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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest 

instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią 

pod względem wielkości sieć instytutów badawczych w Europie, która dostarcza 

atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe. Łukasiewicz – 

PIMOT prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. 

Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie pojazdów, badania z zakresu 

inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz obronności i bezpieczeństwa 

państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa 

i odnawialne zasoby energii.  

Od 1 kwietnia 2019 roku jesteśmy częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

W ramach Sieci uczestniczymy w pracach grup badawczych: INTELIGENTNA 

MOBILNOŚĆ oraz ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA. . 
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Pojazdy 
GRUPA 1: PRODUKTY 

 

Pojazd trójkołowy dla osób niepełnosprawnych 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Pojazd przeznaczony głównie dla osób 
z niepełnosprawnością od pasa w dół, które po 
przechyleniu na łuku drogi, nie są w stanie 
samodzielnie powrócić do pozycji pionowej. 
Pojazd może być użytkowany również przez 
osoby pełnosprawne, które ukończyły 16 rok 
życia, a także dla osób, które poprzez np. 
klaustrofobię są wykluczeni jako kierowcy kat. B 
prawa jazdy. Pojazd może być wykorzystany 
w carsharingu lub jako pojazd dostawczy. 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU 

Pojazd pozwala osobom z niepełnosprawnością 
poruszać się po drogach miejskich bez udziału 
osób trzecich. Dzięki zastosowaniu napędu 
elektrycznego, pojazdem poruszać się można również po parkach miejskich, parkach 
krajobrazowych oraz budynkach wielkopowierzchniowych (markety, lotniska itp.). 
 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

● Obrotowy i regulowany fotel. 
● Specjalny mechanizm przechyłu. 
● Maksymalna prędkość – 45 km/h. 
● Napęd elektryczny – 3 kW. 
● Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu 100 km. 
● Wysokość pojazdu 160 cm oraz maksymalna szerokość 90 cm – szerokość otworu 

w świetle ościeżnicy drzwi. 
● Maksymalne obciążenie pojazdu – 120 kg. 
● Masa pojazdu – ok. 150 kg. 

 

OŚWIADCZENIA  

Pojazd homologowany w kategorii L2e – możliwe jest poruszanie się nim bez prawa jazdy kat. B. 
 

umowy licencyjne, spółka 
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Zmodyfikowany prototyp pojazdu polepszający jego parametry 

funkcjonalne 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Pojazd przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnością od pasa w dół, które po 
przechyleniu na łuku drogi, nie są w stanie samodzielnie powrócić do pozycji pionowej. Pojazd 
może być użytkowany również przez osoby pełnosprawne, które ukończyły 16 rok życia, a także 
dla osób, które poprzez np. klaustrofobię są wykluczeni jako kierowcy kat. B prawa jazdy. 
Pojazd może być wykorzystany w carsharingu lub jako pojazd dostawczy. 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU 

Pojazd pozwala osobom z niepełnosprawnością poruszać się po drogach miejskich bez udziału 
osób trzecich. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, pojazdem poruszać się można 
również po parkach miejskich, parkach krajobrazowych oraz budynkach 
wielkopowierzchniowych (markety, lotniska itp.). 
 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

● Obrotowy i regulowany fotel. 
● Specjalny mechanizm przechyłu. 
● Maksymalna prędkość – 45 km/h. 
● Napęd elektryczny – 3 kW. 
● Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu 100 km. 
● Wysokość pojazdu 160 cm oraz maksymalna szerokość 90 cm – szerokość otworu 

w świetle ościeżnicy drzwi. 
● Maksymalne obciążenie pojazdu – 120 kg. 
● Masa pojazdu – ok. 150 kg. 
● Poszycie z włókna węglowego. 

 

OŚWIADCZENIA  

Pojazd homologowany w kategorii L2e – możliwe jest poruszanie się nim bez prawa jazdy kat. B. 
 

umowy licencyjne, spółka 
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Wyposażenie pojazdów 
GRUPA 1: PRODUKTY 

 

P.434328 

Bagażnik samochodowy do przewozu rowerów 

 
OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Bagażnik samochodowy przeznaczony do 
przewozu rowerów 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA 
WYNALAZKU 

Konstrukcja bagażnika samochodowego 
ułatwia załadunek i montaż przewożonych 
rowerów. Nie ma konieczności podnoszenia 
ich powyżej krawędzi dachu.  
 

