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Suplement dla mężczyzn o specjalnych wyzwaniach
Wszystko co warto wiedzieć na jego temat...

Posiada kolagen pochodzenia rybiego
Jesteśmy zbudowani z włókien kolagenowych w około 30%. Kolagen jest obecny praktycznie we wszystkich ludzkich tkankach 
i pełni rolę rusztowania. Ma zdolność wiązania wody co przekłada się bezpośrednio na jędrność skóry. Odpowiada za produkcję 
mazi stawowej, oraz za elastyczność i twardość chrząstki. Kolagen znajdziemy w strukturach włosów, paznokci, a także rogówki 

oka. Nasz organizm do około 25. roku życia wytwarza kolagen. Po tym czasie wraz z upływem kolejnych lat produkcja tego 
białka zwalnia, a my zaczynamy się starzeć. 

WPPH "ELENA" Import - Export Franciszek Siegień
Kokanin 86, 62-817 Żelazków
tel. 62 760 22 22, fax 62 769 58 10
biuro@elena.pl

WPPH "ELENA" Import - Export Franciszek Siegień
Kokanin 86, 62-817 Żelazków
tel. 62 760 22 22, fax 62 769 58 10
biuro@elena.pl

Mężczyzna powinien umieć walczyć!
Kolagenum Franciszka należy się suplementować i pozwolić organizmowi samemu zadecydować  

gdzie i w jakiej kolejności zasoby kolagenu będą odbudowywane.

Dlaczego 
Kolagenum 
Franciszka?
To produkt No1 Zawiera 
najwyższej jakości kolagen 
rybi.  Ten kolagen jako jedyny 
ma profil aminokwasowy 
dodatkowo pobudzający 
nasz ustrojowy kolagen do 
zwiększonej produkcji. Jego 
cząsteczka strukturą jest w 
95% zbliżona do ludzkiej. Do 
produkcji wykorzystujemy 
kolagen z odpowiednich 
gatunków ryb. 

Obierz odpowiednią 
strategię... 

jeśli chcesz być 
zawsze sprawny.

Polecamy dla ludzi pracujących  
w trudnych warunkach 

terenowych, narażonych na urazy, 
przeciążenia stawów. Kolagenum 

jest bardzo przyjazne dla organizmu 
człowieka który jest zbudowany 

z białek kolagenowych i wody. 
Ponadto łagodzi stres, co warunkach 

ekstremalnych jest wielką zaletą  
i pomocą dla człowieka.



S
Wprowadzenie

Sposób, w jaki powietrze porusza się wokół skrzydeł, 
zapewnia generowanie siły nośnej statku powietrz-
nego. Przedstawiona przełomowa technologia polega 
na generowaniu turbulencji powietrza na konstrukcji, 
całkowicie eliminując zmienny przekrój skrzydła.

Ta technologia gwarantuje bezpieczeństwo we 
wszystkich fazach lotu. Zwrotność, stabilność w pionie 
i poziomie, a także e-STOL (ekstremalny - krótki start 
i lądowanie) zapewnia ogromną przewagę nad aktu-
alnymi projektami bezzałogowych statków powietrz-
nych (BSP). Wszystkie wyżej wymienione parametry są 
obiecujące również dla lotnictwa ogólnego.

Akademia
Wojsk 
Lądowych
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NOWATORSKA KONSTRUKCJA 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP) 
ZAPEWNIAJĄCA PRZEWAGĘ TAKTYCZNĄ

Platforma latająca

Patent Polski nr P.398465, P.398957

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy - z zaplanowanych dziesięciu - numer Katalogu  
Informacyjnego – „Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności”. Wydawnictwu 
temu przyświeca idea prezentowania najnowszych osiągnięć firm i instytucji na krajo-
wym rynku dostaw.

W tym i w kolejnych wydaniach, główną uwagę skupiać będziemy na wyrobach i usłu-
gach, które z założenia stanowić mogą wielokierunkową ofertę dla zastosowań w całej 
sferze bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Na tle prezentowanych w Informato-
rze konkretnych produktów, zamierzamy również ukazać tkwiący w polskich przedsię-
biorstwach, instytucjach, uczelniach i instytutach naukowo-badawczych potencjał na-
ukowy i wytwórczy. Ich dorobek niesie w sobie szereg rozwiązań charakteryzujących się 
wysokimi walorami użytkowymi, a w niektórych przypadkach wyroby tych podmiotów 
zasługują na miano wyjątkowych i unikatowych.

Znajdziecie tu Państwo przykłady, gdzie współpraca i połączenie potencjałów nauko-
wo badawczych oraz zastosowanie w procesach produkcyjnych najnowszych osiągnięć 
inżynieryjno–technicznych, skutkuje wysokim stopniem nowoczesności i innowacyjności 
produktów finalnych.

Wyrażam przekonanie, że zapoczątkowany cykl wydawniczy – w ocenie jego odbior-
ców - pełnić będzie również rolę nośnika pierwszych, podstawowych i niezbędnych 
informacji nt. pojawiających się na rynku najnowszych produktów, mogących spełniać 
swoiste oczekiwania potencjalnych użytkowników w resortach służb mundurowych.

Według naszej wiedzy, osiągany aktualnie poziom innowacyjności polskich produk-
tów, mógłby w znacznym stopniu stanowić uzupełnienie, lub zamiennik importowanych 
produktów o podobnym charakterze. To wymierny zysk dla budżetu naszego państwa.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane w tym wydaniu firmy i instytucje oraz ich produk-
ty, przybliżą Państwu możliwości tkwiące w potencjale rodzimych producentów, których 
działalność ukierunkowana jest na to, co może przysłużyć się bezpieczeństwu i obronno-
ści naszego państwa.

Jan Andrzej Ligus
prezes Zarządu SdnRSł.M



Technologia ta zwiększa bezpieczeń-
stwo lotu, zmniejsza koszty produkcji, 
zapewnia korzystny stosunek oporu do 
podnoszenia, zmniejsza zużycie paliwa 
nawet o 40%. Charakteryzuje się szero-
kim zakresem prędkości lotu (w zależno-
ści od mocy systemu) oraz niską prędko-
ścią startu i lądowania.

Prototyp „FlatFlyer” został zbudowany 
przy użyciu nanostrukturowego kompo-
zytu węglowego, który jest bardzo lekki 
(gęstość 0,5-0,8 g / cm3), zachowując 
przy tym niezwykłą, porównywalną ze 
zwykłymi materiałami kompozytowymi, 
wytrzymałość. Dodatkową zaletą mate-
riału konstrukcyjnego jest to, że nie ma 
interakcji z radarem (brak zmiany RCS, z 
ang. Radar Cross Section), czyli jest trud-
no wykrywalny. Te cechy zapewniają 
przewagę BSP, szczególnie w zastoso-
waniach wojskowych na poziomie tak-
tycznym. Ze względu na niską gęstość, 
każdy BSP skonstruowany z materiału 
kompozytowego (nanostruktury węglo-
wej) może być zasilany przez mały silnik 

elektryczny, co może zwiększyć obszar 
działania, bez wykrycia go przez żaden 
czujnik.

Materiał

Nanokompozyt został przygotowa-
ny zgodnie z procedurą zdefiniowaną 
w Smart Nanotechnology Spółka z o.o. 
(wrażliwe Know-How, patent w przygo-
towaniu).

Jego cechy zostały zbadane z naciskiem 
na właściwości elektryczne i mechanicz-
ne, istotne dla celów budowy lotnictwa.

Zastosowanie

Bezpieczeństwo granic lądowych jest 
kluczową kwestią w regionach konflik-
tów zbrojnych (ogromna liczba uchodź-
ców) oraz w regionach o wysokim 
gradiencie poziomu życia (zwiększony 
napływ nielegalnych imigrantów). Dla-
tego monitoring on-line dla państwa jest 
kosztownym procesem. Oczywistym 

jest, że zasoby te można wykorzystać 
gdzie indziej i reagować tylko w przy-
padku niechcianego wkroczenia.

Celem zastosowania FlatFlyer jest 
wspieranie automatycznego systemu 
kontroli granic lądowych, który będzie 
wykorzystywał małe, autonomiczne la-
tające BSP w oparciu o sieć czujników 
wykrywających ruchy na obszarach 
chronionych.

System może składać się z dwóch 
głównych części: małych czujników siły, 
które będą losowo umieszczane w mo-
nitorowanym obszarze oraz latających 
autonomicznych BSP używanych do gro-
madzenia danych. Czujniki mogą składać 
się z czujnika ciśnienia, który generuje sy-
gnał elektryczny. Jednostka wykrywająca 
jest aktywna, ale wewnętrzny mikropro-
cesor będzie działał w trybie czuwania  
i będzie aktywowany tylko w przypadku 
zdarzenia przez krótki czas potrzebny do 
rekonfiguracji znaczników (np. RFID i / 
lub MENS). Zatem wbudowana mała ba-
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teria może wystarczać, aby zapewnić co 
najmniej kilkuletnią pracę systemu.

Druga część systemu składa się z au-
tonomicznego latającego BSP o małych 
rozmiarach (1m2). Platforma będzie la-
tała po monitorowanym terenie ze stałą 
częstotliwością (tj. co 5 minut) i odczyty-
wała znaczniki (RFID / MEMS) jednost-
ki wykrywającej. Będąc wyposażonym  
w precyzyjny inercyjny system nawiga-
cji, BSP będzie podążał zaprogramowaną 
ścieżką i zbierał dane o zarejestrowanej 
obecności osoby lub pojazdu. Po zare-
jestrowaniu BSP automatycznie wyśle 
wiadomość do centrum kontroli, która 
skieruje dodatkowe siły, aby sprawdzić 
zaistniałą sytuację.

Platforma latająca pozwala wykonać 
co najmniej 1 godzinę autonomicznej 
operacji, co zapewnia nadzór kilku kilo-
metrów kwadratowych terenu. Czujniki 
oparte na mikrosystemach rozmiesz-
czone zgodnie z opracowanym, dedyko-
wanym algorytmem, które zapewniają 
maksymalną skuteczność ochrony tere-
nu przy minimalnej liczbie czujników.

Niskokosztowa platforma latająca 
będzie trudna do wykrycia z dużej od-
ległości przez każdy obecnie dostępny 
czujnik, co spowoduje że, jej obecność 
będzie raczej nieprzewidywalna.

Taktyczna przewaga  
konstrukcji BSP

Dzięki swojej konstrukcji i zastosowa-
nym materiałom ma zwiększoną ładow-
ność. BSP może dostarczyć różne ładun-
ki: czujniki, sprzęt ratunkowy i amunicję 
do żądanego miejsca szybko i cicho.

Jest niewykrywalny ze względu na 
zastosowany materiał niewidoczny dla 
radarów i cichy, co daje pojazdowi wiele 
zalet. Niezależnie od tego, czy przepro-
wadza rekonesans, czy wykonuje misje 
bojowe, przeciwnik może dowiedzieć 
się o jego obecności, gdy jest już za 
późno.

Łatwy start i lądowanie pozwalają na 
jego wykorzystanie również w ograniczo-
nym środowisku, takim jak zurbanizowany 
teren. Konstrukcja umożliwia budowanie 

wersji o różnych rozmiarach dopasowa-
nych do wymagań użytkownika. 

Prezentowany BSP jest „niewidoczny” 
dla radarów i urządzeń podsłuchowych, 
szybki, lekki i konfigurowalny, aby spro-
stać wymaganiom misji.

Podsumowanie

Nowatorska technologia może służyć 
do produkcji zarówno BSP jak i być wy-
korzystana do innych konstrukcji. Zespół 
przygotowujemy się do budowy ultra-
lekkigo samolotu, który może znaleźć 
zastosowanie do celów biznesowych  
i rekreacyjnych. 

Po przeprowadzeniu próby prototypu 
w otwartej przestrzeni i modelu w ko-
morze hydrodynamicznej udowodniono 
jej przewagę nad obecnie stosowanymi 
konstrukcjami płatowców. 

W zależności od oczekiwań odbior-
cy, możliwe jest wykonanie platformy 
zgodnie ze szczegółowym zamówie-
niem.

Nanokompozyt węglowy

Obrazy 
SEM nano-
kompozytu

Obraz RCS nanokompozytu

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Czajkowskiego 109
51 - 147 Wrocław

kanclerz@awl.edu.plawl.edu.pl +48 261 658 320



CASTELIOR A. Górecki  
i Wspólnicy Sp.j. to:
Firma, która  powstała w wyniku wie-
loletniej obserwacji i zdobywania 
doświadczenia w obsłudze sektora 
mundurowego oraz rynku cywilnego 
w zakresie najwyższej jakości skrzyń 
ochronno- transportowych. 

CASTELIOR to wieloletnia wiedza  
i doświadczenie z zakresu zarządzania  
i tworzenia nowoczesnych struktur or-
ganizacyjnych. 

CASTELIOR to również merytoryczna 
i techniczna znajomość potrzeb swoich 
nabywców.

CASTELIOR to polska marka z polskim 
kapitałem, która posiada :

•  Certyfikat ISO 9001:2015
•  AQUAP 2110:2016
•  Natowski Kod Podmiotu  

Gospodarki Narodowej (NCAGE) – 
2571H

•  Numer  Identyfikacyjny Firmy w 
systemie GS1

CASTELIOR nie zmierza wprost do 
sprzedaży produktów (skrzyń) jako 
takich ale do sprzedaży USŁUG oraz 
ROZWIĄZAŃ, które pozwolą zaspokoić 
oczekiwania Klienta w zakresie szeroko 
pojętego bezpieczeństwa.    

