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mechanizm zwieszenia i kierowania kół pojazdu, w którym nie sto-
suje się wahacza.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 423622 (22) 2017 11 28

(51) B60G 15/02 (2006.01)
 B62B 9/00 (2006.01)
 B62B 9/10 (2006.01)

(71) DRÓŻDŻ TOMASZ FIRMA PRODUKCYJNA STANTOMA, 
Częstochowa

(72) DRÓŻDŻ TOMASZ; SROGA MATEUSZ

(54) Amortyzator sprężynowy wózka dziecięcego

(57) Amortyzator sprężynowy wózka dziecięcego ma głowicę 
mocującą dolną (3) z suwliwie zamocowanym trzpieniem prowa-
dzącym (5) ze sprężyną śrubową (6). W fazie zablokowania działania 
amortyzatora występy blokujące tulei blokującej (1), poprzez wy-
cięcia osadcze blokują ruch końców kołka blokującego (13) trzpie-
nia prowadzącego (5) w podłużnych otworach prowadzących. 
Regulacji twardości amortyzatora dokonuje się poprzez obrót tu-
lei regulacyjnej (2) zamocowanej na głowicy mocującej dolnej (3), 
przez co występy znajdujące się na jej kołnierzu przesuwają się 
po krzywkach pierścienia dociskowego (7).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 423537 (22) 2017 11 22

(51) B60P 3/345 (2006.01)

(71) BOMBAŁA STANISŁAW, Warszawa; 
DERKACZEW ALEKSANDER, Warszawa

(72) BOMBAŁA STANISŁAW; DERKACZEW ALEKSANDER

(54) Pomieszczenie przystosowane do przewożenia, 
pojazd oraz sposób transportu pomieszczenia

(57) Pomieszczenie przystosowane do przewożenia na pojeź-
dzie (1), wyposażone w część główną (6), obejmującą sufi t i ściany 
boczne (6a), zaopatrzoną w pierwsze elementy prowadnic i przy-
stosowaną do nasuwania na pojazd, przy współpracy pierwszych 
elementów prowadnic (10) części głównej z komplementarnymi 
drugimi elementami prowadnic na pojeździe, cechuje się tym, 
że pierwsze elementy prowadnic są umieszczone na ścianach 
bocznych części głównej. Dodatkowo pomieszczenie jest zaopa-
trzone w część przednią, przystosowaną do mocowania na plat-
formie zainstalowanej z tyłu pojazdu oraz składaną, sztywną 
zasadniczo prostopadłościenną część podłogową, zaopatrzoną 
w trzecie elementy prowadnic komplementarne z pierwszymi ele-
mentami prowadnic i współliniowe z drugimi elementami prowad-
nic. Przedmiotem zgłoszenia jest również pojazd, przystosowany 

do przewozu pomieszczeń oraz sposób transportu pomieszczenia 
na pojeździe.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 423568 (22) 2017 11 24

(51) B60W 10/02 (2006.01)
 B60W 30/19 (2012.01)
 B60W 30/20 (2006.01)
 F16D 48/02 (2006.01)

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

(72) BERA PIOTR

(54) Motocyklowa przekładnia zębata o bezpośrednim 
przełączaniu biegów

(57) Przekładnia zawiera wał zdawczy o budowie teleskopowej, 
napędzany przez dwa, sterowane hydraulicznie sprzęgła: sprzęgło 
wielotarczowe (26, 28, 29, 30) i jednokierunkowe sprzęgło cierne, 
połączone kanałami doprowadzającymi i przewodami zasilającymi 
z zespołem zaworów sterujących (111) i elektroniczną jednostką ste-
rującą (112). Wał zdawczy połączony jest z wałem wyjściowym (107) 
przez pozostające w ciągłym zazębieniu pary kół zębatych zdaw-
czych (91) i kół zębatych odbiorczych (102, 103, 104, 105, 106) po-
szczególnych biegów. Każde koło zębate zdawcze (91) oprócz 
koła biegu ostatniego, łączone jest z wałem zdawczym przez 
dwa zakończenia kłowe, z których jedno wykonane jest na końcu 
wału zewnętrznego - połączonego z piastą sprzęgła wielotarczo-
wego (38), a drugie zakończenie kłowe usytuowane jest na wale 
wewnętrznym końcowym - połączonym przez hydraulicznie za-
ciskane jednokierunkowe sprzęgło cierne z piastą czołową sprzę-
gła wielotarczowego (32). Sprzęgła kłowe załączane są sygnałami 
z elektronicznej jednostki sterującej (112).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 423534 (22) 2017 11 21

(51) B62B 3/02 (2006.01)
 B25H 3/02 (2006.01)