CECHY WYNALAZKU (ISTOTA) 

Bagażnik samochodowy zawiera belkę nośną ze wspornikiem, belkę górną, z co najmniej jedną 
blokadą oraz co najmniej jedno ramię zawierające uchwyt i połączone z poprzeczką. 
Na poprzeczce są dwa uchwyty kierownicy. Jeden koniec ramienia jest połączony obrotowo 
z belką nośną, a drugi koniec ramienia w położeniu transportowym jest połączony rozłącznie 
z belką górną za pośrednictwem blokady, a w położeniu załadunkowym pozostaje swobodny. 
Belka górna połączona jest z górną tylną częścią nadwozia pojazdu. Ramię może obracać się 
od położenia załadunkowego, w którym jest ono zasadniczo równoległe do powierzchni 
podłoża i skierowane do tyłu pojazdu, do położenia transportowego, w którym jest rozłącznie 
połączone z belką górną. Ramię od strony belki nośnej zakończone jest rurą obrotową.  
 
umowy licencyjne, spółka 
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GRUPA 2: WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE (PATENTY, PRAWA 

OCHRONNE I ZGŁOSZENIA) 

 

PAT.234835 

Inteligentny absorber 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419606  

umowy licencyjne 

 

 

 

 

 

 

PAT.234833 

Fotelik bezpieczeństwa dla dziecka 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.413019 

umowy licencyjne, spółka 

 

 

 

PAT.235595 

Urządzenie zabezpieczające osobę podróżującą 

pojazdem przed obrażeniami mogącymi powstać 

wskutek zdarzenia drogowego, zwłaszcza 

przewrócenia pojazdu na bok 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-

details/P.419951 

umowy licencyjne 

 

Wyposażenie pojazdów 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419606
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.413019
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419951
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419951
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PAT.237084 

Bezpieczny fotel samochodowy 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-

details/P.419515 

umowy licencyjne, spółka 

 

 

 

 

P.428231 

Układ sterowania przechyłem ramy pojazdu oraz sposób sterowania 

przechyłem ramy pojazdu, zwłaszcza trójkołowego 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428231 

umowy licencyjne  

 

 

 

 

 

 

P.428232 

Mechanizm wymuszający przechył pojazdu 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-

details/P.428232 

umowy licencyjne 

 

 

 

Wyposażenie pojazdów 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419515
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419515
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428231
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428232
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428232
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P.421763 

Sposób i system precyzyjnego określania pozycji oraz wektora prędkości 

samolotu względem drogi startowej umożliwiający bezpieczne lądowanie 

w warunkach braku widoczności 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.421763 

umowy licencyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.434328 

Bagażnik samochodowy do przewozu rowerów 

patrz str. 5 
  

Wyposażenie pojazdów 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.421763
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P.434744 

Ładowarka do akumulatorów elektrochemicznych oraz sposób ładowania 
akumulatorów elektrochemicznych 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Ładowarka do akumulatorów elektrochemicznych 
oraz sposób ładowania akumulatorów 
elektrochemicznych, szczególnie trakcyjnych 
akumulatorów elektrochemicznych 
wykorzystywanych jako źródło energii dla układu 
napędowego pojazdów. 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA WYNALAZKU 

Stosowanie wynalazku umożliwia ładowania 
baterii pojazdów elektrycznych zwiększoną mocą względem mocy pobieranej z sieci 
energetycznej oraz skrócenie czasu ładowania baterii elektrochemicznych.  
 

CECHY WYNALAZKU (ISTOTA) 

Ładowarka do akumulatorów elektrochemicznych zawierająca inercyjny magazyn energii, 
źródło mocy wejściowej oraz maszynę elektryczną, która może pracować jako silnik lub 
prądnica, charakteryzuje się tym, że do przekształtnika wejściowego przyłączone są źródło 
mocy, magistrala prądu stałego oraz sterownik. Do sterownika przyłączony jest przekształtnik 
akumulatora inercyjnego, czujnik prędkości obrotowej oraz przewód sterujący systemu 
zarządzania baterią akumulatora elektrochemicznego. Do magistrali prądu stałego poprzez 
przekształtnik akumulatora inercyjnego przyłączona jest maszyna elektryczna oraz 
akumulator elektrochemiczny podlegający ładowaniu.  

Sposób ładowania akumulatorów elektrochemicznych wykorzystujący mechaniczny 
akumulator energii elektrycznej oraz ładowarkę akumulatorów elektrochemicznych 
przyłączoną do źródła mocy, charakteryzuje się tym, że ładowanie akumulatora 
elektrochemicznego następuje w trzech etapach czasowych. W pierwszym etapie czasowym 
akumulator ładowany jest energią elektryczną pochodząca ze źródła mocy oraz energią 
wytworzoną przez pracującą maszynę elektryczną. W drugim etapie czasowym energia 
pochodząca ze źródła mocy przekazywana jest do akumulatora elektrochemicznego oraz do 
maszyny elektrycznej pracującej jako silnik elektryczny. W trzecim etapie czasowym po 
całkowitym naładowaniu akumulatora elektrochemicznego odłącza się go od magistrali prądu 
stałego i od przewodu sterującego, a energia ze źródła mocy przekazywana jest do maszyny 
elektrycznej pracującej jako silnik elektryczny, aż do osiągnięcia nominalnej prędkości wirnika 
akumulatora inercyjnego.  
 