Prowadzimy doradztwo, przedstawia-
my pomysły zastosowań, sugerujemy 
możliwości dostosowania do specjalnych 
potrzeb, przedstawiamy konstrukcje 
wyrobów specjalnych oraz różne opcje 
akcesoriów.

Dążymy do tego aby implemento-
wać nowoczesne  technologie na ro-
dzimy rynek i tworzyć nowe miejsca  
pracy.

Budujemy i tworzymy długofalowe 
oraz  partnerskie relacje z zagranicznymi 
oraz POLSKIMI podmiotami, którym bli-
skie jest propagowanie idei „Technologii 
Bezpieczeństwa”.

Castelior 
Sp. j.

„Technologia Bezpieczeństwa” to na-
sza misja i ona nadała ton strategii na-
szych działań. 

Aby być z nią w zgodzie stworzyli-
śmy firmę, która jest otwarta na zmiany 
i przygotowana  na świadczenie usług 
dotąd nie proponowanych polskiemu 
rynkowi. 

CASTELIOR Sp.j. w swojej strukturze 
i działalności odbiega zasadniczo od do-
tychczas przyjętego modelu świadczo-
nych usług w zakresie opakowań trans-
portowych.

Co nas odróżnia od innych? Przede 
wszystkim „multibrandowość”.

W bardzo krótkim czasie przeko-
naliśmy do współpracy z nami naj-
ważniejszych producentów  skrzyń 
transportowych i transportowo-
ochronnych na świecie. Przeszliśmy 
liczne szkolenia , które pozwoliły nam 
zapoznać się z najnowocześniejszymi 
technologiami i wykorzystaniem ich  
w praktyce.

Dzięki temu nie jesteśmy sprzedaw-
cami ( dystrybutorami) skrzyń transpor-
towych – jesteśmy przede wszystkim 
doradcami i konsultantami.  Oferujemy 

technologicznie zawansowane rozwią-
zania, które pozwolą Klientowi zrozu-
mieć potrzebę prawidłowego zabez-
pieczenia jego towaru w zależności od 
oddziaływania na ten towar  zmiennych 
czynników zewnętrznych (mechanicz-
nych i fizyko-chemicznych). W zależ-
ności od potrzeb Klienta projektujemy  
i produkujemy końcowe zabezpiecze-
nie, o określonej i zdefiniowanej przez 
niego funkcji. 

Nasze pomysły i rozwiązania wspiera-
ją projekty realizowane na terenie całej 
Europy. 

Rozwiązania te obejmują wszyst-
kie możliwe elementy, począwszy 
od warstwowej wyściółki piankowej 
aż po niezwykle złożone konstrukcje 
metalowe i udoskonalenia mechani- 
czne. 

Projekty i końcowe wyroby realizo-
wane są przy współpracy z polskimi 
kooperantami i dostawcami.

Profesjonalna wiedza i doświadcze-
nie sprawiają,  że firma oferuje naj-
szerszy wybór skrzyń ochronno-tran-
sportowych uznanych marek, m.in.: 
Explorer Cases, SKB Cases, Aegis Cases, 
Hardigg.

Uczestniczymy również w realizacji 
projektów  dla skrzyń realizowanych 
na zamówienie z innych materiałów  
niż tworzywa sztuczne (np. alumi-
nium). 

Nasz dział konstrukcyjno-projektowy 
jest w stałej współpracy ze wszystkimi 
naszymi partnerami produkującymi re-
nomowane skrzynie ochronne.

Najkrócej:
•  Jesteśmy jedynym w Polsce multidy-

strybutorem skrzyń transportowo-
ochronnych najwyższej jakości

•  SPRZEDAJEMY ROZWIĄZANIA  
„POD KLUCZ”

Z czego  
jesteśmy dumni?

W latach 2015 - 2016 firma Castelior 
Sp.j. przeprowadziła szereg prac oraz 
testów u klienta końcowego, których 
efektem było stworzenie zupełnie nowe-
go, dotąd nie występującego na rynku 
rozwiązania.  

W ramach projektu została  wdrożona 
nowa technologia, jaką jest Modułowy 
System Aranżacji i Zabudowy skrzyń 
transportowych. 

8 9



Pozwoliło to wprowadzić na rynek 
polski zupełnie nowych produktów, ja-
kim jest: 

•  skrzynia z modułem szufladowym 
i stołem roboczym -  jako produkt 
standardowy  

•  skrzynia z modułem szufladowym, 
półką/ami ( np. na segregatory, urzą-
dzenia peryferyjne) i  stołem robo-
czym

Moduły, dzięki bezinwazyjnej modyfi-
kacji skrzyni, będą mogły podlegać wy-
mianie. Sam system aranżacji i zabudo-
wy skrzyń transportowych będzie mógł 
być stosowany również w skrzyniach  
o innych wymiarach. 

Opracowana technologia obejmuje 
rozwiązania, które do tej pory nie wystę-
powały w rozwiązaniach alternatywnych 
producentów zachodnich. Praktycznie 

jest to jedyne na świecie tego typu roz-
wiązanie.

Proces produkcji rozpoczyna się od 
konsultacji z klientem, który szcze-
gółowo przedstawia swoje potrzeby 
i oczekiwania w zakresie mobilnego 
stanowiska roboczego. Na tej podsta-
wie tworzone jest indywidualne za-
mówienie. Kupujący ma możliwość sa-
modzielnego wyboru skrzyni bazowej 

(m. in. modelu, wielkości, koloru). Na 
etapie jej produkcji, na wewnętrznych 
bokach skrzyni wykonuje się   specjal-
ne gniazda montażowe, które umoż-
liwiają łatwą instalację wymiennych 
modułów użytkowych. Dzięki temu 
możliwy jest ich stabilny montaż przy 
jednoczesnym nie naruszaniu struk-
tury skrzyni. Taki system mocowania 
zapewnia utrzymanie parametrów 
skrzyni w zakresie jej wytrzymałości 
mechanicznej, jak również pod wzglę-
dem szczelności przez cały okres jej  
użytkowania.

Powszechnym rozwiązaniem w celu 
zabudowy skrzyni jest przewiercanie 
ścian skrzyni na wylot, co nie pozo-
staje bez wpływu na jej wytrzymałość 
oraz szczelność, która z czasem obniża 
się. Wpływa to negatywnie na bezpie-
czeństwo przechowywanych w skrzyni  
przedmiotów, uniemożliwia również 
na dokonanie zmian funkcji skrzyni czy 
wykorzystanie jej do innych celów. 

Proponowane przez nas rozwiązanie 
gwarantuje, że do środka nie dosta-
ną się żadne substancje zewnętrzne, a 
sposób montażu nie osłabi konstrukcji 
skrzyni. 

Jest to autorskie rozwiązanie firmy 
Castelior.

Oferowana przez CASTELIOR aran-
żacja, dzięki bezinwazyjnej metodzie 
montażu, umożliwi nadanie nowych 
funkcji produktowi poprzez wymianę 
zainstalowanych modułów, co jest zu-
pełnie nową jakością. 

Same moduły zabudowy są wykony-
wane i montowane przez przesz firmę 
Castelior. We wnętrzu skrzyń możliwy 
jest montaż wybranych przez klienta  
elementów: 

•  przegród umożliwiających na po-
dział poprzeczny lub podłużny wnę-
trza skrzyni,

•  półek,
•  szuflad,
•  tołów,
•  ztab  zabezpieczających towar przed 

wypadnięciem i uszkodzeniem,
•  organizerów.

Dzięki modułowości tej technologii,  
odbiorca ma możliwość wyboru spo-
śród wielu opcji.  Będzie on mógł okre-
ślić takie cechy szuflad jak: 

•  wysokości frontów szuflad,
•  koloru frontów szuflad ( dla lepszej 

identyfikacji lub segregacji sprzętu),
•  głębokości szuflad,
•  ilości szuflad,
•  czy mają być zamykane na zamek 

czy też nie.

Konstrukcja nośna modułu  wyko-
nana jest z profili aluminiowych oraz 
materiałów kompozytowych które są 
skręcane za pośrednictwem dedyko-
wanych do tego celu wpustów i łączni-
ków. W przeciwieństwie do spawania 
dzięki procesowi skręcania osiągnię-
to zdecydowanie lepsze parametry  
w zakresie:

•  sztywności i lekkość konstrukcji,
•  wytrzymałości konstrukcji,
•  prostego demontażu konstrukcji,

•  zachowania precyzyjnego i powta-
rzalnego procesu wykonania całego 
modułu( szuflad),

•  nadzoru nad jakością produkcji,

Dla porównania możemy podać, 
że podobne konstrukcje realizowa-
ne przez nieliczną na świecie konku-
rencję są cięższe od naszej o prawie  
20 kg. 

Dopełnieniem użytkowym i funkcjo-
nalnym zestawu jest  wyposażenie go 
w moduł stołu, który montowany jest 
również w sposób bezinwazyjny w po-
krywie skrzyni. 

Bezinwazyjny system montażu mo-
dułu szufladowego oraz modułu stołu 
umożliwia również jego prosty demon-
taż i użycie sprawnej (szczelnej skrzyni) 
do innych zadań.

Nowa technologia, dzięki zwięk-
szeniu funkcjonalności produktu oraz 
jego trwałości, pozwala na znaczą-
ce poszerzenie grona klientów Firmy. 
Bezinwazyjny montaż modułów aran-
żacji to zupełnie nowa technologia, 
która obecnie nie jest dostępna na 
rynku. Również istniejące rozwiązania 
w zakresie wytwarzania szuflad do 
skrzyń transportowych nie są tożsame 
z opracowaną przez Wnioskodawcę  
technologią. 

Opisana powyżej technologia zo-
stała już opracowana i skutecznie 
wdrożona a poniżej przedstawia-
my przykłady jej wykorzystania  
w praktyce. 
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Castelior Sp. j.

ul. Jerzmanowska 107  
54-530 Wrocław

zamowienia@castelior.plcastelior.pl +48 71 715 66 10

Współpraca, z sektorem zarówno cywilnym jak i wojskowym, zaowocowała 
szeregiem nietypowych i ukierunkowanych na indywidualne oczekiwania 
rozwiązań. Niektóre z nich prezentujemy poniżej
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CFT Precyzja 
Sp. z o. o.

O FIRMIE

CFT Precyzja Sp. z o. o., założona  
w 2004 roku w Czosnowie k/War-
szawy, jest wysokospecjalistycznym 
podmiotem opracowującym i wy-
twarzającym innowacyjne produkty  
o przeznaczeniu militarnym, obronnym 
i policyjnym, takie jak m.in. nowoczesne 
osłony balistyczne. Spółka specjalizuje 
się w rozwijaniu nowatorskich techno-
logii, kompleksowych systemów i roz-
wiązań w obszarze ochrony środków 
transportu (pojazdów, statków po-
wietrznych) oraz budynków i obiektów 

użyteczności publicznej, a wszelkie ofe-
rowane produkty posiadają certyfika-
cje krajowych i zagranicznych centrów 
badawczych jako spełniające polskie  
i międzynarodowe normy.

CFT Precyzja jest ponadto profesjonal-
nym centrum świadczącym usługi precy-
zyjnej obróbki metali o wysokim stopniu 
zaawansowania technologicznego.

W ciągu ponad 12 lat swojej profesjo-
nalnej działalności CFT Precyzja stała się 
docenianym, ważnym i wiarygodnym 
partnerem biznesowym podmiotów  

z przemysłu militarnego, wydobywcze-
go, energetycznego, morskiego, przeła-
dunkowego i wielu innych, a jakość jej 
produktów i usług zyskały uznanie na 
wielu kontynentach m.in. w Europie, 
Ameryce i Azji. 

Otwartość na oczekiwania klienta, ela-
styczność zespołu i szybkość przepływu 
informacji w połączeniu ze znakomitym 
parkiem maszynowym oraz silnym na-
ciskiem na jakość i innowacyjność ba-
dawczo-rozwojową tworzą wyjątkową 
przewagę konkurencyjną i wartościowy 
atut w relacjach partnerskich

Działalność firmy realizowana jest przez 
dwie jednostki wewnętrzne:

Firma pracuje zgodnie z wdrożonymi systemami zarządzania jakością:

KON. NR
B-050/2006

AQAP 2120
ISO 9001

WSK

ISO 14001
ISO 18001
IS0 27001

Produkty projektowane i produkowa-
ne zgodnie z normami NATO STANAG 
4569, EN1063, EN1522/23, VPAM.

Do zastosowań wojskowych, policyj-
nych, ochronnych w środkach transpor-
tu (wozach opancerzonych, autach VIP, 
helikopterach, samolotach, statkach), 

pomieszczeniach, lotniskach, bankach 
itd.

CFT Precyzja nieustannie prowadzi 
prace badawczo-rozwojowe mające 
na celu opracowanie coraz doskonal-
szych rozwiązań w obszarze osłon ba-
listycznych. Spółka opracowała szereg 

unikalnych i innowacyjnych rozwiązań,  
z których większość przeszła pozytyw-
nie testy w najbardziej uznanych eu-
ropejskich instytutach takich jak Woj-
skowy Instytut Technik Uzbrojenia w 
Zielonce, niemiecki Beschussamt Mel-
lrichstadt czy francuski Banc National 
d'Epreuve w Saint Etienne.

