25/00 (2006.01)

(31) 13/220,048 (32) 2011 08 29 (33) US

(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US
(72) O’NEILL MICHAEL L., US

(54)

(57) Zgarniak przenośnika do łańcucha zawiera co najmniej dwa 
oddalone od siebie łączniki (26) i dwie płytki boczne (30) łączące 
łączniki, przy czym każda płytka boczna zawiera dwa oddalone 
od siebie przedłużone bolce (34) wystające z płytki bocznej. Zgar-
niak zawiera metalową podstawę, a metalowa podstawa zawie-
ra dwie oddalone od siebie części cylindryczne przystosowane 
do odbierania tych dwóch oddalonych od siebie przedłużonych 

bolców. Zgarniak również zawiera elastyczną obudowę otaczającą 
metalową podstawę.

(37 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 06 15

(51) B65G 27/32 (2006.01)

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

(72) CZUBAK PIOTR

(54)  

(57) Przenośnik posiada otwartą na obu końcach rynnę (1), do któ-
rej podwieszony jest napęd wibracyjny (3), przy czym wibratory (3) 
zaczepione są do masy głównej na dodatkowym układzie listew 
resorujących (5), które pozwalają na ruch wibratorów (3) na kierun-
ku (n) prostopadłym do kierunku siły wymuszającej (s), niwelując 
wpływ asymetrii ruchu wibratorów (3) wywołaną odmiennym 
ukierunkowaniem siły ciążenia wibratorów (3) względem mas nie-
wyważonych, zderzeń korpusu z nadawą (2), jak również asymetrię 
momentów napędowych i oporów łożyskowania wibratorów (S) 
na wahania kątowe rynny, a co za tym idzie na rozkład prędkości 
transportowania wzdłuż długości rynny(1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 24

(51) B66B 9/187 (2006.01) 
 B66B 9/00 (2006.01)

(71) BOHDANOWICZ ZYGMUNT, Gdańsk;  
JĘDRZEJEWSKI MAREK, Jelenia Góra;  
ZADWÓRNY TADEUSZ, Barcinek

(72) BOHDANOWICZ ZYGMUNT; JĘDRZEJEWSKI MAREK; 
ZADWÓRNY TADEUSZ