umowy licencyjne, spółka 
 
 
 

  

Wyposażenie pojazdów 
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P.438617 

Układ równoważenia obciążeń sąsiednich osi jezdnych pojazdu 
 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Układ równoważenia obciążeń 
sąsiednich osi jezdnych pojazdu, 
przeznaczony do ciężarowych 
pojazdów terenowych. 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA 
WYNALAZKU 

Zastosowanie wynalazku pozwala 
na wyrównanie obciążeń 
przenoszonych przez resory 
sąsiednich osi w czasie jazdy w terenie o znacznym pofałdowaniu oraz rozwiązuje problem 
ciągłego występowania podwyższonego ciśnienia w układzie hydraulicznym. Przyczynia się do 
zwiększenia trwałości i wydłużenia czasu eksploatacji poszczególnych elementów. Poprzez 
zastosowanie siłowników hydraulicznych o różnych powierzchniach roboczych tłoków, a także 
siłowników teleskopowych możliwe jest zwiększenie zakresu działania układu równoważenia 
i zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń w warunkach ekstremalnych takich jak przejazd 
przez próg lub rów. 
 

CECHY WYNALAZKU (ISTOTA) 

Układ równoważenia obciążeń sąsiednich osi jezdnych pojazdu, z których każda oś jezdna jest 
połączona z ramą pojazdu za pośrednictwem dwóch resorów piórowych, przy czym jeden 
z końców każdego resoru piórowego połączony jest przegubowo z ramą pojazdu, a drugi 
koniec każdego z resorów połączony jest przegubowo z jednym końcem pierwszego siłownika 
hydraulicznego, którego drugi koniec połączony jest z ramą pojazdu. Jeden koniec drugiego 
siłownika hydraulicznego połączony jest z ramą pojazdu nieruchomo, a jego drugi koniec jest 
skierowany w stronę osi jezdnej i pozostaje swobodny. Pomiędzy swobodnym końcem 
siłownika hydraulicznego a osią jezdną jest luz, mniejszy niż maksymalne ugięcie resoru pod 
obciążeniem. Drugi siłownik hydrauliczny jest połączony linią hydrauliczną z pierwszym 
siłownikiem hydraulicznym sąsiedniej osi. 

Pomiędzy osią jezdną a swobodnym końcem drugiego siłownika hydraulicznego jest 
podatny zderzak połączony z osią jezdną albo ze swobodnym końcem drugiego siłownika 
hydraulicznego. 

 
umowy licencyjne 

 

  

Wyposażenie pojazdów 
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Ru.071846  

Podstawa fotela szczególnie do pojazdów samochodowych 
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127563 

umowy licencyjne 
 

 
 
 
 
 
  

Wyposażenie pojazdów 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127563
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Materiały pędne i smary 
GRUPA 1: PRODUKTY 

 

Olej do ochrony czasowej o niskiej lepkości 

  OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Procesy niszczenia metali związane 
z korozją przynoszą duże straty dla 
gospodarek krajów. Przyczyniają się 
one do zanieczyszczenia środowiska 
i stwarzają zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego. W celu zmniejszenia strat 
powstałych w wyniku korozji, stosuje 
się różne formy ochrony powierzchni 
metali. Jedną z form zabezpieczenia 
metali jest ochrona czasowa, którą 
stosuje się pomiędzy etapami 
produkcyjnymi, a w przypadku 
wyrobów gotowych np. podczas 
magazynowania, transportu. 

Oleje do czasowej ochrony metali przed korozją mają za zadanie wytwarzać na powierzchni 
metalu cienką, szczelną i dobrze przylegającą warstwę ochronną. 
Prezentowany olej ochronny bardzo dobrze spełnia swoją rolę ochronną, m.in. w magazynach o 
ściśle kontrolowanych warunkach atmosferycznych. 
 

CECHY PRODUKTU 

Olej ochronny charakteryzuje się: 
● niską lepkością kinematyczną; 
● krótkim czasem ociekania; 
● bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi; 
● bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi; 
● bardzo dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi i przeciwrdzewnymi; 
● bardzo dobrą płynnością; 
● dobrymi właściwościami smarnymi; 
● bardzo cienką, nie brudzącą warstwą oleju na powierzchni metalu; 
● łatwością usuwania warstwy ochronnej. 