OSŁONY BALISTYCZNE
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Osłony balistyczne

CFT Precyzja jest w trakcie budo-
wy własnego centrum badającego 
wytrzymałość osłon balistycznych 
wraz z jednostką ukierunkowaną 
na wdrażanie i praktyczne zasto-

sowanie rozwiązań w tym zakresie

ZABEZPIECZANIE BUDYNKÓW
Technologia zabezpieczania budynków oraz obiektów publicznych innowacyjnymi systemami opracowanymi przez CFT Precyzja. Moż-
liwość zaprojektowania, zintegrowania i wyprodukowania rozwiązania wg wymogów klienta w różnych klasach balistycznych oraz 
wybuchowych.

Projektowanie kompleksowych systemów uwzględniając szczegółowe aspekty projektu takie jak sposoby zamocowań, ochrona 
szczelin. Dzięki szerokiej bazie kwalifikowanych dostawców firma wykorzystuje również technologie powiązane takie jak: izolacja 
przeciw gazom bojowym, szczelność elektromagnetyczna, wygłuszenia i inne. Możliwa adaptacja do istniejących budynków lub do 
warunków powstającego projektu.

TARCZE 
KULOODPORNE

COMFISHIELD to tarcza dedy-
kowana dla uzbrojonych formacji 
mundurowych. Charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością na działanie 
czynników mechanicznych oraz od-
pornością na niekorzystne oddziały-
wanie warunków atmosferycznych. 
Parametry ochronne i użytkowe tar-
czy w zakresie temperatur od -40°C 
do +50°C są niezmienne.

KWADRANTY ARTYLERYJSKIE

Unikalna w Polsce i na 
świecie, wysokospe-
cjalistyczna i profesjo-
nalna usługa wytwa-
rzania oraz renowacji, 
modernizacji i kalibracji 
wielu typów kwadran-
tów działowych, także 
pojedynczych egzem-
plarzy.
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CFT PRECYZJA Sp. z o.o.

ul. Polna 6 
05-152 Czosnów

sekretariat@cft-precyzja.pl+48 22 785-10-57

KAMIZELKA 
KULOODPORNE
Uniwersalna kamizelka ochronna PC-GUARD 
typu PLATE CARRIER

KAMIZELKA 
KULOODPORNA
Uniwersalna kamizelka ochronna UNIGUARD 
typu SOFT TACTICAL

KAMIZELKA 
KULOODPORNA
Kamizelka ochronna VIPGUARD do skrytego 
noszenia.

WKŁADY BALISTYCZNE
Firma jest producentem zarówno twardych 
jak i miękkich wkładów balistycznych wg 
PN-V-87000:2011, NIJ 0101.06, NIJ 0101.04, 
NIJ 0115.00 

USŁUGI
Precyzyjna obróbka metali o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego:

• Frezowanie CNC
• Toczenie CNC
• Cięcie wodą

• Drążenie EDM
• Spawanie
• Szlifowanie

• Lakierowanie  
• Projektowanie

W
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EXCERA 
– Niezawodne systemy łączności dla służb bezpieczeństwa publicznego

Covertech
Sp. z o. o.

W 2016 roku firma EXCERA Technology Co., Ltd, specjalizują-
cą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości systemów 
radiowych wprowadziła na polski rynek, za pośrednictwem 
swojego Dystrybutora – warszawskiej firmy COVERTECH, 
najnowszą serię produktów analogowo-cyfrowych w pełni 

zgodnych ze standardem ETSI DMR Tier II i Tier III, i obejmu-
jących radiotelefony przenośne, przewoźne oraz przemienniki. 
Terminale charakteryzują się kompaktową konstrukcją, ergo-
nomią i najnowocześniejszą technologią, wykorzystującą naj-
nowsze procesory do obróbki sygnałów.

Dedykowane dla służb mundurowych 
modele EP/EM8100 cechuje praca w 
pełnym dupleksie w trybie DMO (bez 
przemiennika), co pozwala na prowa-
dzenie konwersacji bez konieczności 
użycia przycisku PTT (nadawania-od-
bioru); funkcja ta wyróżnia radiotelefo-
ny Excera spośród dostępnych na ryn-
ku; ponadto produkty te oferowane są   
z wbudowanymi funkcjami:

- lokalizacji GPS, GLONASS, Beidou 
– co daje klientowi większą  elastyczność 
w wyborze systemu lokalizacji

- Bluetooth pozwalającą na bezprze-
wodowe podłączenie akcesoriów (jak 
np. PTT, czy zestaw nagłowny) za po-
mocą bezpiecznego łącza

- Mandown, powodującą wysłanie 
sygnału alarmowego w przypadku bez-
ruchu lub zmiany kąta nachylenia radio-
telefonu;  daje to poczucie większego 
bezpieczeństwa użytkownikom w sytu-
acjach zagrożenia; funkcja ta przydatna 
jest szczególnie w sektorach więziennic-
twa, straży pożarnej, firmach ochroniar-
skich  

- redukcji szumów otoczenia,  
co zapewnia większy komfort roz- 
mowy.

Radiotelefony wyposażone zostały  
w duże wyświetlacze transfleksyjne, 
zapewniające dobrą widoczność nawet 
przy silnym nasłonecznieniu. Urządze-
nia posiadają sygnalizacje analogowe, 
takie jak CTCSS&CDCSS, 2-tonowa, 
5-tonowa, MDC1200, dzięki którym 
możliwa jest współpraca  z radiotelefo-
nami będącymi już w posiadaniu użyt-
kowników. 

Rodzina produktów EXCERA DMR



16

Kluczowym dla służb bezpieczeństwa 
publicznego jest możliwość utajnie-
nia rozmów oraz przesyłanych danych.   
W zależności od potrzeb, w radiotele-
fonach Excera można zastosować jeden 
z algorytmów szyfrowania (ARC4, 
DES, AES 128 lub AES-256) zapewnia-
jący odpowiednią klasę bezpieczeństwa.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań 
EXCERA jest Single Frequency Repe-
ater (SFR) - uproszczona funkcja prze-
miennika w radiotelefonie zwiększa-
jąca zasięg. Funkcja ta daje możliwość 
uzyskania połączenia pomiędzy radiote-
lefonami pracującymi w trybie simplex za 
pośrednictwem radia, które znajduje się 
pomiędzy użytkownikami niebędącymi w 
bezpośrednim zasięgu radiowym. Prze-
kazanie połączenia uzyskiwane jest na 
jednej częstotliwości, z wykorzystaniem 
dwóch szczelin czasowych trybu DMR.

Analogiczną do serii EP8000 pod 
względem funkcjonalności jest najnow-
sza seria radiotelefonów EXCERA DMR 

EP5000, w skład której wchodzą trzy 
modele: EP5000 (bez wyświetlacza), 
EP5500 (z LCD oraz uproszczoną kla-
wiaturą) oraz EP5800 (z kolorowym 
wyświetlaczem i pełną klawiaturą). 
Radiotelefony wyposażone są m.in.  
w wysokowydajny procesor TI OMAP, 
funkcję bezpieczeństwa ManDown, Blu-

etooth, GPS, szyfrowanie DMRA ARC4/
DES/AES, szybkie ładowanie akumulato-
ra (85% pojemności w ciągu 1 godziny). 
Cechuje je kompaktowość; niewielkie 
wymiary 115x54x30mm i waga zaled-
wie 300g. Dostępne są w wersjach VHF 
(136-174 MHz) oraz UHF (400-470MHz).

Bogaty asortyment akcesoriów 
umożliwia dopasowanie radiotelefo-
nów do indywidualnych wymagań 
eksploatacyjnych każdego użytkowni-
ka. Właściwie dobrane zestawy słu-
chawkowe, mikrofonogłośniki, łado-
warki, czy chociażby futerały znacząco 
usprawniają i zwiększają efektywność 
pracy. Oferta obejmuje także różnego 
typu akumulatory, kable do transmisji 
danych, jak również zestawy kamu-
flowane, które znajdują zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie oprócz szybkiej, 
niezawodnej łączności liczy się też dys-
krecja działania.

Nieodzownym komponentem syste-
mu jest wysokowydajny przemiennik 
ER9000. Urządzenie zapewnia płynną 
komunikację w trybach analogowym, 
cyfrowym lub mieszanym.  Przemiennik 
umożliwia programowe zaimplemento-

wanie trybów trunkingu DMR, simul-
cast, MPT1327 lub DMR Tier III oraz 
wspiera pracę ciągłą ze 100% mocą 
nadawania 50 W. Przemiennik posiada 
wbudowany interfejs SIP, który umoż-
liwia podłączenie go bezpośrednio do 
dowolnej centrali VOIP.

W porównaniu z systemem łączności 
z pojedynczą lokalizacją, EXCERA DMR 
SIMULCAST może pokrywać większy 
obszar przy użyciu wielu stacji bazo-
wych.  Stacje bazowe stosowane w tym 
systemie używają takiej samej częstotli-
wości nadawczej TX i odbiorczej RX, po-
prawiając tym samym wydajność pracy 
i zmniejszając zapotrzebowanie na ilość 

Radiotelefon przewoźny EXCERA EM8100
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wymaganych częstotliwości radiowych. 
Oferowane systemy trunkingowe ob-
sługują połączenia z innymi systemami 
zewnętrznymi, takimi jak system PSTN 
/ PABX, telefonia IP,  jak również współ-
pracują z systemami trunkingowymi DMR, 
MPT oraz cyfrowymi konwencjonalnymi 
innych producentów. Dzięki zaawanso-
wanym funkcjom szerokopasmowego 
pokrycia na dużym obszarze, przemien-
niki ER9000 przynoszą znaczące korzyści 
użytkownikom i zapewniają niezawodną 
łączność radiową o znaczeniu krytycznym.

Funkcjonalność systemu  wzbogacona 
została przez rozwiązanie IP Multi-site 
Connect umożliwiające rozmieszczonym 
na danym obszarze nawet 30 przemien-
nikom transmisję danych i głosu poprzez 
sieć TCP/IP. Dostępny jest również sys-
tem dyspozytorski OpenRDS, wspie-
rający pełną funkcjonalność w zakresie 
obsługi przemienników oraz terminali 
radiowych EXCERA w tym:

•  integrację z systemem przemienni-
ków w trybie single i multi-site

•  pełną rejestrację korespondencji ra-
diowej prowadzonej w systemie

•  obsługę GPS, SDS oraz innych funkcji 
(tj. zdalny podsłuch, stun/kill, itp.)

Terminale EXCERA są kompatybilne  
z innymi radiotelefonami DMR w zakre-
sie standardu ETSI. Są zgodne z normami 
wojskowymi, posiadają stopień ochrony 
IP67 oznaczający całkowitą szczelność, 
nawet przy pełnym zanurzeniu w wodzie 
(przenośne) oraz IP54 (przewoźne), gwa-
rantują wysoką stabilność, wydajność  
i niezawodność.

W Polsce produkty EXCERA użytkowa-
ne są już przez Żandarmerię Wojskową, 
jednostki Sił Zbrojnych RP, Policję, Straż 
Graniczną, oraz użytkowników komer-
cyjnych.

Tylko w latach 2016 - 2017  
COVERTECH dostarczył:

•  ponad 3000 radiotelefonów EXCERA 
DMR dla Wojska

•  ok. 400 radiotelefonów EXCERA DMR 
dla Komend Wojewódzkich Policji

•  systemy łączności radiowej na potrze-
by PSP w galeriach handlowych

•  dyspozytorski system łączności cyfro-
wo-analogowej, oparty na technolo-
gii IP dla KWP w Katowicach

•  system łączności składający się z kil-
kudziesięciu radiotelefonów przeno-
śnych DMR, 13 przemienników EXCE-
RA i działający w oparciu o konsole 
dyspozytorskie OpenRDS dla jednej  
z Agencji Rządowych

Funkcje wyróżniające  
produkty  EXCERA

•  Wysłanie współrzędnych GPS z radia 
na radio z wyświetlaczem bez potrze-
by posiadania aplikacji

•  Możliwość połączenia w sieć IP Con-
nect do 32 przemienników

•   Pełen dupleks bez potrzeby posiada-
nia dodatkowej infrastruktury

•  Duże transfleksyjne wyświetlacze LCD 
w serii EP/EM8100 – największe w 
modelach radiotelefonów dostępnych 
na rynku

•  Możliwość podłączania akcesoriów 
Bluetooth, które nie muszą być od 
producenta radiotelefonu

•  Funkcje SFR, Adhoc Networking i Easy 
Trunk

•  Bezpośrednie wyjście w przemienniku 
do sieci VoIP bez konieczności wyku-
pienia licencji

•  Stałe przypisanie urządzenia Blueto-
oth bez konieczności rekonfiguracji po 
ponownym włączeniu terminala

•  Innowacyjna technologia auto-ochro-
ny dla wysokiego SWR oraz dużego 
natężenia prądu

COVERTECH jest dostawcą profesjo-
nalnych rozwiązań obejmujących:

•  systemy łączności radiotelefonicz-
nej, dyspozytorskiej, systemy an-
tenowe renomowanych firm Comrod, 
Antenna Products Corporation, Pro-
com oraz Panorama Antennas, urzą-
dzenia pomiarowe oraz wysokiej 
klasy specjalistyczne systemy HF/KF 
produkcji amerykańskiej firmy Suna-
ir Electronics oraz japońskiej Alinco, 
wykorzystywane do celów łączności 
w zarządzaniu operacjami, ruchem 
lotniczym, jak również w sytuacjach 
kryzysowych, klęsk żywiołowych, 
utrzymania porządku oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa.

