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podzespołu szyb stałych (1A) i podzespołu szyb uchylnych (2A) 
wyznaczają jedną, wspólną płaszczyznę.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 418728 (22) 2016 09 16

(51) B60K 17/08 (2006.01)
 F16H 3/00 (2006.01)
 F16H 1/00 (2006.01)

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

(72) BERA PIOTR

(54) Skrzynia biegów dla pojazdu mechanicznego

(57) Skrzynia biegów zawiera wał napędowy zewnętrzny (18) 
i usytuowany w nim wał napędowy wewnętrzny (17). Na wale na-
pędowym zewnętrznym (18) jest osadzone sprzęgło cierne, zaś 
na wale napędowym wewnętrznym (17) jest osadzone sprzęgło 
jednokierunkowe. Oba sprzęgła są sprzęgane z kołem zamacho-
wym (2), połączonym z kolei z wałem korbowym (1) silnika. Skrzy-
nia biegów zawiera wał wyjściowy (27), na którym jest osadzonych 
wiele kół zębatych (37, 38, 39, 40, 41), odpowiadających wszystkim 
biegom skrzyni biegów. Wał napędowy zewnętrzny (18) jest połą-
czony z wałem wyjściowym (27) za pomocą pośredniego zasadni-
czego wału napędowego (25), zaś wał napędowy wewnętrzny (17) 
jest połączony z wałem wyjściowym (27) za pomocą pośredniego 
pomocniczego wału napędowego (25). Pośredni zasadniczy wał 
napędowy (25) posiada wiele kół zębatych (32, 33, 34, 35, 36), odpo-
wiadających wszystkim biegom do jazdy do przodu, zaś pośredni 
pomocniczy wał napędowy (26) posiada jedno koło mniej, tzn. jest 
pozbawiony koła zębatego dla biegu najwyższego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 418752 (22) 2016 09 19

(51) B60P 1/54 (2006.01)
 B66C 23/38 (2006.01)
 B62D 63/06 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 
Poznań

(72) ZEMBROWSKI KRZYSZTOF; DUBOWSKI ADAM; 
SICZYŃSKI ŁUKASZ; STOBNICKI PAWEŁ

(54) Urządzenie do przemieszczania narzędziowych 
modułów w obrębie skrzyni ładunkowej 
gąsienicowej przyczepy do transportu biomasy

(57) Urządzenie do przemieszczania narzędziowych modułów 
w obrębie skrzyni ładunkowej gąsienicowej przyczepy do trans-
portu biomasy zawiera elementy nośne w postaci belek, ram 
i wsporników, zbiornika, zaworów, zaczepów, uchwytów nośnych 
i podłogowych, jest wsparte na lekkiej kratownicowej konstrukcji 
złożonej z powiązanych ze sobą przedniej ściany z podłogą, ściany 
bocznej lewej i ściany bocznej prawej, z uchwytami tylnej ściany 
przytwierdzonymi do górnych belek bocznych ścian charakte-
ryzuje się tym, że zasadniczą część urządzenia stanowi ręcznie 
przesuwana mini - suwnica, która składa się z dźwigara wspartego 
kołami na belce górnej (7) ściany bocznej (1), przy czym na końcu 
belki górnej (7) jest zamocowany uchwyt (22) dla mocowania czo-
pa tylnej ściany, zaś szczelnie zamknięty dźwigar stanowi zbiornik 
sprężonego powietrza dla siłowników, które z jednej strony są przy-
twierdzone obejmami do dźwigara, a z drugiej strony są zakoń-
czone zaczepami dla uchwytów narzędziowych modułów (15, 16) 
lub wsporczej ramy modułu rozdrabniacza (16) wspartej nogami 
na podłużnicy skrzyni ładunkowej, dodatkowo na zbiorniku są za-
mocowane gniazda szybkozłączy dla sprężarki głównego pojazdu 
gąsienicowego (18) oraz gniazda szybkozłączy dla sterującego za-
woru i pneumatycznych przewodów siłowników.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423445 (22) 2017 11 14

(51) B61B 3/02 (2006.01)
 A63G 7/00 (2006.01)

(71) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(72) GOCZAŁ MAREK; SITEK RADOSŁAW; PRUSAK DANIEL; 
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Pojazd oraz tor pojazdu

(57) Pojazd wyposażony w rolkę (8), współpracującą z torem 
po którym pojazd się porusza, oraz prawe siedzenie (12a) i lewe 
siedzenie (12b) rozmieszczone po przeciwnych stronach rolki (8), 
cechuje się tym, że jest wyposażony w układ wyważania, zawiera-
jący masę równoważącą (6), zamocowaną ruchomo do prowad-
nicy (5) w kierunku zorientowanym zasadniczo od pierwszego 
siedzenia (12a) do drugiego siedzenia (12b), środków napędo-
wych (7) połączonych z kołem napędzanym (4) przystosowanym 
do współpracy z zewnętrznym kołem napędzającym (3). Tor przy-
stosowany do podtrzymywania pojazdu wyposażonego w rolkę 
cechuje się tym, że zawiera stanowisko wyważania obejmujące 
koło napędzające (3) połączone z silnikiem (2), połączonym z ukła-
dem sterującym, do którego są podłączone środki pomiarowe 
przystosowane do pomiaru wyważenia pojazdu.

(5 zastrzeżeń)