 

Przeprowadzone badania laboratoryjne i polowe potwierdziły, że prezentowany olej bardzo 
dobrze zabezpiecza powierzchnie metali przed niekorzystnym działaniem warunków 
atmosferycznych. 
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Sonda do oceny stopnia i tempa procesu starzenia paliw płynnych 

 
 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Sonda przeznaczona jest do badania, w czasie rzeczywistym, techniką on-line, stopnia i tempa 
degradacji paliw płynnych przechowywanych w zbiornikach magazynowych znajdujących się 
w  różnych lokalizacjach. 
 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA 
PRODUKTU 

Układ sond umożliwia ciągłą kontrolę 
jakości paliw płynnych, co zapobiega 
nadmiernemu przechowywaniu paliwa 
i ewentualnym stratom z tego 
wynikającym. Wyeliminowany jest 
bezpośredni udział człowieka 
w procedurze pomiarowej, poprawione 
bezpieczeństwo obsługi zbiorników, 
ograniczony do minimum zakres 
kontrolnych badań jakości paliwa, a także przyspieszony proces podejmowania 
odpowiednich działań, w zależności do charakteru zmian zachodzących w paliwie. 
 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

Stanowisko pomiarowe składa się z sondy pomiarowej, światłowodów, źródła światła UV/VIS, 
spektrofotometru oraz komputerowej jednostki sterującej. Sondy umieszczane są 
bezpośrednio w zbiorniku na wybranym poziomie słupa cieczy. Sygnał z sond po przetworzeniu 
przekazywany jest do centralnego komputera i poddawany dalszej analizie. 
Sonda spełnia normy związane z pracą w środowisku zagrożonym wybuchem (ATEX). Możliwa 
jest jej instalacja w standardowych portach zbiorników magazynowych, nie jest więc konieczna 
ingerencja w konstrukcję zbiornika. 
 

OŚWIADCZENIA  

Stanowisko wykonywane jest na indywidualne zamówienie klienta. 

 
sprzedaż, umowy licencyjne 
 
 

 

 

 

 

Materiały pędne i smary 
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GRUPA 2: WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE (PATENTY, PRAWA 

OCHRONNE I ZGŁOSZENIA) 

 
 

PAT.226787 

Sposób oceny zmiany niektórych właściwości 
paliw w czasie magazynowania 
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-
details/P.407624 
umowy licencyjne 
 

 

 

 

 

PAT.231038 

Sposób ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach 

rzeczywistych 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.407625 

umowy licencyjne 

 

 

 

PAT.237093 

Metoda oceny zmiany niektórych właściwości benzyn w czasie 

magazynowania 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-

details/P.412847 

umowy licencyjne 

 

 

 

Materiały pędne i smary 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.407624
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.407624
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.407625
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.412847
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.412847
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P.419544 

Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do 

oceny jakości benzyn 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419544 

umowy licencyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiały pędne i smary 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419544
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Stanowiska badawcze  

i urządzenia 
GRUPA 1: PRODUKTY 

 

Stanowisko Diagnostyczne SD-1 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Stanowisko przeznaczone do badań funkcjonalnych zespołów 
powietrznych instalacji pojazdów mechanicznych, zwłaszcza do kontroli ich 
działania oraz dokonywania regulacji. Dedykowane głównie dla 
samochodowych i autobusowych zakładów naprawczych. 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU 

Wykorzystanie szybkozłączy pozwala na wygodne podłączanie badanych 
zespołów. Wartości ciśnień w przyłączach mogą być kontrolowane za 
pomocą manometrów klasy 0,6 i 1,0. Stanowisko standardowo zasilane jest 
z zewnętrznego źródła ciśnienia (może być także wyposażone w agregat 
sprężarkowy).  
 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

Wykorzystywane do sprawdzania działania zespołów powietrznych, przy użyciu 
pneumatycznego układu pomiarowo-badawczego wyposażonego w siedem obwodów 
umożliwia: 

● doprowadzenie ciśnienia do złącza zasilającego badanego zespołu, 
● precyzyjne, ciśnieniowe sterowanie działaniem zespołu (zawory regulujące 

stanowiska), 
● odbiór ciśnienia ze złącza wylotowego zespołu w celu weryfikacji jego charakterystyki 

działania, 
● badanie elektrozaworów wymagających dostarczenia sygnałów napięciowych – 

dostępne regulowane napięcie (0 – 30 V) przy jednoczesnym pomiarze natężenia 
prądu, 

● weryfikację działania przetworników ciśnienia i sprawności obwodów elektrycznych 
za pomocą dodatkowego woltomierza i lampki kontrolnej. 