Szeroka oferta COVERTECH obejmu-
je kompleksowe usługi w zakresie pro-
jektowania, dostaw, wdrażania oraz 
serwisowania systemów radiokomu-
nikacyjnych. Przeprowadzamy szkolenia  
z zakresu cyfrowych systemów radiowych 
w standardach TETRA i DMR. 

Covertech Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 275T/10
04-667 Warszawa

covertech@covertech.pl+48 22 486 31 37

EXCERA EP5000

covertech.pl 
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Opis firmy
Jesteśmy producentem urządzeń do 
druku wodnego, kabin lakierniczych su-
chych, wodnych, piecy do wygrzewania, 
wanien do odlakierowywania, ramion 
zanurzeniowych, myjek, laserów.

Świadczymy liczne usługi, między  
innymi:

- usługa nakładania hydrografiki,
- chromowania, 
- drukowania na nieregularnych po-
wierzchniach do szerokości 3 metrów, 
długości bez ograniczeń,

W naszej ofercie posiadamy wszystko 
do hydrografiki, od folii sprowadzanej  

z całego świata po pełne wyposażenie 
studia hydrograficznego (szlifierki, poler-
ki, pistolety lakiernicze, materiały ścier-
ne, ścierki elektrostatyczne, aktywatory, 
farby, lakiery, rozpuszczalniki, zmywacze, 
specjalistyczne taśmy maskujące i inne).

•  Wszystkie urządzenia możemy wy-
produkować w dowolnym rozmiarze.

•  Dokonujemy darmowych pomiarów.
•  Doradzamy i szkolimy z obsługi na-

szych urządzeń.
•  Dowozimy i montujemy nasze urzą-

dzenia.
•  Urządzenia produkujemy w Polsce, 

posiadamy pełne zaplecze serwisowe.
•  W ofercie posiadamy wyciągi do na-

szych urządzeń.

 •  Jako pierwsi w Polsce, dysponujemy 
w pełni zautomatyzowanym urzą-
dzeniem do nanoszenia hydrografiki.

Informacje na temat naszego najnow-
szego opatentowanego produktu: ter-
mohydrografiki:

Nasz produkt charakteryzuje się tym, 
że potrafi zmienić nie tylko barwę, ale  
i niektóre wzory w określonej tempera-
turze. Posiadamy innowacyjny, unikalny 
produkt, można go zastosować prak-
tycznie w każdej dziedzinie. Działa już 
w 5 stopniach. Najwyższa temperatura 
zmiany wzoru to 65 stopni, aby powrócić 
do oryginały wystarczy ochłodzić dany 
element.

CS Veterans
Sp. z o. o.
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Jako jedyna firma w Polsce, posiadająca zautomatyzowany  
proces hydrogrficzny, oferujemy budowę w pełni wyposażonych  

linii produkcyjnych do obsługi hydrografiki.

CS Veterans Sp. z o.o.

ul. Pod Skarpą 79
85-796 Bydgoszcz

info@csveterans.comcsveterans.com +48 570 222 570
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DRX Group 
Sp. z o.o.

Szlaban z przeznaczeniem do wysokiej częstotliwości pracy, podwój-
ny – dla samochodów ciężarowych i osobowych, którego konstrukcja 
została przetestowana uderzeniowo względem normy PAS68:2010 V/
[N2]7500/64/90:0.0/7.9. Ta technologia wykorzystująca zjawisko rozpro-
szonych naprężeń zapewnia lekką konstrukcję, płytki fundament 0,5 m, 
szybki montaż i większą wytrzymałość w porównaniu do tradycyjnych 
„Dużych i Ciężkich’ systemów. Do zastosowania w miejscu tradycyjnych 
szlabanów wjazdowych.

Defender 930 ‘VeeGate’ został przetestowany względem normy PAS68 
(7500/50 mph) na 4 metrowym otwarciu i po teście działała prawidłowo. 
Brama również została certyfikowana standardem K12.
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Skanery X-RAY 3D 
Skanery X RAY 3D przeznaczone dla skanowania 

ludzkiego ciała, bagażu, samochodów. 

Skanery firmy ADANI reprezentują dużą różnorod-
ność systemów kontroli bagażu, ładunku, samocho-
dów oraz skanowania rentgenowskiego całego ciała, 
aby pomóc policji i innym służbom w utrzymaniu bez-
pieczeństwa. Produkty adresowane są także dla szkół, 
uczelni, biur, budynków publicznych, ochrony imprez 
masowych. Imprezy masowe zabezpieczane są przez  
mobilne punkty skanowania na samochodach ze spe-
cjalną zabudową. Skanery nie są szkodliwe dla organi-
zmu ludzkiego jak i dla osób je obsługujących.

DRX GROUP Sp. z o.o. jest wyłącznym 
dystrybutorem na Polskę producen-
tów systemów perymetrii obwodowej  
i wsparcia: SIEZA, FORTEZA, HERAS,  
AMSTAF.

Firma realizuje kompleksowe projekty 
z zakresu systemów ogrodzeniowych dla 
przemysłu oraz obiektów specjalnych: 
lotnisk, portów morskich, obiektów wo-
skowych, służb granicznych i wszystkich 

obiektów podwyższonego ryzyka wy-
magających ponadstandardowych roz-
wiązań bezpieczeństwa.

Firma dostarcza (z opcją montażu) 
bramy, zapory, systemy ogrodzenio-
we wyposażone w systemy detekcji 
obwodowej, monitoringu, skanowania 
ludzi, bagażu i samochodów ( system 
X-RAY 3D) zapewniającymi poziom 
bezpieczeństwa GRADE 4. Systemy 

powyższe, prezentowane pod znakiem 
handlowym „Inteligentne Ogrodzenia” 
i „Inteligentne Alarmy” , pozwalają na  
analizę potencjalnego zagrożenia, 
stosownej do niego reakcji, także  
z możliwością użycia  autonomicz-
nych pojazdów , a w przypadku decyzji  
o wszczęciu alarmu, wskazania miejsca 
naruszenia linii ogrodzenia z dokładno-
ścią do 2,5 m oraz do 2 m na powierzch-
ni ochranianej.

Bariera posiada:

- Wysoką odporność na zakłócenia zewnętrzne
- 4 niezależne kanały, które pozwalają ominąć pobliskie strefy, co w konsekwencji sprawia że nie wpływają na siebie nawzajem;
- Możliwa regulacja czujnika bez narzędzi (za pomocą wbudowanych przełączników);
- Wizualizacja sygnału roboczego (mV), bardziej szczegółowe pozycjonowanie nadajnika i odbiornika;
- Elastyczne ustawienia czułości, zastosowanie czujników do istniejącej strefy ochrony

•  Dokładna identyfikacja miejsca  
i rodzaju włamania

•  Bardzo niski poziom fałszywych 
alarmów spowodowanych czynni-
kami środowiskowymi

•  Łatwa integracja z centralnymi 
systemami bezpieczeństwa i CCTV

System detekcji perymetrycznej PERIDECT+ 
jest zaprojektowany specjalnie do ochrony obszarów lub obiektów 
przed wtargnięciem nieautoryzowanych osób.

forteza FMC 24
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DRX Group Sp. z o.o.

ul. Jałowcowa 17
05-410 Józefów

+48 535 525 578drxgroup.pl +48 784 000 339
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W polskiej świadomości pokutuje dziś 
stereotyp, że jedyne opłacalne rozwią-
zania w obszarze technologii to zakup 
gotowego przyrządu albo wykorzy-
stanie do realizacji nowego urządzenia 
standardowych, dobrze przetestowa-
nych, relatywnie tanich i dostępnych 
na rynku podzespołów. Inne scena-
riusze, uwzględniające opracowanie 
dedykowanych rozwiązań scalonych 
jest postrzegane jako nierealne z 
uwagi na brak możliwości realizacji, 
wysoki koszt opracowania, długi czas 
do uzyskania pierwszych rezultatów,  
a także obecny w świadomości ele-
ment niepewności uzyskania założo-
nych parametrów końcowych i od-
powiednio wysokiej niezawodności. 
Analiza światowych trendów jedno-
znacznie wskazuje jednak na rosną-
ce zapotrzebowanie na rozwiązania 
dedykowane klasy ASIC/ASSP. Zakład 
Projektowania Układów Scalonych 
i Systemów (ITE-Z09) jest jednym  
z nielicznych w Polsce zespołów, który 
może realizować takie rozwiązania. 

Największą zaletą wykorzystania ukła-
du scalonego jest to, że w jednym ka-
wałku krzemu można zintegrować wiele 
funkcjonalności przez co urządzenie bę-
dzie mniejsze, lżejsze, tańsze, szybsze, 
bardziej niezawodne, będzie zużywać 
mniej energii, czyli lepiej spełni wymogi 
specyfikacji technicznej i użytkownika.

W przypadku projektów realizo-
wanych w Zakładzie Projektowania 
Układów Scalonych i Systemów (ITE-
Z09), wybór rozwiązania jest wynikiem 
przeprowadzonej dla konkretnego za-
pytania wielokryterialnej analizy wy-

konalności i opłacalności, a przyjęty do 
realizacji sposób rozwiązania zależy od 
priorytetów Zamawiającego: celem jest 
uzyskanie pozakatalogowych parame-
trów elektrycznych, właściwości funk-
cjonalnych, przesunięcie fizycznych 
ograniczeń zastosowania przyrządu, 
czy też kryterium wyboru rozwiązania 
są cena i czas realizacji zamówienia tak-
że przewidywana liczba urządzeń, które 
mają zostać wytworzone. Inna sytuacja 
dotyczy bowiem produkcji jednostko-
wej (badania naukowe), małoseryjnej 
(ograniczone zapotrzebowanie), a inna 
wielomilionowych serii produkcyjnych.

W dzięki posiadanemu oprogramo-
waniu i kompetencjom realizujemy róż-
norodne projekty zarówno badawcze 
jak i stricte aplikacyjne:

•  w pełni scalone rozwiązania autor-
skie (np. niskoszumne moduły odczy-
towe detektorów promieniowania 
THz, czujników przyśpieszenia, de-
tektorów podczerwieni) realizowane 
w postaci specjalizowanych układów 
scalonych ASIC. Są one projektowa-
ne i produkowane do realizacji z góry 
określonego zadania, integracji okre-
ślonej, zazwyczaj specyficznej funk-
cjonalności urządzenia.

•  dostępne komercyjnie, relatywnie 
tanie podzespoły produkowane  

Instytut 
Technologii 
Elektronowej
Układy scalone i systemy podstawowym elementem wdrażania innowacji  
i nowoczesnych rozwiązań dla obronności i przemysłu 

 

Wśród zrealizowanych projektów układów scalonych można wymienić przykładowe 
opracowania: 

 
 SPO2 specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 130 

nm przeznaczony do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem 
umożliwiający nieinwazyjny pomiar stopnia nasycenia krwi tlenem na 
podstawie różnic w poziomie absorbcji światła dla różnych długości fali 
oraz stopnia natlenienia krwi.  

   Smart Power specjalizowany mieszany, analogowo-cyfrowy, 
dedykowany układ scalony ASIC wy  konany w technologii 800 nm, 
przeznaczony dla motoryzacji. Układ zawiera 3 i 6 kanałowy pół-mostek 
H z interfejsem cyfrowym, przystosowany do pracy w przemysłowym 
zakresie temperatur od -40  °C do +200°C, przy napięciu zasilającym do 
40V. Projekt zrealizowany dla klienta przemysłowego. Produkt dostępny 
na rynku pod nazwą handlową.  

 Niskoszumny system odczytowy detektorów THz to wielokanałowy, 
specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 350 nm, 
dedykowany do współpracy z tranzystorowymi detektorami THz. 
Umożliwia rejestrację oraz przetwarzanie słabych, stałych sygnałów 
napięciowych bez konieczności korzystania z fazoczułej techniki detekcji 
lock-in. Produkt na etapie prototypu.  

 Procesor kryptograficzny – specjalizowany układ scalony ASIC w 
technologii 800 nm, przeznaczony do szyfrowania i deszyfrowania w 
czasie rzeczywistym strumienia danych dysków twardych komputerów 
PC. Sprzętowa implementacja DES3, w trybach ECB i CBC, z 
przepływnością strumienia danych 17,8 MB/sec @ 40MHz. Produkt 
wprowadzony na rynek (MCY74C069)  

 
Wśród zrealizowanych projektów systemowych można w ostatnich latach wymienić przykładowe 
opracowania: 
 System THNSN do monitorowania warunków eksploatacji budynków 

EeB – system pomiarowy zrealizowany przy wykorzystaniu gotowych 
komponentów elektronicznych przeznaczony do monitorowania 
temperatury i wilgotności w elementach elewacyjnych budynków. 
System kompatybilny ze standardem LonWorks firmy Echelon. Zawiera 
elementy pomiarowe przeznaczone do montażu w dowolnych 
elementach budynku. System przetestowany w dwóch lokalizacjach 
doświadczalnych: w Polsce (Mostostal) i Hiszpanii (Acciona) 

 System APRIL-Luminaire – adaptacyjny sterowany obecnością 
zintegrowany system oświetlenia opracowany we współpracy z firmą 
LARS.  System adaptacyjnie steruje intensywnością i temperaturą 
barwową strumienia świetlnego. System obejmuje bezprzewodowe 
sterowanie i konfigurację w ramach zespołów lamp oświetleniowych z 
obiektach wielkopowierzchniowych, biurowych a także w 
zastosowaniach indywidualnych 
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w skali wielkoseryjnej (logika progra-
mowalna, SoC, SiP, mikrokontrolery, 
mikroprocesory, pamięci, katalogowe 
moduły analogowe i bloki funkcjonal-
ne – transcivery, czujniki, detektory, 
dekodery i inne).

