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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest osprzęt podnośny dla pojazdów drogowych, zwłaszcza lekkich sa-
mochodów z zamkniętym nadwoziem ciężarowym bądź otwartym podwoziem skrzyniowym lub dla przy-
czep towarowych, stanowiący wyposażenie umożliwiające załadunek względnie wyładunek własnego 
pojazdu. 

Ze znanych przykładów rozwiązań urządzeń umożliwiających mechanizację prac przeładunko-
wych wynika, że dotyczą one przeważnie dużych nadwozi kontenerowych z załadunkiem z tyłu podwo-
zia oraz krytych pojazdów kolejowych z załadunkiem z boku wagonu. Są to urządzenia trwale związane 
z pojazdem gdzie torowisko z wciągnikiem łańcuchowym zasilanym z sieci ma możliwość wysuwu oraz 
bocznych przemieszczeń przy pomocy odpowiednich zdalnie sterowanych mechanizmów. Przykładem 

takiego rozwiązania jest patent US5062760. Stopień złożoności, gabaryt oraz znaczna masa własna 
czyni je nieprzydatne dla małej mechanizacji prac ładunkowych potrzebnej w lekkich samochodach. 

Wynalazek ma na celu uniknięcie wyżej wymienionych niedogodności poprzez zastosowanie pro-
stego w budowie i obsłudze osprzętu podnośnego stanowiącego dodatkowe wyposażenie podwozia  
i mogącego obsłużyć całą jego długość ładunkową dla udźwigów nie przekraczających 500 kg. 

Osprzęt podnośny według wynalazku posiada torowisko stałe związane z ustrojem wsporczym 
nadwozia, wewnątrz którego osadzone są rolki jezdne torowiska ruchomego w postaci belki wsporniko-
wej która zawiera przejezdny wózek wciągnika z hakiem podnoszenia, umożliwiając tylne ładowanie 
pojazdu. Belka torowiska stałego mocowana jest do poziomych poprzeczek pałąków, przedniego i tyl-

nego, których pionowe wzdłużnice związane są z podłogą nadwozia zamkniętego bądź nadwozia skrzy-
niowego lub nadwozia przyczepy. Pionowe wzdłużnice tylnego pałąka związane są przelotowo z pod-

łogą nadwozia pojazdu i zawierają wysuwne podpory. Belka torowiska stałego mocowana jest do pałą-
ków poprzez dolne nakładki związane z torowiskiem oraz górne nakładki i obustronne złącza gwintowe. 
Nadwozie pojazdu może zawierać więcej niż dwa pałąki. 

Osprzęt podnośny odznacza się prostą konstrukcją i może stanowić wyposażenie wszystkich lek-
kich pojazdów istotnie ułatwiając jego za lub wyładunek bez pomocy innych urządzeń. Wymagana wy-
sokość podnoszenia podczas przeładunków jest mała i uzasadnione jest zastosowanie ręcznego wcią-
gnika łańcuchowego. Opcję stanowić może wciągnik linowy z napędem elektrycznym prądu stałego. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 
pokazuje osprzęt podnośny nadwozia skrzyniowego podczas transportu w widoku z boku, fig. 2 – 

osprzęt podnośny przyczepy w warunkach roboczych w widoku z boku, fig. 3 przedstawia osprzęt pod-
nośny nadwozia skrzyniowego w widoku z tyłu, fig. 4 – osprzęt podnośny nadwozia przyczepy w widoku 

z tyłu, fig. 5 przedstawia czołowy widok na mocowanie torowiska stałego do pałąka w nadwoziu, zaś  
fig. 6 – podporę przyczepy w przekroju pionowym. 

Osprzęt podnośny posiada torowisko 1 stałe związane z ustrojem wsporczym nadwozia, we-
wnątrz którego osadzone są rolki 2 jezdne torowiska 3 ruchomego w postaci belki wspornikowej która 
zawiera przejezdny wózek 4 wciągnika 5 z hakiem podnoszenia, umożliwiając tylne ładowanie pojazdu. 
Belka torowiska 1 stałego mocowana jest do poziomych poprzeczek 6 pałąków 7, 8 przedniego i tyl-

nego, których pionowe wzdłużnice 9 związane są z podłogą 10 nadwozia pojazdu. Pionowe wzdłużnice 
9 związane są przelotowo z podłogą 10 nadwozia pojazdu i zawierają wysuwne podpory 11. Belka 

torowiska 1 stałego mocowana jest do pałąków 7, 8 poprzez dolne nakładki 12 związane z torowiskiem 