 

OŚWIADCZENIA  

Stanowisko wykonywane jest na zamówienie, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań 
klienta. 
 
sprzedaż, umowy licencyjne, spółka 



 
 17 

Walizkowy Zestaw Diagnostyczny WZD-1 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Mobilny zestaw przeznaczony do badań 
funkcjonalnych powietrznych nadciśnieniowych 
układów hamulcowych w pojazdach mechanicznych, 
zwłaszcza do kontroli ich działania oraz dokonywania 
regulacji. Dedykowany głównie dla samochodowych 
i autobusowych zakładów naprawczych. 
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU 

Wykorzystanie walizkowego zestawu diagnostycznego 
pozwala na wygodne badania elementów układu 
hamulcowego na pojeździe bez konieczności ich 
demontażu. Wartości ciśnień są kontrolowane za 
pomocą trzech manometrów klasy 1,0. WZD-1 jest 
zestawem mobilnym, który nie wymaga ani zasilania 

w energię elektryczną ani dodatkowego źródła powietrza. 
 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

Zestaw wykorzystywany do sprawdzania działania elementów powietrznych układów 
hamulcowych w pojeździe, umożliwia: 

● regulację wyprzedzenia hamowania przyczepy w pojeździe ciągnącym i ciągniętym, 
● regulację parametrów pracy automatycznego regulatora siły hamowania, także dla 

pojazdów z zawieszeniem powietrznym, 
● sprawdzanie wartości ciśnienia w siłownikach i innych punktach instalacji podczas 

uruchamiania układu hamulca roboczego lub postojowego. 
 

OŚWIADCZENIA 

Stanowisko wykonywane jest na zamówienie z uwzględnieniem indywidualnych wymagań 
klienta. 
 
sprzedaż, umowy licencyjne, spółka 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska badawcze i urządzenia 
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Urządzenie do oznaczania długości drogi hamowania pojazdu 
samochodowego BREAK-PAINT®   
 
 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Urządzenie BREAK-PAINT®  może być wykorzystywane: 

● przez służby zajmujące się 
rekonstrukcją wypadków drogowych 
na miejscu zdarzania, do szacowania 
przyczepności nawierzchni i prędkości 
pojazdu przed wypadkiem; 

● do wstępnej oceny sprawności 
układów hamulcowych pojazdów bez 
konieczności wizyty na Stacji Kontroli 
Pojazdów; 

● do badania, weryfikacji i porównania 
współczynnika przyczepności różnych 
nawierzchni drogowych; 

● do szkolenia kierowców w zakresie 
umiejętności hamowania awaryjnego; 

● do oceny czasu zadziałania układu 
hamulcowego; 

● do pomiarów porównawczych 
skuteczności hamowania na różnych 
typach nawierzchni, opon i elementów 
ciernych układów hamulcowych; 

● do prowadzenia zajęć laboratoryjnych 
ze studentami i uczniami na kierunkach 
transport oraz budowa i eksploatacja 
pojazdów samochodowych. 

 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU 

Urządzenie BREAK-PAINT®  pozwala na bezpośredni, szybki i pewny pomiar dogi hamowania 
samochodu. System jest w prosty sposób mocowany do nadwozia. Energią sprężonego 
powietrza oznacza na jezdni początek drogi hamowania, w miejscu rozpoczęcia naciskania 
przez kierowcę pedału hamulca. 
 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

● Ciśnienie robocze urządzenia 0,39-0,41 MPa. 
● Zalecana wysokość wylotu lufy: 0,48-0,52 m, bez stosowania poprawek wysokości 

montażu urządzenia. 
● Prędkość wylotu znacznika ok. 30 m/s. 
● Urządzenie montowane w połowie odległości pomiędzy osiami pojazdu, w celu 

zniwelowania wpływu drogi na wysokość wylotu lufy.   
● Urządzenie wyposażone dodatkowo w: 

o pompkę pneumatyczną umożliwiającą swobodne pompowanie urządzenia 
przytwierdzonego do pojazdu na wysokości krawędzi wylotu lufy ok. 0,5 m, 

o dalmierz laserowy ze statywem do pomiaru odległości przy hamowaniu awaryjnym.  

Stanowiska badawcze i urządzenia 
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OŚWIADCZENIA  

Stanowisko wykonywane zgodnie z projektem wykonawcy, możliwe są modyfikacje na 
zamówienie klienta. 
 
sprzedaż, umowy licencyjne 
 
 

 

GRUPA 2: WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE (PATENTY, PRAWA 

OCHRONNE I ZGŁOSZENIA) 

 

P.419950 

Sposób sprawdzania współczynnika systemów bezpieczeństwa pojazdów 

samochodowych zwłaszcza elektrycznych i hybrydowych 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419950 

umowy licencyjne 

 

 

 

P.420328 

Obrotnica do badania w komorze semibezodbiciowej kompatybilności 

elektromagnetycznej (EMC) pojazdów zwłaszcza samochodowych o dużej 

masie całkowitej 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.420328 

sprzedaż, umowy licencyjne 

 

 

 

 

  

Stanowiska badawcze i urządzenia 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419950
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.420328
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Systemy informatyczne 
GRUPA 1: PRODUKTY 

 

Platforma komunikacji wewnętrznej firmy 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Aplikacja Platforma Komunikacji służy m.in. do wspomagania pracy laboratoriów podczas 

przeprowadzania specjalistycznych badań.  