Rozwiązania, które dziś są innowacyj-
ne, a w założeniu mają pozostać atrakcyj-
ne dla rynku również w przewidywalnej 
przyszłości należy opracowywać z dużym 
wyprzedzeniem. Tak działają światowe 
koncerny, które swoje oferty kształtu-
ją na podstawie specjalistycznych analiz 
prowadzonych w perspektywie dekady. 
Obecnie obserwowana koniunktura zwią-

zana z innowacyjnymi dziś zastosowania-
mi w obszarach Internetu przedmiotów, 
Przemysłu 4.0, telemedycyny, czy elek-
tro-mobilności wynika z konsekwentnego 
prowadzenia badań i projektów prowa-
dzonych na świecie są rozwijane rozwija 
się co najmniej od dekady, a komponenty 
współczesnych systemów bywają przygo-
towywane z jeszcze większym wyprze-
dzeniem w ścisłej współpracy z fabrykami 
układów scalonych (inwestycje w techno-
logie). W obszarze projektowania układów 
scalonych ITE posiada istotny potencjał 
projektowy wykorzystywany dziś na po-
trzeby projektów badawczych i zagranicz-
nych zleceniodawców.

Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotników 32/46, 
02-668 Warszawa

+48 22 548−78−15www.ite.waw.pl

 

 

Wśród zrealizowanych projektów układów scalonych można wymienić przykładowe 
opracowania: 

 
 SPO2 specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 130 

nm przeznaczony do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem 
umożliwiający nieinwazyjny pomiar stopnia nasycenia krwi tlenem na 
podstawie różnic w poziomie absorbcji światła dla różnych długości fali 
oraz stopnia natlenienia krwi.  

   Smart Power specjalizowany mieszany, analogowo-cyfrowy, 
dedykowany układ scalony ASIC wy  konany w technologii 800 nm, 
przeznaczony dla motoryzacji. Układ zawiera 3 i 6 kanałowy pół-mostek 
H z interfejsem cyfrowym, przystosowany do pracy w przemysłowym 
zakresie temperatur od -40  °C do +200°C, przy napięciu zasilającym do 
40V. Projekt zrealizowany dla klienta przemysłowego. Produkt dostępny 
na rynku pod nazwą handlową.  

 Niskoszumny system odczytowy detektorów THz to wielokanałowy, 
specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 350 nm, 
dedykowany do współpracy z tranzystorowymi detektorami THz. 
Umożliwia rejestrację oraz przetwarzanie słabych, stałych sygnałów 
napięciowych bez konieczności korzystania z fazoczułej techniki detekcji 
lock-in. Produkt na etapie prototypu.  

 Procesor kryptograficzny – specjalizowany układ scalony ASIC w 
technologii 800 nm, przeznaczony do szyfrowania i deszyfrowania w 
czasie rzeczywistym strumienia danych dysków twardych komputerów 
PC. Sprzętowa implementacja DES3, w trybach ECB i CBC, z 
przepływnością strumienia danych 17,8 MB/sec @ 40MHz. Produkt 
wprowadzony na rynek (MCY74C069)  

 
Wśród zrealizowanych projektów systemowych można w ostatnich latach wymienić przykładowe 
opracowania: 
 System THNSN do monitorowania warunków eksploatacji budynków 

EeB – system pomiarowy zrealizowany przy wykorzystaniu gotowych 
komponentów elektronicznych przeznaczony do monitorowania 
temperatury i wilgotności w elementach elewacyjnych budynków. 
System kompatybilny ze standardem LonWorks firmy Echelon. Zawiera 
elementy pomiarowe przeznaczone do montażu w dowolnych 
elementach budynku. System przetestowany w dwóch lokalizacjach 
doświadczalnych: w Polsce (Mostostal) i Hiszpanii (Acciona) 

 System APRIL-Luminaire – adaptacyjny sterowany obecnością 
zintegrowany system oświetlenia opracowany we współpracy z firmą 
LARS.  System adaptacyjnie steruje intensywnością i temperaturą 
barwową strumienia świetlnego. System obejmuje bezprzewodowe 
sterowanie i konfigurację w ramach zespołów lamp oświetleniowych z 
obiektach wielkopowierzchniowych, biurowych a także w 
zastosowaniach indywidualnych 

WŚRÓD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW UKŁADÓW SCALONYCH MOżNA WYMIENIć PRZYKŁADOWE OPRACOWANIA:

•  SPO2 specjalizowany układ scalony ASIC 
 wykonany w technologii 130 nm przeznaczony do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem umożliwiający nieinwazyjny pomiar 
stopnia nasycenia krwi tlenem na podstawie różnic w poziomie absorbcji światła dla różnych długości fali oraz stopnia natlenie-
nia krwi.

•  Smart Power specjalizowany mieszany, analogowo-cyfrowy, dedykowany układ 
scalony ASIC 
 wykonany w technologii 800 nm, przeznaczony dla motoryzacji. Układ zawiera 3 i 6 kanałowy pół-mostek H z interfejsem cyfro-
wym, przystosowany do pracy w przemysłowym zakresie temperatur od -40 °C do +200°C, przy napięciu zasilającym do 40V. 
Projekt zrealizowany dla klienta przemysłowego. Produkt dostępny na rynku pod nazwą handlową.

•  Niskoszumny system odczytowy detektorów THz 
 to wielokanałowy, specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 350 nm, dedykowany do współpracy z tranzy-
storowymi detektorami THz. Umożliwia rejestrację oraz przetwarzanie słabych, stałych sygnałów napięciowych bez konieczności 
korzystania z fazoczułej techniki detekcji lock-in. Produkt na etapie prototypu.

•  Procesor kryptograficzny – specjalizowany układ scalony ASIC 
 w technologii 800 nm, przeznaczony do szyfrowania i deszyfrowania w czasie rzeczywistym strumienia danych dysków twar-
dych komputerów PC. Sprzętowa implementacja DES3, w trybach ECB i CBC, z przepływnością strumienia danych 17,8 MB/sec @ 
40MHz. Produkt wprowadzony na rynek (MCY74C069)

WŚRÓD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH MOżNA W OSTATNICH LATACH WYMIENIć PRZYKŁADOWE 
OPRACOWANIA:

•  System THNSN 
 do monitorowania warunków eksploatacji budynków EeB – system pomiarowy zrealizowany przy wykorzystaniu gotowych 
komponentów elektronicznych przeznaczony do monitorowania temperatury i wilgotności w elementach elewacyjnych budyn-
ków. System kompatybilny ze standardem LonWorks firmy Echelon. Zawiera elementy pomiarowe przeznaczone do monta-
żu w dowolnych elementach budynku. System przetestowany w dwóch lokalizacjach doświadczalnych: w Polsce (Mostostal)  
i Hiszpanii (Acciona)

•  System APRIL-Luminaire 
 adaptacyjny sterowany obecnością zintegrowany system oświetlenia opracowany we współpracy z firmą LARS. System ada-
ptacyjnie steruje intensywnością i temperaturą barwową strumienia świetlnego. System obejmuje bezprzewodowe sterowanie 
i konfigurację w ramach zespołów lamp oświetleniowych z obiektach wielkopowierzchniowych, biurowych a także w zastoso-
waniach indywidualnych
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Instytut
Techniczny 
Wojsk Lotniczych

To nowoczesne konstrukcje wykonane 
z kompozytów szklano-węglowych. 
Mają możliwość wykonywania lotów 
po zaplanowanej trasie, w pełnej au-
tonomii, z głowicą 360° stabilizowaną 
w trzech osiach z dokładnością do 0,1°. 
Głowica wyposażona jest w kamerę 
termowizyjną i światła dziennego. 

Do sterowania Bezzałogowym Stat-
kiem Powietrznym Atrax używana 
jest Naziemna Stacja Kontroli (NSK),  
wyposażona w: 

•  tablet wojskowy z oprogramowa-
niem,

•  akumulator,
•  zestaw manipulatorów i programo-

walnych przełączników.

Polecenia dla BSP są wydawane z po-
ziomu oprogramowania operacyjnego 

uruchomionego na tablecie lub za pomo-
cą pulpitu sterowania. Z poziomu stano-
wiska NSK operator ma pełną kontrolę 
nad BSP i głowicą oraz może prowadzić 
analizę danych w czasie rzeczywistym. 
Stanowisko NSK może być przenoszone 
przez personel i umożliwia jednemu ope-
ratorowi sterowanie jednym lub kilkoma 
maszynami z dowolnej lokalizacji miesz-
czącej się w zasięgu anten.
 
Cechy  
charakterystyczne  
dla systemu Atrax:

•  całkowicie polski produkt,
•  wymienne moduły optyczne,
•  oszczędny i nowoczesny napęd,
•  promień misji do 10km,

•  długotrwałość lotu ~35 min (do 50 
min z dodatkowym akumulatorem),

•  modułowa konstrukcja z włókna wę-
glowego,

•  wysoka niezawodność,
•  mobilność,
•  możliwość startu z różnego podłoża, 

bez wykorzystywania pasa starto-
wego,

•  odporność na warunki atmosferycz-
ne,

•  niska sygnatura akustyczna ze wzglę-
du na elektryczny napęd,

•  przystosowany do obsługi przez jed-
nego operatora,

•  proste użytkowanie,
•  łatwość w utrzymaniu i eksploatacji,
•  możliwość wyposażenia w różnego 

typu zasobniki (bojowe, medyczne, 
rozpoznania chemicznego, SAR, LI-
DAR).

Bezzałogowe Statki Powietrzne pionowego startu i lądowania ATRAX 
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Wprowadzone  
nowości

ATRAX jest dostosowany do wy-
magań wojskowych i jest zintegro-
wany z dedykowaną Naziemną Stacją 
Kontroli i systemem transmisji da-
nych, co pozwala na dystrybucje da-
nych przekazywanych przez maszynę  
w dowolne miejsce na świecie (stano-
wisko dowodzenia, sztab kryzysowy 
itp.) Dane przekazywane przez System 
w jakości Full HD są zabezpieczone  
w odległości 30 km, co jest unikatowe 
na rynku międzynarodowym. Wcho-
dzące w skład wyposażenia bezzało-
gowca dwu-sensorowe głowice opto-
elektroniczne (termowizja i 30x zoom 
optyczny) są niespotykane w innych 
bezzałogowych statkach powietrz-
nych tej klasy. Dzięki innowacyjnemu 
podejściu do bezpieczeństwa lotu bez-
załogowca, zastosowano podwójne 
systemy autopilota oraz zasilania.  

Innowacyjny zespół napędowy 
posiada, w zależności od wersji wy-
posażenia, od czterech do ośmiu nie-
zależnych silników, zwiększa to zde-
cydowanie się poziom bezpieczeństwa 
(możliwe jest kontynuowanie lotu 
z dwoma niesprawnymi silnikami). 
ATRAX wyposażony jest w zabezpie-
czony-szyfrowany system transmisji 
danych, zapewniający najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa przekazywanych 
danych. Cała technologia i produkcja 
- zarówno kompozyty-struktura, jak  
i elektronika, wykonywane są w Insty-
tucie Technicznym Wojsk Lotniczych. 

ATRAX może być również wy-
posażony w specjalnie zaprojek-
towane zasobniki, dzięki którym 
bezzałogowiec przenosi od 4 do 12 
dedykowanych granatów (hukowo-
błyskowe, dymne, z gazem łzawią-
cym, kumulacyjne) produkcji Instytu-
tu Technicznego Wojsk Lotniczych. 

Zastosowane  
rozwiązania

ATRAX występuje w odmianie czte-
ro - lub ośmiosilnikowej charakteryzu-
je się cichym napędem elektrycznym  
i modułową konstrukcją z włókna wę-
glowego. Maszyna może operować  
w różnorodnym środowisku, w tym 
morskim - również z pokładów jedno-
stek pływających. Masa startowa bez-

załogowców o rozpiętości od 1,2 do 
1,9 m pomiędzy końcówkami śmi-
gieł, wynosi w zależności od wersji 
od 4,9 do 22 kg, przy czym masa 
użyteczna/udźwig w granicach 1,7 
- 15 kg. Maszyna może operować 
do 50 minut na pułapie do 2000 
metrów. Promień działania wynosi  
w ternie otwartym do 10 km, a zur-
banizowanym do 2 km. Prędkość 
maksymalna to 80 km/h. Bezza-
łogowiec posiada wyposażenie 
awioniczne, które obejmuje zapro-
jektowanego w Instytucie Technicz-
nym Wojsk Lotniczych autopilota  
z możliwością planowania misji przed 
lotem oraz aktualizacji jego planu w 
czasie rzeczywistym. Bezzałogowiec 
jest wyposażony w systemy za-
pewniające dalszy lot w razie utraty 
łączności lub sygnału nawigacyjne-
go oraz układ cyfrowej, szyfrowa-
nej transmisji danych zapewniający 
łączność dwukierunkową. Pojazd 
może być wyposażony w kamerę 
full HD i transmitować z niej obraz, 
różnego typu głowice optoelektro-
niczne oraz wyposażenie specjalne, 
w tym uzbrojenie takie jak ładunki 
wybuchowe i granaty. 

