
OFERTA OBEJMUJE: 

1. Przeniesienie praw patentowych  
2. Dokumentację produkcyjną z rozwiązaniami bardzo upraszczającymi produkcję i zmniejszającymi 

koszty (na podstawie doświadczeń produkcyjnych) 
3. Doradztwo i dokumentacja do pozyskania dotacji 
4. Gotowe opracowania aukcji, broszury informacyjnej, karty gwarancyjnej, banerów. 

Oferta skierowana do firm dysponujących odpowiednim parkiem maszynowym i pracownikami do 
produkcji masowej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mam przyjemność zaoferować państwu wózki do bram przesuwnych o nowatorskiej konstrukcji 

Zalety wózków: 

● jedyne w Polsce z pisemną gwarancją upoważniającą do zwrotu wózków w przypadku gdy brama nie 
będzie się przesuwać lekko i równomiernie na całej długości. 

● nie wymagają regulacji, nie mają dodatkowej płyty regulacyjnej, bo nie muszą jej mieć 
● profil prowadnicy może być skręcony, ściągnięty spawami; nie ma to wpływu na pracę wózków. Brama i 

tak będzie się przesuwać lekko na całej długości  
● sama brama może być zniekształcona, wykonana niedbale, niedokładnie; również nie ma to wpływu na 

pracę wózków, 
● obciążenie zawsze rozkłada się równo na każdą z czterech rolek nośnych, żadna z rolek nigdy nie jest 

przeciążana, dzięki temu żywotność łożysk jest bardzo wysoka a nośność wózka to aż 3000kg  
● do płyty podstawy można montować belkę górnej rolki prowadzącej; dzięki temu nie musi być ona 

mocowana do fundamentu osobnymi kotwami, i można ją wykonać w całości jeszcze w warsztacie  
● bardzo łatwy, szybki i zawsze pewny montaż , który może być przeprowadzony przez niedoświadczonego 

pracownika lub nawet przez kogoś kto wykonał sobie bramę tylko dla siebie 
● Prosta konstrukcja, tania w produkcji.  

 

   Wózki bramy przesuwnej, jedyne w Polsce z pisemną gwarancją przesuwania 
się bramy lekko i równomiernie na całej długości. 

 
   Wózki bram przesuwnych są ich nieodłącznym elementem, to po nich przesuwa się brama w czasie otwierania i 
zamykania. Z zewnątrz są niewidoczne ponieważ pracują wewnątrz prowadnicy.  
    Po wykonaniu bramy, jadąc na montaż nigdy nie było pewności jak on przebiegnie. Często brama, która była 
naprawdę dopracowana i solidnie wykonana okazywała się nie do wyregulowania, przesuwała się z oporem, 
czasami nawet przycinała. Jedyną możliwością poprawy przesuwu była regulacja ustawienia wózków na śrubach 
fundamentowych. Ten zabieg przynosił jednak poprawę tylko wówczas gdy prowadnica bramy była całkowicie 
prosta.  
   Problem polega na tym, że prowadnice te produkowane są jako ceowniki półzamknięte w obróbce zwanej 
walcowaniem wzdłużnym. Proces taki zostawia w materiale naprężenia skrętne, które w czasie przyspawywania 
prowadnicy do bramy powodują całkowicie nieprzewidywalne odkształcenia – skręcenie prowadnicy. Wówczas 
wózki, sztywno przykręcone do fundamentów, nie mogą przecisnąć się w skręconej prowadnicy. Często, ceowniki 
te już fabrycznie są lekko skręcone. Skręcenie o zaledwie 5 stopni całkowicie blokuje bramę na zwykłych wózkach, 
a na długości 6m, jest praktycznie niewidoczne (rys1.). 
    Drugą przyczyną problemów jest zniekształcenie całej bramy polegające na skręceniu jej płaszczyzny, przez co 
profil prowadnicy i ceownik rolki prowadzącej nie są w jednej płaszczyźnie. Wówczas rolka prowadząca ściąga 
bramę raz na jedną, raz na drugą stronę wózków. Częsty problem szczególnie w długich bramach (rys2.).  
 
 
 



 
 
Rys1. Skręcenie prowadnicy.                  Rys2. Skręcenie płaszczyzny całej bramy. 
 
 
 
 
 
   Bazując na tych doświadczeniach opracowałem wózek, którego oś rolek nośnych zamocowana jest nie sztywno 
ale wahliwie. Dzięki temu wózek samoczynnie dopasowuje się do prowadnicy w trakcie przesuwu bramy (rys4., 
zdjęcie2.). 
Nie wymaga on żadnej regulacji, nie posiada (bo nie musi) płyty regulacyjnej.  
Bramy nawet z mocno skręconymi prowadnicami przesuwają się zawsze lekko i równomiernie. Właściwości te 
powodują, że montaż jest łatwy, szybki i zawsze udany. Mogą go z powodzeniem wykonać nawet osoby nigdy nie 
zajmujące się takimi bramami.  
 