 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU 

● Odzwierciedlenie w programie 

struktury firmy wraz z zależnościami 

między pracownikami i dostarczenie im 

narzędzi komunikacji i komentowania 

wydarzeń w kontekście konkretnych 

zadań do wykonania. 

● Wgląd w zestawienia bieżących 

projektów naukowych i komercyjnych 

wraz z przypomnieniami o ważnych 

terminach i kalendarzem wydarzeń. 

● Przekazywanie zadań do wykonania między pracownikami. 

● Kontrola i kierowanie przepływem pracy pomiędzy działami badawczymi. 

● Rejestracja historii prowadzonych prac. 

● Rejestracja historii działań użytkowników. 

● Ulepszenie i przyspieszenie procedur przyjmowania i oznaczania obiektów badań. 

● Komunikacja wewnętrzna. 

● Wspomaganie i kontrola rozliczeń projektów. 

● Usprawnienie mechanizmów elektronicznego obiegu dokumentów. 

● Kontrola wejść gości na teren firmy. 

● Monitorowanie umów. 

● Monitorowanie wyposażenia badawczego. 

 

CECHY PRODUKTU (DANE TECHNICZNE) 

● Generowanie i automatyczne wysyłanie dokumentów z programu oraz ich archiwizacja. 

● Obsługa płatności i kontrola faktur. 

● Przyjmowanie i oznaczanie obiektów badań. 

● Komunikacja zewnętrzna z instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami produkcyjnymi. 

● Możliwość przydzielenia pracownikom i stażystom dostępu do przeznaczonych dla 

nich informacji, bez możliwości wglądu w cały proces badawczy lub biznesowy.  
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● Moduł wejść i wyjść gości wspomagający pracę portierni. 

● Moduł monitorowania zdarzeń na czytnikach kontroli dostępu.  
● Moduł umów umożliwiający zapis i śledzenie aktualnych umów, w tym ważnych umów 

(np. poufności) z klientami. 

● Moduł wyposażenia badawczego. 

 

sprzedaż, umowy licencyjne 

  

Systemy informatyczne 
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Metodyki oceny zgodności 
 

1 WT.008.PIMOT.18 Linki holownicze 

2 WT.019.PIMOT.19 Koła jezdne tarczowe 

3 WT.019.PIMOT.17 Koła z ogumieniem pneumatycznym. Koła tarczowe 

4 WT.099.PIMOT.17 Podnośniki hydrauliczne przenośne i przesuwne 

5 WT-077-01-PIMOT-02 
Wymienne elementy i podzespoły samochodowe przeznaczone do 

holowania pojazdów 

6 WT-115-PIMOT-14-2014 Symulatory jazdy samochodem 

7 WT.017.PIMOT.16 Przeguby wałów i osi napędowych 

8 WT.016.PIMOT.16 
Krzyżaki kompletne przegubów układów napędowych pojazdów 

samochodowych 

9 WT.107.PIMOT.12 
Pojazdy samochodowe do przewozu wartości pieniężnych oraz 

pojazdy ubezpieczające 

10 WT.091.PIMOT.10 
Linki kompletne sterujące hamulcami ręcznymi pojazdów 

drogowych 

11 WT.079.PIMOT.01 Dyszel spawany. Wymagania i badania w zakresie bezpieczeństwa 

12 WT.071.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Gumowo-metalowe elementy zawieszeń. 

Łączniki płytkowe 

13 WT.070.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Gumowo-metalowe elementy zawieszeń. 

Łączniki tulejowe 

14 WT.059.PIMOT.15 
Bagażniki samochodowe. Urządzenia bagażowe i inne urządzenia 

mocowane na zewnątrz samochodu 

15 WT.038.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Przewody elastyczne hamulców 

pneumatycznych 

16 WT.032.PIMOT.10 Stabilizatory i drążki skrętne pojazdów samochodowych 

17 WT.031.PIMOT.10 Półosie i czopy półosi pojazdów samochodowych 

18 WT.030.PIMOT.10 
Przeguby stabilizatorów i drążków reakcyjnych pojazdów 

samochodowych 

19 WT.028.PIMOT.10 Drążki reakcyjne zawieszeń 

20 WT.027.PIMOT.10 Osie i sworznie wahaczy pojazdów samochodowych i przyczep 
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21 WT.026.PIMOT.10 
Wahacze kompletne zawieszeń pojazdów samochodowych 

