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Projekt dotyczy hydraulicznego podnośnika serwisowego, 
który jest umożliwia podnoszenie różnego typu samochodów 
osobowych. Dodatkowo może przemieszczać się po drogach 
publicznych (zgodnie z wymogami drogowymi). Urządzenie jest 
przeznaczone dla mobilnych serwisów samochodowych oraz 
jednostek wojskowych. Umożliwia wykonanie podstawowych 
obsług i napraw. Podnośnik posiada tryb transportowy oraz 
roboczy. 

DANE TECHNICZNE 
• masa: 3000 kg 
• udźwig: 30 kN 
• wysokość podnoszenia: 1,8 m 
• długość: 8,6 m (4,6 m w pozycji 

transportowej) 
• wysokość: 4 m (1,8 m) 
• szerokość: 5,8 m (2,5 m) 

Za poprawne funkcjonowanie osprzętu odpowiada złożony układ hydrauliczny. 

Poszczególne mechanizmy są poruszane za pomocą dziesięciu siłowników hydraulicznych. 
Najważniejszym z nich jest mechanizm podnoszenia masztu. Sposób umieszczenia siłowników 
ułatwia ruch masztu w różnych fazach podnoszenia (początkowej- a, końcowej- b). 

Podnośnik jest zamontowany na holowanej lawecie. Dodatkowo mieści ona na sobie silnik 

spalinowy oraz inne wyposażenie takie jak: generator elektryczny, instalacja do spawania 
gazowego oraz skrzynie narzędziowe. 
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1- pompa hydrauliczna 
2- sprzęgło 
elektromagnetyczne 
3- przekładnia pasowa 
4- silnik spalinowy 
5- generator elektryczny 
6- kompresor 

Silnik spalinowy Redmet 440cc o mocy 13,3 kW stanowi niezależne źródło napędu. Za 

pomocą przekładni pasowych oraz sprzęgieł elektromagnetycznych moment obrotowy 
przenoszony jest do poszczególnych odbiorników. 

Trójpunktowy system podpór umożliwia łatwe wypoziomowanie lawety podnośnika na 

nierównym podłożu. 

Prawnie podnośnik jest traktowany jako przyczepa, dmc wynosi 3,5 t. W związku z tym 

posiada odpowiednie oświetlenie oraz hamulec najazdowy. 
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Za pomocą programu Catia wykonano analizę MES kluczowych elementów. Dokonano 

również optymalizacji konstrukcji- zredukowano masę elementu, zachowując jednocześnie 
wartości naprężeń w dopuszczalnych granicach. Wyznaczono masę poszczególnych elementów.  
przed optymalizacją po optymalizacji 
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Podnośnik może pracować na 

podłożu nieutwardzonym. Dysponuje 
również możliwością podnoszenia 
samochodów unieruchomionych lub 
uszkodzonych. Posiada konstrukcję 
masztową charakterystyczną dla wózków 
widłowych. Dzięki regulacji szerokości  
i długości ramion może się dopasować do 
samochodów o różnych wymiarach. 
Uchwyty na których znajduje się samochód 
zostały zaprojektowane w sposób 
umożliwiający  jak najlepszy dostęp do 
całego podwozia oraz zawieszenia. 
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