Atrax wyposażony jest także w 
szereg rozwiązań gwarantujących 
bezpieczeństwo, takich jak:

•  zastosowanie podwójnych śmi-
gieł i silników,

•  wyrzutnia ze spadochronem 
awaryjnym wyzwalanym auto-
matycznie w przypadku utraty 
nośności, czy osiągnięcia kątów 
krytycznych, 

•  automatyczny powrót do miej-
sca startu, lub miejsca wskaza-
nego przed rozpoczęciem misji w 
przypadku utraty łączności,

•  podwójne systemy autopilota  
i systemy zasilania.

Stan wdrożenia
Prace badawcze rozpoczęto  

w 2014 roku i przeprowadzone były 
w Instytucie Technicznym Wojsk 
Lotniczych. Początkowo obejmo-
wały wytworzenie struktur kom-
pozytowych wraz z opracowaniem 
technologii ich wytwarzania, opra-
cowanie pierwszej wersji rozwija-
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nego później systemu „autopilot”, za-
projektowanie Naziemnej Stacji Kontroli 
oraz dedykowanego oprogramowania 
do sterowania bezzałogowym statkiem 
powietrznym. W kolejnych latach udo-
skonalano opracowane systemy skupia-
jąc się na opracowaniu dedykowanych 
systemów uzbrojenia i zaawansowa-
nych głowic optoelektronicznych wraz  
z przygotowaniem aplikacji do zarządza-
nia wyposażeniem pokładowym. W 2017 
rozpoczęto zaawansowane prace nad 
autonomicznością bezzałogowca, który 
ma samodzielnie podejmować decyzje  
o przebiegu misji (kierunek, prędkość). 

Obecnie BSP ATRAX wdrożony jest 
m.in. w Wojsku Polskim do szkolenia 
wojskowych operatorów BSP (Wyż-

sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych),  
w Policji oraz w służbach podległych Mi-
nisterstwu Spraw Wewnętrznych Repu-
bliki Algierii. 

Korzyści
Bezzałogowe Statki Powietrzne ATRAX 

to wielozadaniowe maszyny, które mogą 
wypełniać zadania dla bezpieczeństwa  
i obronności, w tym obserwacji, nadzoru, 
kierowania ognia artylerii czy też nisz-
czenia obiektów terenowych. Na ryn-
ku cywilnym ATRAXY mogą wypełniać 
szereg zadań takich jak wspieranie akcji 
SAR, ocenianie skutków klęsk żywioło-
wych, kontrolowanie infrastruktury, czy 
ochrona osób i mienia.

Użycie na szeroką skalę Bezzałogo-
wego Statków Powietrznych ATRAX 
zdecydowanie wpłynęłoby na podnie-
sienie bezpieczeństwa narodowego,  
w szczególności poprzez poprawę moż-
liwości operacyjnych służb porządku 
publicznego - Policja, Straż Graniczna, 
Wojsko, czy Sztaby reagowania i ko-
ordynacji sytuacji kryzysowych. Jako 
produkt polski, zapewnia miejsca pracy 
wykwalifikowanej kadrze wykształ-
conej na polskich uczelniach technicz-
nych. 

Użyty w działaniach operacyjnych 
podczas wojny, wykonując te same za-
dania co samoloty i śmigłowce, redukuje 
ryzyko związane ze śmiercią załogi tych-
że statków powietrznych.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Osoba kontaktowa:
Michał Wąsiewicz

Księcia Bolesława 6, 
01-494 Warszawa

Tel. +48 261 851 300www.itwl.pl poczta@itwl.pl

Rzecznik Prasowy 
tel.: 261 851476

kom.: 797-188-701 
e-mail: rzecznik@itwl.pl

O
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Kikgel
Sp. z o. o.

STERYLNE OPATRUNKI HYDROŻELOWE

Kikgel Sp. z o.o.

ul. Skłodowskiej 7, 
97-225 Ujazd

Tel. +48 44 71 92 340www.kikgel.com.pl

Opatrunki BurnTec® są jedynym 
opatrunkiem specjalistycznym pro-
dukowanym w Polsce w oparciu  
o technologię opracowaną na Poli-
technice Łódzkiej. Firma KIKGEL od 
wielu lat oferuje szeroką gamę opa-

trunków hydrożelowych stosowa-
nych w przypadku oparzeń, otarć, 
owrzodzeń i innych ran.

Opatrunki BurnTec® posiadają apro-
batę FDA oraz mają nadany numer NSN 

(NATO Stock Number). Znajdują się one 
w standardowym wyposażeniu zesta-
wów militarnych IFAK (Individual First 
Aid Kit) jednostek US Marines oraz 
Polskich Żołnierzy na misjach w Iraku  
i Afganistanie.

OPATRUNKI BURNTEC® 
zOSTAłY NAgRODzONE W KONKURSIE LIDER BEzPIECzEńSTWA PAńSTWA W ROKU 2014.
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Instytut Napędów  
i Maszyn  
Elektrycznych  
KOMEL

Opracowanie technologii i wdrożenie do  
produkcji silników elektrycznych do systemu 
stabilizacji armaty czołgu LEOPARD II PL

W 2018r. w Instytucie KOMEL zostały wdrożone do produkcji seryjnej dwa 
typy silników elektrycznych, które są składowymi systemu stabilizacji arma-
ty w czołgach LEOPARD modernizowanych obecnie do standardu LEOPARD 
II PL. Wdrożenie obejmowało opracowanie technologii produkcji, stanowisk 
pomiarowych oraz rozpoczęcie produkcji silników. Silniki napędzają i stabili-
zują pracę wieży czołgowej (azymut, elewacja).

Projekt i prototyp silnika elektrycznego 
schładzania spalin w pojeździe bojowym 
„Anders”

Działanie układu schładzania spalin w pojeździe bojowym „Anders” polega 
na mieszaniu powietrza z układu chłodzenia ze spalinami. W tym celu wyko-
rzystywany jest dwuwlotowy tłumik. Powietrze oraz spaliny tłoczone są przez 
wentylatory wirujące w przeciwnych kierunkach. Spaliny mieszają się z  chłod-
niejszym powietrzem, co powoduje obniżenie temperatury odprowadzanych 
spalin. Wentylatory wraz z silnikami znajdują się bezpośrednio w kanale wenty-
lacyjnym, w którym temperatura dochodzi do 80ºC. Dla takich warunków pra-
cy opracowano, specjalny silnik indukcyjny klatkowy typu Sg160XS-4 o mocy 
znamionowej 18kW i prędkości 4040 obr./min.

Opracowywane technologie ze wskazaniem na rynki mundurowe:
1.  Opracowywanie, projektowanie i produkcja silników i układów napędowych do zastosowań w urządzeniach wojskowych, zarów-

no  nowoprojektowanych jak i modernizowanych (do pojazdów, systemów przeciwlotniczych i innych, gdzie elementem wyko-
nawczym są napędy elektryczne).

2.  Opracowanie i wdrożenie do produkcji elektrycznych pojazdów (np. patrolowych lub terenowych) nieemitujących hałasu i śladu 
termicznego.

3.  Polonizacja i uniezależnienie produkcji sprzętu wojskowego od dostaw zagranicznych w zakresie elektrycznych układów napędo-
wych.

4.  Generatory i prądnice - do wytwarzania energii elektrycznej, np. do APU.
5.  Przenośne stacje energetyczne - do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej.

ul. Moniuszki 29
41-209 Sosnowiec

+48 32 258 20 41
dyrekcja@komel.katowice.pl
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Osoba do kontaktu:
Magdalena Szczyrba        +48 501 972 884         m.szczyrba@komel.katowice.pl

Technologie, nad którymi aktualnie pracuje Instytut KOMEL:
1. Elektryczny wielofazowy silnik do napędu autobusu, koncepcja I – moc 160/280 kW, n=0-4000 rpm.  
2. Elektryczny wielofazowy silnik do napędu autobusu, koncepcja II – moc 180/300 kW, n=0-4000 rpm.  
3. Opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym  z inteligentnym systemem zarządzania energii.
4. Innowacyjne rozwiązania napędu bezpośredniego pojazdów elektrycznych. 
5. Nowa generacja wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyjnych. 
6.  Elektromechaniczny, trakcyjny zespół napędowy o bezstopniowej regulacji przełożenia do samochodów elektrycznych i hybry-

dowych o DMC < 3.5t.
7.  Opracowanie koncepcji innowacyjnych napędów liniowych z wykorzystaniem nowych materiałów elektrotechnicznych, przezna-

czonych m.in. do wypalarek laserowych do obróbki metalu.

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Biuro projektowe i zakład wdrożeniowy

Demonstrator technologii - bezemisyjny pojazd Scartt
Scartt z napędem elektrycznym jest 

pojazdem typu „side by side” przystoso-
wanym do poruszania się we wszystkich 
warunkach drogowych, szczególnie do-
brze radzi sobie w warunkach tereno-
wych. Jest to demonstrator technologii, 

który z powodzeniem może być wdrożony 
do służby wojskowej, np. do bezgłośnego 
i trudno wykrywanego przez urządzenia 
termiczne patrolowania granic lub innych 
tego typu zadań specjalnych. Jako napęd 
wykorzystany jest specjalny silnik elek-

tryczny zintegrowany z przekładnią me-
chaniczną. Pojazd posiada homologację 
do poruszania się po drogach publicznych. 
Obecny czas jazdy na jednym ładowa-
niu to ok. 2.5 godziny, prędkość pojazdu  
w warunkach drogowych 70 km/h.



PP.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mi-
starz Spółka Jawna Jest jedną z najno-
wocześniejszych firm w branży elek-
troenergetycznej w Polsce. Dwoma 
głównymi obszarami naszej działalności 
są produkcja i remonty ognioszczel-
nych stacji transformatorowych dla 
przemysłu górniczego oraz produkcja  
i sprzedaż systemów oświetleniowych. 
Dzięki ponad 25. letniej obecności na 
rynku polskim i rynkach zagranicznych 
zdobyliśmy doświadczenie, które wraz  

z wnikliwą analizą najlepszych rozwią-
zań pozwala nam skutecznie realizować 
politykę jakości potwierdzoną przez 
międzynarodowe certyfikaty ISO 9001, 
ISO 14001 oraz PN-N-18001.

Nasze doświadczenie i podejście do 
klienta pozwoliły nam uzyskać pozy-
cję znaczącego partnera wielu kopalń 
i zakładów związanych z przemysłem 
górniczym i jego zapleczem oraz wielu 
zakładów z innych gałęzi gospodarki. Nie 

ograniczamy swoich kontaktów handlo-
wych z klientami wyłącznie do czynno-
ści związanych z samą sprzedażą, lecz 
związki handlowe poszerzamy o opiekę 
gwarancyjną i usługi pogwarancyjne. 
Oferujemy świadczenie usług związa-
nych z utrzymaniem ruchu i eksploata-
cją urządzeń energetycznych i instalacji 
elektrycznych. Sumienne wywiązywa-
nie się z powierzonych działań i zadań 
pozwoliło na podpisanie z wieloma na-
szymi kontrahentami długoterminowych  

„MARTECH-PLUS” 
Marcin Mistarz 
Spółka Jawna

SEKTOR PRZEMYSŁOWY 
GóRNICTWO, ENERGETYKA, OśWIETLENIE, ZBROJENIóWKA
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umów handlowych partnerskich i przed-
stawicielskich. Umowy takie gwarantują 
naszym kontrahentom i nam pewność 
działania, terminowość realizacji wszel-
kich zamówień i szybkie reagowanie na 
wzajemne potrzeby. Przyjęta strategia 
dywersyfikacji firmy gwarantuje dyna-
mikę rozwoju i błyskawiczne reagowanie 
na zmiany koniunkturalne poszczegól-
nych sektorów rynku. Możemy poszczy-
cić się wieloletnią współpracą z wieloma 
renomowanymi firmami i kopalniami.

Wdrażane w spółce innowacje wpisują 
się w Strategię Innowacyjności i Efektyw-
ności Gospodarki „Dynamiczna Polska 
2020” w szczególności kierunek wydat-
ków publicznych na działaniach proro-
zwojowych i innowacyjnych. Wspieranie 
transferu wiedzy i wdrażania nowocze-
snych technologii w gospodarce. Barierą 
we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwach są bowiem przede 
wszystkim wysokie koszty ich opraco-
wania lub nabycia i wdrożenia, znacznie 
przekraczające możliwości kapitałowe 
większości przedsiębiorstw, zwłaszcza 
przy związanym z nimi ryzyku. P.P.H.U. 
„MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Sp. J. 
na podstawie rozeznania rynku postano-
wiło wdrożyć innowacyjne przedsięwzię-
cie dzięki któremu wdroży nową usługę 
świadczoną metodą nieznaną i niesto-
sowaną dotychczas w kraju. Działalność 
prowadzona w związku z realizowanym 
projektem będzie dotyczyła modernizacji 

pasów gąsienicowych wykorzystywa-
nych w wozach bojowych, w tym czoł-
gach, wozach zabezpieczenia technicz-
nego i armatohaubicach. Ponadto spółka 
wprowadza innowacyjną metodę zwią-
zaną z ochroną środowiska a dokładnie 
rekultywacją zbiorników wodnych. Za-
stosowanie nowoczesnych, z całą pew-
nością innowacyjnych technik separacji 
metali ciężkich – reaktor elektrostatycz-
no - magnetyczny. Techniki te stanowią 
ciągle rozwijany obszar badań w zakresie 
ekstrahowania metali ciężkich z osadów.