 

 
 
Rys3. Tradycyjna konstrukcja – rolki osadzone sztywno.          Rys4. Wózek według patentu – rolki dopasowują 
                                                                                                               się do skręconej prowadnicy. 
 
 
 
W zwykłym wózku (rys3, zdjęcie1.) nie ma możliwości by wszystkie rolki były zawsze jednakowo obciążone 
ponieważ są one zamocowane sztywno. Im więcej rolek w wózku tym ta rozbieżność większa. Wózki i prowadnice 
nie są elementami precyzyjnymi; w zwykłych wózkach bywa i tak, że jedna najbardziej wystająca rolka przenosi 
większość obciążenia. Łatwo można się o tym przekonać odwracając zwykły wózek rolkami do dołu i przetaczając 
go po równej powierzchni - część rolek i tak nie będzie się kręcić !!! 
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Zdjęcie 1.  Wózek o tradycyjnej konstrukcji, widoczne sztywne mocowanie rolek nośnych do płyty nośnej oraz 
                  mocowanie płyty nośnej do płyty fundamentowej poprzez pośrednią płytę regulacyjną (ze śrubami). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdjęcie 2. Wózek według patentu, widoczna możliwość wychylania się rolek nośnych oraz brak pośredniej płyty 
                  regulacyjnej – nie jest ona już potrzebna. 
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   Rozszerzeniem oferty jest wózek z powiększoną płytą fundamentową, na której znajduje się odkręcana podstawa 
belki rolki prowadzącej. Dzięki temu możliwe jest montowanie tej belki bezpośrednio do płyty wózka a nie 
osobnymi kotwami do fundamentów (zdjęcie3.). 
 Doskonałe rozwiązanie szczególnie dla zakładów usługowych wyrabiających ogrodzenia, ponieważ wspomnianą 
belkę mogą wykonać „na gotowo” jeszcze w warsztacie, przez co montaż skraca się nawet o połowę, poprzez 
wyeliminowanie najbardziej czasochłonnej czynności czyli dopasowanie i zamontowanie belki rolki prowadzącej 
podczas montażu. W warunkach warsztatowych wykonuje się ją dużo łatwiej i szybciej.     To rozwiązanie również 
chronione jest patentem.  
Do jednej bramy montowany jest wtedy  jeden wózek z podstawą belki (z przodu bramy) i jeden zwykły (z tyłu). 

Zdjęcie 3. Wózek według patentu z odkręcaną podstawą belki rolki prowadzącej.  
 
 

Jeśli rolki nie są osadzone sztywno, to czy brama może się przewrócić ? 

 Oczywiście, że nie. Bramę w pionie trzyma rolka prowadząca (rys 6), gdyby jej nie było brama oprze się o słup 
ogrodzeniowy albo o belkę rolki prowadzącej (rys 7). Gdyby nawet belki rolki prowadzącej nie było, to brama i tak 
się nie przewróci bo może wychylać się tylko o 11 stopni, ograniczeniem jest luz w szczelinie prowadnicy (rys 8) 
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Konkurencja 
 

    Wszystkie wózki sprzedawane teraz w Polsce to wózki „o tradycyjnej konstrukcji” ( nie regulują się 
samoczynnie w trakcie przesuwania bramy ). 
    Zaledwie 50 - 60% sprzedawanych w Polsce wózków ma zadowalającą jakość pozostałe zawierają błędy 
konstrukcyjne, słabą jakość wykonania lub nieodpowiednie, zbyt tanie materiały. Niektóre to wręcz buble 
wykorzystujące niewiedzę kupujących. Producenci zachwalają swoje wózki wymyślając coraz to nowsze, bardziej 
niedorzeczne argumenty mające przekonać kupującego do ich produktu np. stosowanie większej ilości rolek, które 
jednak nadal są sztywne, a ich ilość wcale nie zwiększa nośności wózka bo tylko wahliwie osadzone rolki 
gwarantuje, że wszystkie łożyska będą tak samo obciążone.  
  
 Cechą charakterystyczną wszystkich producentów jest także to, że nie umieszczają na wózkach jakichkolwiek 
informacji. Kupujący nabywając taki wózek nie wie nawet kto jest jego producentem. Brakuje na rynku jednolitego, 
pewnego standardu i klient błądzi między ofertami nie wiedząc co wybrać jednocześnie bojąc się kupienia bubla. 
Wózki według patentu można sprzedawać pod ich nazwą własną chronioną zarejestrowanym znakiem towarowym, 
dzięki temu będą dobrze rozpoznawalne i wyrobi się silna marka, która nawet po zakończeniu okresu 
patentowego będzie nadal miała mocną pozycję na rynku. 
 