1 stałym oraz górne nakładki 12 i obustronne złącza 14 gwintowe. Nadwozie pojazdu może zawierać 
więcej niż dwa pałąki 7, 8. Torowisko 3 ruchome oraz wózek 4 z wciągnikiem 5 uruchamiane są ręcznie. 
Wciągnik 5 może mieć napęd inny od ręcznego. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Osprzęt podnośny przeznaczony do zamontowania na pojeździe drogowym zwłaszcza na lek-
kim samochodzie z zamkniętym nadwoziem ciężarowym bądź na otwartym podwoziu skrzy-
niowym lub na przyczepie towarowej, który umożliwia ładowanie pojazdu, zawierający torowi-
sko stałe związane z ustrojem wsporczym nadwozia, wewnątrz którego osadzone są rolki 
jezdne torowiska ruchomego w postaci belki wspornikowej która zawiera przejezdny wózek 
wciągnika z hakiem podnoszenia a belka torowiska stałego mocowana jest do sufitu lub ścian 
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bocznych nadwozia, znamienny tym, że belka torowiska (1) stałego mocowana jest do po-
ziomych poprzeczek (6) pałąków (7), (8) przedniego i tylnego, których pionowe wzdłużnice (9) 

związane są z podłogą (10) nadwozia pojazdu. 

2. Osprzęt według zastrz. 1, znamienny tym, że pionowe wzdłużnice (9) tylnego pałąka (8) zwią-
zane są przelotowo z podłogą (10) nadwozia pojazdu i zawierają wysuwne podpory (11). 

3. Osprzęt według zastrz. 1, znamienny tym, że belka torowiska (1) stałego mocowana jest do 
pałąków (7), (8) poprzez dolne nakładki (12), związane z torowiskiem (1) stałym oraz górne 
nakładki (13) i obustronne złącza (14) gwintowe. 

4. Osprzęt według zastrz. 1, znamienny tym, że nadwozie pojazdu zawiera więcej niż dwa pa-
łąki (7), (8). 

 

 

Rysunki 

 

 
  



 PL 230 296 B1 4 

 

 
 
 

  



 PL 230 296 B1 5 

 
 

 
  



 PL 230 296 B1 6 

 
 
 
 

Departament Wydawnictw UPRP 
Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT) 



RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229450 

(21) Numer zgłoszenia: 411256 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 12.02.2015 

 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

B60P 1/54 (2006.01) 

B60P 3/28 (2006.01) 

B66C 23/36 (2006.01) 

(54) Sposób ładowania pojazdów 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 
21.12.2015 BUP 26/15 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 
31.07.2018 WUP 07/18 

(73) Uprawniony z patentu: 

SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL 

SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 
EDWARD SOSNA, Bielsko-Biała, PL 

BARTŁOMIEJ SOSNA, Bielsko-Biała, PL 

 

 

P
L

  
2

2
9

4
5

0
  

B
1
 

 

 



 PL 229 450 B1 2 

Opis wynalazku 
 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ładowania pojazdów drogowych wyposażonych w osprzęt 
umożliwiający załadunek względnie wyładunek pojazdu, zwłaszcza lekkich samochodów z zamkniętym 
nadwoziem ciężarowym typu furgon bądź z otwartym nadwoziem skrzyniowym lub przyczep towaro-
wych. 

W zgłoszeniu patentowym P.408552 przedstawiono rozwiązanie osprzętu podnośnego który po-
siada torowisko stale związane z ustrojem wsporczym nadwozia oraz torowisko ruchome w postaci belki 
wspornikowej z rolkami jezdnymi przemieszczanej ręcznie naporem wózka wciągnika podnoszenia na 
zderzaki znajdujące się na obu końcach belki torowiska ruchomego umożliwiając podnoszenie ciężarów 
na całej długości ładunkowej nadwozia oraz na zewnątrz pojazdu. 

Podnoszenie ciężarów wciągnikiem znajdującym się na końcu belki wspornikowej i wewnątrz roz-
piętości belki torowiska stałego, zależnie od położenia, rozstawu rolek jezdnych i długości belki wspor-
nikowej, powoduje nawet trzykrotny wzrost obciążenia przednich rolek jezdnych w porównaniu z udźwi-
giem i tym samym przyrost momentu gnącego działającego na obustronnie podpartą belkę torowiska 
stałego, czego skutkiem jest znaczna masa własna torowiska stałego oraz zwiększone opory prze-
mieszczania torowiska ruchomego. 

Wynalazek ma na celu usunięcie wyżej wymienionych niedogodności. 
W sposobie według wynalazku, podczas przemieszczania belki wspornikowej torowiska rucho-

mego pomiędzy zderzakami w torowisku stałym, wózek wciągnika podnoszenia jest unieruchomiony  
i znajduje się pomiędzy rolkami jezdnymi torowiska ruchomego wsparty o zderzak, przy czym wózek 
wciągnika podnoszenia uruchamiany jest dopiero po pełnym krańcowym wysunięciu torowiska rucho-
mego na zewnątrz pojazdu. Unieruchomiony wózek wciągnika podnoszenia znajduje się w środku od-
ległości pomiędzy rolkami jezdnymi, przednimi i tylnymi belki wspornikowej torowiska ruchomego. 

Belka wspornikowa torowiska ruchomego przemieszczana jest ręcznie naporem na uchwyty znaj-
dujące się na obu jej końcach. 