Oferowane produkty  
i usługi

•  pasy gąsienicowe do wozów o prze-
znaczeniu specjalnym, w tym czoł-
gów, wozów zabezpieczenia tech-
nicznego,

•  części zamiennych do pojazdów woj-
skowych,

•  silniki przemysłowe,
•  ognioszczelne stacje transformatoro-

we o mocy od 25kVA do 1800kVA,
•  ognioszczelne rozdzielnice kopalnia-

ne ,
•  ognioszczelne kompensatory mocy 

biernej,
•  ognioszczelne wyłączniki mocy,
•  ognioszczelne oprawy oświetlenio-

we,
•  ognioszczelne zespoły oświetleniowe,
•  stacje transformatorowej w obudo-

wie IP54,

•  podzespoły do stacji transformatoro-
wych,

•  obudowy ognioszczelne,
•  styczniki próżniowe,
•  transformatory mocy,
•  oświetlenie hermetyczne,
•  oświetlenie przemysłowe,
•  oświetlenie LED,
•  automatyka przemysłowa,
•  fotowoltaika,
•  gotowe dania samopodgrzewające 

(wyłączna dystrybucja)

P.P.H.U. „MARTECH-PLUS”  
Marcin Mistarz Sp. J. oferuje  
w zakresie usług:

•  remonty, naprawy, modernizacje sta-
cji transformatorowych,

•  remonty, naprawy, modernizacje ze-
społów oświetleniowych,

•  remonty, naprawy, modernizacje 
opraw oświetleniowych każdego 
typu,

•  wykonawstwo inwestycji,
•  roboty budowalne,
•  budowa sieci teletechnicznych oraz 

elektrycznych,
•  pomiary elektryczne, 
•  pomiary oświetleniowe,
•  doradztwo konstrukcyjno-projekto-

we,
•  wykonawstwo projektów,
•  gospodarka wodna,
•  utrzymanie, konserwacja oraz ob-

sługa obiektów podstawowych na 
kopalniach.
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P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin  
Mistarz Sp. J. – zdobywcą wielu prestiżo-
wych nagród:

W 2012 roku spółka otrzymała certyfikat 
„Rzetelni w Biznesie”. Program był realizowa-
ny pod patronatem parlamentu europejskie-
go, oceniający sposób zarządzania spółką, 
gdzie głównym kryterium była umiejętność 
pogodzenia etyki z sukcesem biznesowym.

W 2016 roku spółka otrzymała nagrodę za 
wdrożenie innowacyjnego produktu dań sa-
mo-podgrzewających się. Produkt otrzymał 
,,Laur innowacyjności” na IV Targach Logi-
styki Służb Mundurowych w Łodzi.

Izba Handlowa Okręgu Przemysłowe-
go uhonorowała naszą spółkę „Czarnym 
Diamentem” za:

•  wysoką jakość produkowanych maszyn  
i urządzeń,

•  wprowadzenie w firmie szeregu innowa-
cyjnych rozwiązań,

•  inwestowanie w działania w zakresie 
eksportu,

•  systematyczny wzrost zatrudnienia  
i tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
współpracę ze szkołami,

•  dbałość o ochronę środowiska, poprzez 
wdrożenie certyfikatów środowisko-
wych,

•  rzetelność i uczciwość kupiecką,
•  wspieranie licznych inicjatyw społecz-

nych i charytatywnych.

Spółka od 2003 do 2016 roku jest laureatem 
nagrody FAIR PLAY przyznawanej przez Kra-
jową Izbę Gospodarczą. Kapituła nadając 
tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play” oceniała 
wszystkie aspekty działalności firmy, sposób 
i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, jego 
wyniki ekonomiczne, jakość produkowanych 
wyrobów, świadczonych usług oraz etyczne 
zachowania zarówno w wewnątrz organiza-
cji jak i przy współpracy z kontrahentami i fir-
mami będącymi na konkurencyjnym rynku.

Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejaw-
nych nadało Właścicielowi spółki panu Mar-
cinowi Mistarz Szablę Oficerską przyznając 
tytuł Lidera ochrony informacji niejawnych 
biznesowych i danych osobowych oraz KSOIN 
wystawił spółce MARTECH-PLUS rekomen-
dacje podkreślając profesjonalizm, wysokie 
kompetencje właściciela i kadry pracowniczej 
oraz zaangażowanie w świadczone usługi.

PPHU „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA

 ul. Międzyblokowa 12a/5
 41-706 Ruda Śląska

martech@martechplus.pl+48 32 326 28 78 
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O firmie
NetWorkS! jest pierwszą w Polsce firmą 
kompleksowo zajmującą się planowa-
niem, budową, zarządzaniem, utrzyma-
niem i eksploatacją sieci telekomunikacyj-
nych oraz ich infrastruktury budowlanej, 
elektrycznej i środowiskowej.

Zapewniamy profesjonalne i komplek-
sowe usługi związane z sieciami tele-
komunikacyjnymi, przyczyniając się do 
budowy najlepszych i najbardziej efek-
tywnych sieci komórkowych w Polsce.

Głównymi udziałowcami NetWorkS! są 
dwaj wiodący operatorzy telekomunika-
cyjni w kraju: T-Mobile Polska S.A. i Oran-
ge Polska S.A., którzy w 2011 r. podpisali 

umowę o współwykorzystywaniu swoich 
radiowych sieci dostępowych. Jednym  
z głównych celów naszej firmy jest świad-
czenie obu spółkom usług planowania, 
budowy i utrzymania sieci, aby zapewniać 
im optymalną bazę technologiczną do 
konkurowania na rynku.

W oparciu o bogate doświadczenie 
i doskonałą znajomość rynku teleko-

munikacyjnego możemy zaoferować 
klientom wsparcie w znalezieniu od-
powiednich technologii i rozwiązań 
technicznych dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb. Rozwijamy 
i wdrażamy autorskie systemy oraz 
narzędzia informatyczne służące opty-
malizacji technicznej i kosztowej, które 
wspierają procesy biznesowe i poma-
gają usprawniać funkcjonowanie przed-
siębiorstw.

Nasze produkty
Nagrodzonym produktem w VI EDY-

CJI KONKURSU „LIDER BEZPIECZEŃ-
STWA PAŃSTWA” W KATEGORII – IN-
NOWACYJNY PRODUKT jest System 
N!BoX. 

System ten stanowi innowacyjne roz-
wiązanie w zakresie zdalnego monitoro-
wania, nadzoru i zarządzania środowi-
skiem obiektów technicznych.

Główne zadania:
•  wspiera zadania związane z procesami 

inwestycyjnymi i utrzymaniowymi;

•  umożliwia zdalne zarządzanie alar-
mami i zdarzeniami rejestrowanymi 
przez urządzenia na obiektach tech-
nicznych;

•  pozwala na zwiększenie efektywno-
ści operacyjnej i kosztowej poprzez 
monitoring funkcjonalności urządzeń, 
zużycia energii elektrycznej, kontrolę 
procesów czy benchmark technologii;

•  kontrola i analiza pracy urządzeń in-
frastruktury technicznej wpływają na 
obniżenie kosztów jej eksploatacji, 
zwiększenia niezawodności i bezpie-
czeństwa;

•  posiada zaawansowane moduły ana-
lityczne i prezentacji danych, co po-
zwala na tworzenie kompleksowych  
i czytelnych raportów;

•  wykorzystuje unikalne rozwiązanie do 

okresowego zdalnego pomiaru rzeczy-
wistej, dysponowanej energii zawartej 
w bateriach akumulatorów;

•  umożliwia integrację innych urządzeń 
oraz systemów zarządzania;

•  monitoring parametrów środowiska 
pozwala utrzymać niezawodne dzia-
łanie urządzeń, wydłużyć ich czas eks-
ploatacji oraz natychmiast reagować 
na wykryte odstępstwa.

NetWorkS! 
Sp. z o. o.
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ul. Kasprzaka 18/20, 
01-211 Warszawa

sprzedaz@networks.plwww.networks.pl

Na system N!BoX  
składają się elementy:

•  platforma informatyczna Syntion;
•  sterownik obiektowy N!BoX;
•  urządzenia peryferyjne.

Funkcjonalności Syste-
mu N!BoX:

•  pomiary środowiskowe;
•  detekcja zagrożeń;
•  pomiar parametrów AC i DC;
•  detekcja przekroczenia zdefiniowa-

nych wartości;

•  kontrola dostępu do obiektu;
•  monitorowanie stanu i pracy akumu-

latorów;
•  zdalne sterowanie urządzeniami.

Obszary zastosowania  
Systemu N!BoX:

Pomieszczenia/szafy wyposażone  
w urządzenia lub/oraz wymagające 
kontroli poprawnej pracy lub bieżących/
cyklicznych weryfikacji parametrów 
pracy.

•  telekomunikacja

•  infrastruktura techniczna służb mun-
durowych i cywilnych

•  energetyka, ciepłownictwo, gazownic-
two

•  kolejnictwo
•  inne sektory gospodarki

Jednym z urządzeń, z którymi współ-
pracuje System N!BoX jest unikalny mier-
nik dysponowanej pojemności TBA-IN, 
opracowany przez Instytut Łączności. 
Jest to kompleksowe rozwiązanie po-
zwalające na zdalny okresowy pomiar 
oraz obrazowanie rzeczywistej, dyspo-
nowanej pojemności baterii akumula-
torów. Wyniki pomiarów odpowiadają 

na pytanie czy zestawy akumulatorów 
spełniają wymagania pojemnościowe dla 
danej lokalizacji. Zdalne monitorowanie 
akumulatorów pozwala znacznie obni-
żyć koszty utrzymania siłowni wyposa-
żonych w akumulatory i zapewnić pracę 
obiektu zgodnie z założonymi wymaga-
niami czasowymi. W przypadku zaniku 
zasilania obiekt będzie pracował zgodnie  
z założonymi wymaganiami czasowymi, 
zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość 
działania dla świadczonych przez urządze-
nia funkcji i usług. Rozwiązanie powinno 
być szczególnie interesujące dla usług wy-
magających gwarantowanego zasilania.

Inne produkty  
NetWorkS!:

•  Syntion FM - system parasolowy 
umożliwiający zarządzanie, konsolida-
cję i prezentację informacji alarmowej 
z wielu niezależnych systemów.

•  SOIS - system operacyjnej informacji  
o sieci, który pozwala na monitorowa-
nie i wizualizację struktury transmisyj-
nej w oparciu o nowe technologie IP.

•  Netis - system inwentaryzacji sieci, 
zawierający informacje o strukturze 

sieci, lokalizacjach, elementach na lo-
kalizacjach, parametrach konfiguracyj-
nych. 

Wszystkie systemy i narzędzia Ne-
tWorkS! mogą stanowić skuteczne wspar-
cie oraz wspomóc sprawne działanie m.in. 
służb mundurowych, realizujących za-
dania na rzecz bezpieczeństwa Państwa. 
Swoje zastosowanie znajdą przy wyko-
nywaniu zadań przez resorty odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo zbiorowe kra-
ju, w obiektach infrastruktury krytycznej 
kluczowych dla bezpieczeństwa Państwa  
i jego obywateli.

F
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Firma Partner Systems jest całkowi-
cie polską, samodzielną firmą . Siedzi-
ba Spółki znajduje się w Człuchowie,  
w województwie pomorskim. Jako przed-
siębiorstwo funkcjonuje od 2000 roku. 

W ciągu 18 lat swojej działalności roz-
winęliśmy się z małej firmy do przedsię-
biorstwa zatrudniającego kilkadziesiąt 
osób i tym samym jednego z wiodących 
pracodawców w rejonie. Poprzez polity-
kę jakości wdrożyliśmy określone stan-
dardy produkcyjne oraz strukturalno-or-
ganizacyjne.

W funkcjonowaniu Spółki, w proce-
sach projektowania i produkcji kieruje-

my się zasadami systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2015, AQAP 2110: 2016. 
Działalność na rzecz obronności oraz zna-
czenie asortymentu naszych wyrobów 
potwierdzona jest Natowskim Kodem 
Podmiotu Gospodarki Narodowej. Part-
ner Systems posiada także uprawnienia 
w zakresie obrotu specjalnego (Koncesja 
B-022/2010). 

Swoją działalność opieramy przede 
wszystkim na produkcji urządzeń fil-
tracyjnych przeznaczonych do uzdat-
niania wody w sytuacjach kryzysowych 
oraz sprzętu do magazynowania wody  
w warunkach polowych. Współpraca  
z Wojskiem Polskim w tej dziedzinie 

trwa praktycznie od początku funkcjo-
nowania naszej firmy. Oferowany przez 
nas sprzęt spełnia wymogi norm obron-
nych, obowiązujących w  NATO. W celu 
zapewnienia najwyższej jakości filtry 
poddawane są badaniom eksploatacyj-
nym, przeprowadzanym w czasie 100 
godzin pracy filtra, w tym 35 godzin z 
uzdatnianiem specjalnym. W zakres ba-
dań specjalnych wchodzą zarówno ba-
dania wody skażonej mikrobiologicznie 
(15 godzin) jak również badania wody 
skażonej środkami trującymi (20 go-
dzin). Jako skażenia biologiczne stosuje 
się bakterie E.Coli, wirusy i zarodniki/cy-
sty, zaś jako środki trujące: cyjanki, ipe-
ryt, substancje fosforoorganiczne, arsen 

Partner 
Systems
Sp. z o. o.
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lub inne substancje testowe o zbliżonych 
właściwościach. Badania są zgodne z 
normą PN-V-65001:1999/Az1:2006 „Za-
opatrywanie wojsk w wodę. Wojskowe 
zestawy uzdatniania wody. Wymagania 
ogólne” dla wody przed uzdatnianiem 
oraz NO 04-A002. Polowe filtry wody 
stanowią podstawę zabezpieczenia lo-
gistycznego drużyn(załóg pojazdów), 
kompanii, punktów medycznych czy 
też stanowisk dowodzenia. Polowe ma-
gazyny wody, natomiast to zasadniczy 
element w systemie dystrybucji wody 
pitnej. Sprzęt ten może być również z 
powodzeniem wykorzystywany do za-
spokojenia potrzeb bytowych ludności 
w okresie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny. 