   Jako jedyny do sprzedawanych wózków dołączałem pisemną gwarancję lekkiego i bez przycięć przesuwu bramy 
na całej jej długości, bez względu na stan prowadnicy i jakości wykonania samej bramy. Nie miałem żadnego 
zwrotu!  
Żaden z producentów nie oferuje takiej gwarancji !!!, bo nie może oferować z przyczyn czysto technicznych – 
brama lub sama prowadnica zniekształcone, będą blokować wszystkie wózki o tradycyjnej (sztywnej) konstrukcji, 
bez względu na to od którego producenta pochodzą. A żaden z producentów wózków nie weźmie na siebie 
odpowiedzialności za jakość wykonania bramy. 
 
   Do sprzedawanych wózków dołączałem również pisemną kilkunastostronicową instrukcję z wieloma rysunkami i 
dokładnymi objaśnieniami jak prawidłowo wykonać i zamontować bramę.  
 Nabywcy bardzo sobie chwalili tą pomoc. 
 
    Odbiorcami wózków będą: nabywcy detaliczni z całego kraju obsługiwani poprzez sprzedaż wysyłkową, zakłady 
usługowe montujące bramy przesuwne, hurtownie i sklepy techniczne, dystrybutorzy prowadnic do bram. 
 
 

Wprowadzenie na rynek - produkcja 
 
Prezentowane wózki nie są jedynie pomysłem na papierze. Spróbowałem produkować je i sprzedawać, jednak 
nie miałem maszyn i ludzi żeby je produkować tanio a przede wszystkim w dużych ilościach. Partia próbna szybko 
się sprzedała a wytwarzanie ich “ręcznie”, w małych ilościach nie miało sensu.  
Bez problemu dostawałem na nie dotacje na rozpoczęcie działalności, ale były to kwoty o wiele za małe aby 
utworzyć potrzebny park maszynowy.  
Potrzebna jest firma, która poradzi sobie z produkcją masową!!!. 
 
Komplet wózków tylko  na allegro sprzedawałem za 280zł (dwa wózki), co dawało mi zysk 150zł. (obecnie ceny 
dobrych wózków wzrosły i można sprzedawać je po jeszcze wyższej cenie)  Mogłem jednak wyprodukować 
zaledwie 10 kompletów miesięcznie co jest śmieszną ilością. Na samym tylko allegro sprzedałem 20 pierwszych 
kompletów w niecałe dwa tygodnie (pierwsza sprzedaż, produkt całkowicie nie znany nabywcom). A pozostają 
jeszcze sklepy, hurtownie, zakłady usługowe, banery reklamowe przy składach sprzedających prowadnice do bram, 
itp. 
Po wysprzedaniu zrobionych wózków, przez pół roku  miałem jeszcze o nie zapytania (aukcja od pół roku była 
zakończona). O, w ogóle istnieniu takich wózków dowiedział się ledwie ułamek rynku. Liczyłem, że uda mi się 
zorganizować produkcję masową, ale do tego potrzebna jest dobrze wyposażona firma. 
 
Co ważne sporą część sprzedanych wózków nabywcy kupili do już istniejących i używanych bram. Bramy te 
od nowości przesuwały się z oporem a zastosowanie moich wózków zlikwidowało ten problem (komentarze na 
Allegro).  
Dzięki wózkom o nowych cechach, powstała zupełnie nowa grupa nabywców, ponieważ dotąd wymiana 
wózków nic nie dawała !!!. 
 
Jestem osobą prywatną i nie jestem w stanie udźwignąć takiej produkcji. Bez problemu dostał bym dotację dla już 
istniejącej firmy, ale potrzebny jest duży wkład własny, by dotacja była odpowiednio wysoka.  
Nie mogę też skorzystać z platform startowych bo podjąłem już próbę produkcji wózków. Co ciekawe, osoba która 
kupi patent może założyć start-up (kwota dofinansowania do 800 000zł) 
Mam spore doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji - chętnie pomogę, przekaże dokumentację. 
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   Komentarze na Allegro 
  
(powiększ zaznaczoną ramkę) 
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  Rynek wózków w Polsce jest ogromny i dynamicznie rośnie. 
 
   Bramy przesuwne stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak za sprawą ich wielu zalet: nie zajmują miejsca 
na podjeździe, łatwo i tanio można je zautomatyzować, długość może przekraczać nawet 6 metrów. Również 
zakłady usługowe, konkurując ze sobą, znacząco obniżyły ich ceny zrównując je bez mała z cenami bram 
skrzydłowych. Dzięki temu popyt na wózki jest duży i stale wzrasta. Wiele sklepów i hurtowni, które nimi nie 
handlowały, wprowadziło je teraz do oferty. 
 
 
Pozdrawiam i zachęcam do kontaktu. 
 
 
patent nr.:     PAT.203714 
 
kontakt: 
Andrzej Wójcik 
zom.chm@gmail.com 
tel: 794 009 004 
 
 

Uwaga:     kopiowanie i publiczne wykorzystywanie powyższego dokumentu w całości lub części bez zgody 
właściciela jest zabronione. 
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