Belka wspornikowa torowiska ruchomego unieruchamiana jest elementem blokującym związa-
nym z torowiskiem stałym. 

Wózek wciągnika podnoszenia unieruchamiany jest elementem blokującym związanym z belką 
wspornikową torowiska ruchomego. 

Belka torowiska stałego wykonana jest z dwuteownika. 

Oba końce belki torowiska stałego związane są z poprzeczką ustroju wsporczego nadwozia po-
jazdu. Wózek może posiadać wciągnik linowy z napędem elektrycznym prądu stałego. 

Sposób według wynalazku umożliwia obniżenie masy własnej osprzętu załadowczego oraz 

zmniejszenie wysiłku fizycznego dla jego obsługi. 
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 

pokazuje tylny fragment osprzętu załadowczego podczas transportu w widoku z boku, fig. 2 - przedni 

fragment osprzętu w warunkach roboczych w widoku z boku, zaś fig. 3 - przekrój poprzeczny osprzętu 
załadowczego. 

Podczas przemieszczania belki wspornikowej torowiska 1 ruchomego pomiędzy zderzakami 2  

w torowisku 3 stałym wózek 4 wciągnika 5 podnoszenia jest unieruchomiony i znajduje się pomiędzy 
rolką 6 przednią i rolką 7 tylną torowiska 1 ruchomego wsparty o zderzak 8. 

Wózek 4 wciągnika 5 podnoszenia uruchamiany jest dopiero po pełnym krańcowym wysunięciu 
torowiska 1 ruchomego na zewnątrz pojazdu. Unieruchomiony wózek 4 wciągnika 5 podnoszenia znaj-

duje się w środku odległości pomiędzy rolkami 6, 7 jezdnymi belki wspornikowej torowiska 1 ruchomego. 

Belka wspornikowa torowiska 1 ruchomego przemieszczana jest ręcznie naporem na uchwyty 9 znaj-

dujące się na obu jej końcach. 
Belka wspornikowa torowiska 1 ruchomego jest unieruchamiana elementem 10 blokującym zwią-

zanym z torowiskiem 3 stałym. Wózek 4 wciągnika 5 podnoszenia unieruchamiany jest elementem 11 

blokującym związanym z belką wspornikową torowiska 1 ruchomego. Belka torowiska 3 stałego wyko-
nana jest z dwuteownika. Oba końce belki torowiska 3 stałego związane są z poprzeczką 12 ustroju 13 

wsporczego w nadwoziu pojazdu. Wózek 4 można wyposażyć we wciągnik linowy z napędem elektrycz-
nym prądu stałego. 

 

 

  



 PL 229 450 B1 3 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób ładowania pojazdów osprzętem zamontowanym na pojeździe drogowym zwłaszcza 
na samochodzie z zamkniętym nadwoziem ciężarowym bądź na otwartym nadwoziu skrzynio-
wym lub na przyczepie towarowej, zawierający torowisko stałe związane z ustrojem wspor-

czym nadwozia oraz torowisko ruchome w postaci belki wspornikowej wyposażonej w rolki 
jezdne przemieszczanej naporem wózka wciągnik podnoszenia na zderzaki znajdujące się na 
obu jej końcach, znamienny tym, że podczas przemieszczania belki wspornikowej torowi-

ska (1) ruchomego pomiędzy zderzakami (2) w torowisku (3) stałym, wózek (4) wciągnika (5) 

podnoszenia jest unieruchomiony i znajduje się pomiędzy rolką (6) jezdną przednią i rolką (7) 

jezdną tylną torowiska (1) ruchomego wsparty o zderzak (8(, przy czym wózek (4) wciągnika (5) 
podnoszenia uruchamiany jest dopiero po pełnym krańcowym wysunięciu torowiska (1) rucho-

mego na zewnątrz pojazdu. 
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że unieruchomiony wózek (4) wciągnika (5) pod-

noszenia znajduje się w środku odległości pomiędzy rolkami (6, 7) jezdnymi belki wsporniko-

wej torowiska (1) ruchomego. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że belka wspornikowa torowiska (1) ruchomego 

przemieszczana jest ręcznie naporem na uchwyty (9) znajdujące się na obu jej końcach. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że belka wspornikowa torowiska (1) ruchomego 

unieruchamiana jest elementem (10) blokującym związanym z torowiskiem (3) stałym. 
5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wózek (4) wciągnika (5) podnoszenia unieru-

chamiany jest elementem (11) blokującym związanym z belką wspornikową torowiska (1) ru-

chomego. 

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że belka torowiska (3j stałego wykonana jest  
z dwuteownika. 

7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że oba końce belki torowiska (3) stałego związane 
są z poprzeczką (12) ustroju (13) wsporczego w nadwoziu pojazdu. 

8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wózek (4) wyposażony jest w wciągnik linowy  
z napędem elektrycznym prądu stałego. 

 

 

Rysunki 
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