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we (7), zamontowane w podzespołach usprężynowania i prowa-
dzenia osi (8), a także dyszel pociągowy oraz czop skrętu. Ramę (6) 
wózka przedniego (1) stanowi połączenie dwóch podłużnic, dwóch 
poprzecznic oraz belki środkowej. Na powierzchni górnej ramy (6) 
wózka przedniego (1) zamontowane są płyty ślizgowe (3a) opar-
cia płyty mocującej (3). W belce środkowej osadzona jest tuleja 
obrotowego zamocowania płyty mocującej (3) w ramie (6) wózka 
przedniego (1). Poprzecznice ramy wózka (6) przedniego (1) mają 
wsporniki mocowania dyszla pociągowego, przy czym płyta mo-
cująca (3) zawiera płytę nośną, standardowe czopy mocowania 
kontenerów, boczne ograniczniki naprowadzające oraz wsporniki 
mocowania cięgieł spinających i czop skrętu. Ramę (6) wózka tyl-
nego stanowi połączenie dwóch podłużnic, dwóch poprzecznic 
oraz belki środkowej. Rama (6) wózka tylnego ma przytwierdzone 
standardowe czopy mocowania kontenerów, które są zamocowa-
ne na wspornikach i na wspornikach przytwierdzonych do koń-
ców podłużnic ramy (6) wózka tylnego i bocznych ograniczników 
naprowadzających.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 420485 (22) 2017 02 10

(51) B62D 67/00 (2006.01)
 B66F 7/22 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
REBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gierczyce

(72) KACHNIARZ MATEUSZ; ŁUKASIK JAN; 
MAZIARZ MICHAŁ; TRYBA DAGMARA

(54) Urządzenie do przestrzennego pozycjonowania 
wielkogabarytowych pojazdów zwłaszcza 
autobusów wycofanych z eksploatacji

(57) Urządzenie do pozycjonowania obiektów wielkogabaryto-
wych, zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji, składa się 
z zespołu podnośnikowo - obrotowego (I), zamocowanego na sta-
łe na osi (1) ułożyskowanej i zamontowanej trwale na przejezdnej 
ramie urządzenia, przy czym zespół podnośnikowo - obrotowy (I) 
zawiera co najmniej dwie kolumny podnośnikowe (3), połączone 
belką trawersową (4), prowadzoną w prowadnicach kolumn pod-
nośnikowych (3) oraz stelażem (5). Na belce trawersowej (4) 

zamocowany jest przesuwnie i rozłącznie zestaw co najmniej trzech 
wideł podnoszących (6), a przejezdna rama (2) wyposażona jest 
w co najmniej cztery wózki jezdne (7), umieszczone w szynach (8) 
stanowiących obramowania kanału (9), nad którym zamontowane 
jest urządzenie. Przejezdna rama (2) połączona jest z systemem prze-
suwu liniowego, w który wyposażone jest urządzenie, przy czym 
urządzenie wyposażone jest w system stabilizująco - odchylający (III) 
zespołu podnośnikowo - obrotowego (I) oraz w system podnosze-
nia (IV) belki trawersowej (4), a także w system mocowania (V) obiek-
tu pozycjonowanego (10), zainstalowany na stelażu (5).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 420454 (22) 2017 02 06

(51) B62K 27/00 (2006.01)
 B62K 27/12 (2006.01)
 B62K 7/04 (2006.01)

(71) DZIKOWICZ BOGUSŁAW, Tuczno Trzecie
(72) DZIKOWICZ BOGUSŁAW

(54) Rower z wózkiem lub podobnym pojazdem 
doczepianym do ramy roweru

(57) Przedmiotem wynalazku jest rower z wózkiem lub podob-
nym pojazdem (5) doczepianym do ramy (1) roweru. Doczepiany 
pojazd (5) znajduje się w pozycji bocznej obok roweru. Układ wypo-
sażony jest w wahacz (6) wygięty przestrzennie. Pierwszy człon (7) 
wahacza umieszczony jest w obejmie (11) mocowanej do ramy (1) ro-
weru. Wahacz (6) zawiera kształtkę dla obejścia dolnego odcinka łań-
cucha (4) roweru oraz poprzeczne ramię do doczepiania pojazdu (5).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 420459 (22) 2017 02 06

(51) B62M 1/00 (2010.01)
 B62M 3/04 (2006.01)

(71) ŁUKASIEWICZ EDMUND, Puławy
(72) ŁUKASIEWICZ EDMUND

(54) Niezależne korby suportu rowerowego

(57) Istotą wynalazku pod tytułem niezależne korby (1, 10) su-
portu rowerowego jest niezależność ich pozycji względem siebie. 
Charakteryzuje się tym, że korbami pojedynczo lub razem można 
obracać w jednym kierunku bez napędzania przednich kół łańcu-
chowych, kiedy natomiast korbami pojedynczo lub razem będzie-
my obracać w drugim kierunku, to korby będą napędzać przednie 
koła łańcuchowe.

(1 zastrzeżenie)
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