i przyczep 

22 WT.024.PIMOT.97 Sworznie zwrotnic i sworznie resorów pojazdów samochodowych 

23 WT.023.PIMOT.10 Przeguby kulowe wahaczy i zwrotnic pojazdów samochodowych 

24 WT.021.PIMOT.10 Zwrotnice pojazdów samochodowych 

25 WT.012.PIMOT.10 
Sprężyny śrubowe przedniego i tylnego zawieszenia pojazdów 

samochodowych 

26 WT.009.02.PIMOT.01 Hol sztywny do samochodów ciężarowych 

27 WT.009.01.PIMOT.01 Hol sztywny do samochodów osobowych 

28 WT.001.PIMOT.12 Resory pneumatyczne i membrany 

29 WT.002.PIMOT.10 
Śruby i nakrętki do mocowania kół pojazdów samochodowych 

i przyczep 

30 WT.003.PIMOT.10 
Śruby i nakrętki do mocowania kół pojazdów samochodowych 

i przyczep 

31 WT.004.08.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory zwrotne 

32 WT.004.PIMOT.10 Pojazdy samochodowe. Kanistry do benzyny z tworzyw sztucznych 

33 WT.005.02.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Wkłady wymienne filtrów oleju 

napędowego 

34 WT.006.PIMOT.94 Turbosprężarki dla silników spalinowych 

35 WT.007.02.PIMOT.02 Wtryskowe układy zasilania silników o zapłonie iskrowym 

36 WT.011.PIMOT.96 Sprzęgła i tarcze sprzęgieł do samochodów 

37 WT.013.PIMOT.93 Ramiona zwrotnic pojazdów samochodowych 

38 WT.014.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Filtry paliwa przewodowe do silników 

o zapłonie iskrowym 

39 WT.018.PIMOT.17 Zespoły przenoszące moc 

40 WT.020.PIMOT.93 Zawieszenia i osie kompletne pojazdów samochodowych 

41 WT.022.PIMOT.10 Piasty kół samochodowych i przyczep 

42 WT.025.PIMOT.93 
Belki i poprzeczki przedniego zawieszenia pojazdów 

samochodowych 
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43 WT.029.PIMOT.93 
Tuleje zwrotnic i tuleje wahaczy zawieszeń pojazdów 

samochodowych 

44 WT.033.PIMOT.98 Zbiorniki paliwa do samochodów wykonane z tworzyw sztucznych 

45 WT.037.PIMOT.93 
Pojazdy samochodowe. Przewody ciśnieniowe układów 
hamulcowych pneumatycznych z tworzyw sztucznych 

46 WT.039.01.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i  przyczepach. Złącza przewodów powietrznych 

47 WT.039.PIMOT.96 
Złącza przewodów hamulcowych pojazdów samochodowych 

i przyczep 

48 WT.040.01.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory 

49 WT.040.02.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Główne zawory hamulcowe dwuobwodowe 

50 WT.040.03.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Ręczne zawory hamulcowe 

51 WT.040.05.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory sterujące 

52 WT.040.06.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory elektromagnetyczne 

53 WT.040.10.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory dwudrożne 

54 WT.040.11.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory trójdrożne 

55 WT.040.12.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory odwadniające 

56 WT.040.13.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory. Złącza kontrolne 

57 WT.040.14.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 
i przyczepach. Zawory. Złącza odcinające z odpowietrzeniem 

58 WT.040.15.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 
i przyczepach. Zawory. Zawory przyspieszające odhamowanie 

59 WT.040.16.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory. Regulatory siły hamowania 

60 WT.040.17.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory. Zawory nożne jednoobwodowe 

61 WT.040.18.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory. Zawory wyrównawcze 

62 WT.040.19.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Zawory. Załącza przewodów 

63 WT.041.01.PIMOT.10 
Hydrauliczne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Korektory siły hamowania 

64 WT.046.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Osuszacze 
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65 WT.047.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Filtry przewodowe 

66 WT.048.01.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Siłowniki 

67 WT.048.02.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Siłowniki tłokowe 

68 WT.048.03.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Siłowniki uruchamiające 

69 WT.048.04.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Siłowniki sprężynowe 

70 WT.048.05.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Siłowniki membranowe 

71 WT.048.06.PIMOT.10 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach. Siłowniki membranowo-sprężynowe 

72 WT.053.02.PIMOT.10 
Zespoły regulacji hamulców pojazdów samochodowych i przyczep. 

Dźwignie hamulcowe automatyczne 

73 WT.064.PIMOT.01 
Pojazdy samochodowe Elektroniczne i elektryczne urządzenia 

zabezpieczające - alarmowe 

74 WT.068.PIMOT Rurki z poliamidu 11 lub 12 do układów pneumatyki 

75 WT.069.01.93.PIMOT 
Pojazdy samochodowe i przyczepy. Pierścienie gumowe 
uszczelniające do hydraulicznych hamulców i sprzęgieł 

76 WT.069.02.PIMOT.93 
Pojazdy samochodowe i przyczepy. Pierścienie gumowe 
uszczelniające do powietrznych układów hamulcowych 

77 WT.072.PIMOT.10 

Pojazdy samochodowe. Filtry pełnoprzepływowe 
i bocznikowo-przepływowe oleju silnikowego i wkłady wymienne 

do tych filtrów 

78 WT.073.06.PIMOT.97 Zamki drzwi bocznych samochodu Żuk 

79 WT.076.PIMOT.93 Pojazdy samochodowe. Okładziny cierne sprzęgłowe 

80 WT.077.PIMOT.97 
Zaczep holowniczy przedni i tylny. Wymagania i badania w zakresie 

bezpieczeństwa 

81 WT.081.PIMOT.93 Sprzęgła tarczowe przełączane elektromagnetycznie 

82 WT.082.PIMOT.10 Pojazdy samochodowe. Przewody elastyczne do paliwa 

83 WT.083.PIMOT.01 
Urządzenia sprzęgające. Wymagania i badania w zakresie 

bezpieczeństwa 

84 WT.085.PIMOT.96 
Pojazdy samochodowe. Amortyzatory teleskopowe 

gazowo-hydrauliczne 

85 WT.087.PIMOT.96 Pojazdy samochodowe. Amortyzatory teleskopowe hydrauliczne 

86 WT.088.PIMOT.96 
Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych 

i przyczepach 
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87 WT.089.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Filtry bocznikowe oleju silnikowego 

i wymienne wkłady filtrów 

88 WT.090.PIMOT.01 Zaczep przedni i tylny do ciągnięcia przyczep rolniczych 

89 WT.092.PIMOT.97 Pompy paliwa 

90 WT.093.PIMOT.97 Pojazdy samochodowe. Chłodnice i grzejniki 

91 WT.094.PIMOT.97 Rozpylacze silników o zapłonie samoczynnym 

92 WT.095.PIMOT.97 Wtryskiwacze silników o zapłonie samoczynnym 

93 WT.096.PIMOT.97 Pompy o napędzie własnym do silników o zapłonie samoczynnym 

94 WT.097.PIMOT.97 Pojazdy samochodowe. Skrzynki przekładniowe 

95 WT.098.PIMOT.97 Pojazdy samochodowe. Wały napędowe 

96 WT.100.PIMOT.98 Silniki spalinowe. Świece zapłonowe małogabarytowe 

97 WT.101.PIMOT.15 Amortyzatory teleskopowe 

98 WT.102.PIMOT.10 
Pojazdy samochodowe. Osłony elastomerowe do hamulców 

i sprzęgieł 

99 WT.103.PIMOT.98 Tylna poprzecznica ramy samochodu ciężarowego 

100 WT.104.PIMOT.00 
Pojazdy samochodowe. Niezależne systemy grzewcze 

wykorzystujące paliwo ciekłe 

101 WT.105.PIMOT.99 Pojazdy samochodowe. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

102 WT.106.PIMOT.99 
Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Zapalniczki 

samochodowe 

103 WT.108.PIMOT.16 
Pokrowce siedzeń wyposażonych w boczne poduszki powietrzne – 

Air Bag 

104 WT.109.PIMOT.20 Mechaniczne zaciski hamulcowe sterowane pneumatycznie 

105 WT.110.PIMOT.03 

Pojazdy samochodowe. Sondy różnicowe do pomiaru ilości paliwa 
w zbiornikach pojazdów oraz w cysternach przewożonych 

pojazdami silnikowymi 

106 WT.111.PIMOT.04 
Filtry pełnoprzepływowe oleju silnikowego małogabarytowe 

i wkłady wymienne do tych filtrów 

107 WT.112.PIMOT.05 Sworznie urządzeń sprzęgających 

108 WT.113.PIMOT.05 Nakładka anatomiczna na samochodowe pasy bezpieczeństwa 



 
 27 

109 WT.115.PIMOT.14 Symulatory jazdy samochodem 

110 WT.117.PIMOT.16 Linki kompletne sterujące sprzęgłami pojazdów drogowych 

111 WT-12-PIMOT-21 E 
Elektryczne i elektroniczne urządzenia zabezpieczające pojazdy 

przed kradzieżą 

112 WT-14E-PIMOT-11 
Elektroniczne i elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające – 

przeciw kradzieżowe i ochronne 

113 WT101.PIMOT.15 Amortyzatory teleskopowe 

114 WT-116-PIMOT-13 Wały 

115 WT.114.PIMOT.19 Wymagania techniczna dla nauki jazdy 

116 WT.118.PIMOT.19 Wymagania dla lamp mocowanych do nadwozia 

 