Filtry, stacje uzdatnia-
nia, stacje odsalania 

Nasze urządzenia mają zastosowanie 
przede wszystkim w przypadku koniecz-
ności awaryjnego dostarczenia czystej 
wody, będącego wynikiem skażeń bio-
logicznych, chemicznych czy też radioak-
tywnych. 

W swojej ofercie posiadamy różne 
wersje systemów. Od najbardziej mobil-
nych , takich jak Filtr Przenośny Wody – 
FPW 50, o wydajności 50l/h, FPW 350, 
wydajności 350l/h do Kontenerowych 
Stacji Uzdatniania Wody  o wydajności 
od 3 do 12m3 na godzinę, umożliwiają-
cych otrzymanie wody zdatnej do picia 
w ciągu około 60 minut. Nasze filtry są 
rozwiązaniem uniwersalnym, mogącym 

sprawnie funkcjonować nie tylko jako 
specjalistyczny element wyposażenia 
służb mundurowych, ale również jako 
integralne systemy cywilne.

Wspomniany Filtr FPW-50 przezna-
czony jest do awaryjnego zaopatrzenia 
w wodę pitną grupy 10 osób. Wydaj-
ność filtra wynosi 50 l/h, a uzdatnienie 
20 litrów wody surowej, następuje w 
ciągu ok. 25 min od momentu urucho-
mienia pompy elektrycznej Do przetła-
czania wody służy pompa elektryczna, 
która może być zasilana z gniazda zapal-
niczki samochodu osobowego bądź za 
pośrednictwem adaptera bezpośrednio  
z akumulatora. W przypadku awarii 
pompy elektrycznej lub braku źródła 
prądu tłoczenie wody może się odbywać 
przy użyciu pompy ręcznej znajdującej 
się na wyposażeniu filtra.

Filtr FPW-350 przeznaczony jest do 
zaopatrzenia w wodę grupy 60 ÷ 100 
osób., czas uzyskania czystej wody od 
momentu uruchomienia to 60 minut. 

Kontenerowe stacje uzdatniania 
wody, o nominalnych wartościach 3-12 
m3/ h, służą do polowego uzdatniania 
wód powierzchniowych i podziem-
nych dla celów spożywczych. Usuwają 
z wody zanieczyszczenia biologiczne, 
chemiczne i radioaktywne w zależno-
ści od konfiguracji. Stacje pracują w 
technologii przepływowej zaś przetła-
czanie wody odbywa się za pomocą 
pomp elektrycznych przez kolumny 
filtracyjne. Cała konstrukcja kontenera 
wraz z zamontowanymi urządzeniami 

umieszczona jest na wspólnej ramie, 
co umożliwia łatwy transport i możli-
wość instalacji w dowolnie wybranym 
miejscu. 

Nasze filtry są idealnym rozwiązaniem 
wszędzie tam, gdzie występuje problem 
braku wody zdatnej do spożycia. Mogą 
pracować praktycznie w każdej szeroko-
ści geograficznej zapewniając dostęp do 
czystej wody.

Stacje odsalania
Kontenerowy moduł odsalania wody 

jest uniwersalnym filtrem do uzdatnia-
nia i odsalania wody morskiej, zabudo-
wanym w kontenerze 40 stopowym 
serii ISO 1C, przystosowanym do zała-
dunku przez pojazdy z systemem hako-
wym MultiLift i urządzenia dźwigowe. 
Urządzenie ma możliwość wyboru try-
bu pracy, dzięki czemu nie są zużywane 
materiały i złoża, które nie są konieczne  
w danym procesie filtracji.

Projekt powstał jako połączenie tech-
nologii filtracji sedymentacyjno-prze-
pływowej stosowanej i rozwijanej przez 
Partner Systems od początku swojej 
działalności z technologią membrano-
wą (odwrócona osmoza). Stacja odsala-
nia wody jest w stanie usunąć z wody 
wszelkie zanieczyszczenia: chemicz-
ne, biologiczne, radioaktywne, a także 
usunąć sól (NaCl) i sole metali ciężkich, 
takich jak ołów, kadm, chrom. Stacja 
pracuje z wydajnością 20 000 litrów na 
godzinę.

Systemy  
magazynowania 

Zapewnienie odpowiedniego para-
metru wody jest kluczowym zadaniem 
produkowanych przez nas urządzeń, w 
połączeniu z odpowiednio dobranym 
systemem przechowywania wody sta-
nowi praktyczne rozwiązanie. Dlatego 
też w ofercie naszej Spółki znajdują się 
zbiorniki o parametrach odpowiadają-
cych zapotrzebowaniu zarówno jedno-
stek (przykładowo indywidualne wypo-
sażenie żołnierzy) jak również większych 
grup, oddziałów czy też podmiotów, 
gdzie zapewnienie stałego zapasu wody 
jest ważne dla ich funkcjonowania i bez-
pieczeństwa. Proponujemy zarówno 
rozwiązania modułowe w postaci maga-
zynów wody jak również zbiorniki ela-
styczne poduszkowe czy też stożkowe  
o pojemnościach od 20 do 30 000 l. 

Na potrzeby Wojska Polskiego produku-
jemy między innymi, wspomniany wcze-
śniej, Moduł Polowego Magazynu Wody 
MPMW, umożliwiający przechowywanie 
wody pitnej do celów spożywczych, sani-
tarno-higienicznych i produkcyjno- usłu-
gowych. Moduł standardowo jest dostar-
czany na przyczepie dwuosiowej, ale może 
być również dostarczany w kontenerze 20 
stopowym ISO. Co istotne Moduł Polowe-
go Magazynu Wody może funkcjonować 
jako magazyn o pojemności ok. 60m3 lub 
stanowić element Polowego Magazynu 
Wody o pojemności ok. 240m3.

Ponadto w ofercie posiadamy grupę 
produktów umożliwiającą dogodne prze-
chowywanie i transportowanie wody 
pitnej w tzw. plecakowych zbiornikach 
wody o pojemnościach 3 i 25 litrów. Oba 
plecaki ( zbiorniki) mogą być z powo-
dzeniem wykorzystywane w sytuacjach, 
gdy zapas czystej wody jest nieodzow-
ny dla zapewnienia bezpieczeństwa  
i autonomiczności działania żołnierzy 
sił specjalnych, jak również funkcjono-
wania większych grup czy pododdzia-
łów wojskowych szczebla taktycznego. 
Nieodzowne są także na obozowiskach, 
placach ćwiczeń o ograniczonej dostęp-
ności wody pitnej. Mając na uwadze ko-
nieczność zapewnienia działania w wa-
runkach pola walki oraz zróżnicowanych 

warunkach klimatycznych i terenowych, 
w przedmiotowych plecakach zastoso-
wano najnowocześniejsze rozwiązania  
z zakresu materiałoznawstwa i technologii 
wykonania. Zbiorniki i wszystkie związa-
ne z nim elementy są w 100 % bezpiecz-
ne dla zdrowia, co potwierdzają stosow-
ne atesty PZH, dopuszczające produkty 
do kontaktu z wodą pitną. Plecaki mogą 
być wyposażone w filtry dostosowane do 
użycia w środowisku zastosowania bro-
ni chemicznej i ustniki przystosowane do 
masek przeciwgazowych.

Ponadto pod marką Intermet Fence 
posiadamy innowacyjne rozwiązania z 
zakresu projektowania i wytwarzania 
mechanicznych zapór na bazie ostrzowej 
taśmy ochronnej PROTECTOR , które po-
wstały we współpracy z renomowanymi 
instytutami polskimi i europejskimi z za-
kresu inżynierii bezpieczeństwa oraz in-

żynierii materiałowej służące do ochrony 
obiektów i ludzi.

Wykorzystując nasze dotychczasowe 
doświadczenie stawiamy na ciągły roz-
wój i podnoszenie konkurencyjności- nie 
tylko naszej firmy, ale również polskiej 
gospodarki. Realizując kolejne projekty 
dążymy do zoptymalizowania już ist-
niejących lub wypracowania zupełnie 
nowych rozwiązań na rzecz bezpieczeń-
stwa i obronności.

Naszą pozycję na rynku budujemy 
między innymi poprzez aplikowanie  
o środki unijne oraz szeroką współpracę 
z jednostkami o charakterze naukowo- 
badawczym. Wszystkie nasze wyro-
by to wynik polskiej myśli technicznej. 
Powstały w procesie prac badawczo-
rozwojowych, przy ścisłej współpracy  
z wojskowymi placówkami. 
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Bezprzewodowy 
system ochrony 
obwodowej  
(perymetrycznej) 
Varya Perimeter
System ochrony obwodowej Va-
rya Perimeter jest innowacyjnym 
i jedynym systemem na świecie 
opartym na czujnikach komuniku-
jących się między sobą i z jednost-
ką monitorującą bezprzewodowo 
(RFID 868Mhz) certyfikowanym, 
zgodnie z normą PN EN-50131 do 
najwyższego stopnia bezpieczeń-
stwa (Grade 4).

Poniżej wymieniono wszystkie 
właściwości systemu z podkreśle-
niem tych cech, które wyróżniają 
się na tle całej konkurencji (systemy 
napłotowe kablowe). 

Najważniejsze  
cechy systemu to :

1.  Komunikacja bezprzewodowa 
– brak przewodów na ogrodze-
niu, mniejsze koszty związane 
z kanalizacją teletechniczną  
i kopaniem; dodatkowo zauwa-
żalne jest duże obniżenie kosz-
tów montażu – co przęsło lub co 
dwa przęsła montuje się poje-
dynczy detektor – w przypadku 
konkurencji należy układać na 
ogrodzeniu kabel, który trzeba 
przytraczać do płotu.

2.  Bardzo duża odporność na fałszy-
we alarmy na skutek niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych 
– burza, silny wiatr, gradobicie, 
śnieg, promieniowanie UV, mgła, 
wyjątkową cechą systemu jest 
odporność na wyładowania at-
mosferyczne.

3.  Detektory ochrony obwodowej 
wykonane w obudowie IP67  
z wbudowanym akcelerometrem 
3-osiowym i czujnikiem żyrosko-
powym - (dwa niezależne stany 
alarmowe w systemie, rozdzielo-
ne na ALARM i SABOTAŻ). Bardzo 
duża czułość na drgania wywoła-
ne intruzem, czy to na skutek pró-
by przejścia przez ogrodzenie lub 
przecięcie ogrodzenia. 

4.  System można stosować w jed-
nym ciągu na praktycznie wszyst-
kich rodzajach ogrodzeń – indy-
widualna konfiguracja każdego 
detektora w zależności od rodzaju 
ogrodzenia. Możliwość dodatko-
wego zabezpieczenia opłotowa-
nia betonowego.

5.  W pełni adresowalny system – 
każde przęsło ogrodzenia to jeden 
obszar detekcji.

6.  Wszystkie czujniki (akcelero-
metry) posiadają swój adres ID, 
co pozwala precyzyjnie określić 
miejsce naruszenia ogrodzenia 
przez intruza – z dokładnością do 
+/- 2,5 m.

Ochrona obwodowa
Varya Perimeter
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7.  Czas pracy na baterii – do 8 lat. Gwaran-
cja producenta na cały system – 6 lat.

8.  Codzienny „selftest” własnego silni-
ka akcelerometrycznego przez każ-
dy detektor.

9.  System mierzy i zapisuje wszystkie 
zmiany zachodzące w ogrodzeniu 

na skutek zużycia eksploatacyjnego 
– możliwość odczytu zmiany jakości 
ogrodzenia i ewentualnej bądź to 
korekcji programowej czułość lub fi-
zycznej naprawy ogrodzenia. Każdy 
czujnik można programować indy-
widualnie i dopasować jego parame-
try do warunków występujących na 
obiekcie.

10.  W przypadku uszkodzenia jednego 
detektora/czujnika następuje tzw. 
„jumping” – przeskok komunikacji 
na następny działający i natych-
miastowe zgłoszenie do systemu 
uszkodzenia czujnika o wskazanym 
adresie.

11.  Wyznaczanie kilku stref detekcji  
z możliwością załączania lub wy-
łączania tylko poszczególnych nie-
zależnie od pozostałych, również  
z poziomu systemu zarządzania bu-
dynkiem, np. Gemos.

12.  Szybki montaż czujników na 
ogrodzeniu – szybka wymiana w 
przypadku uszkodzenia jednego 
z detektorów. Elastyczność w 
rozbudowie i przeniesieniu sys-
temu. 

13.  Integrowanie z systemem kamer 
obrotowych PTZ – ile detektorów 

tyle presetów, czyli bardzo precy-
zyjne określanie punktu naruszenia 
strefy przez intruza.

14.  Integracja z nadrzędnymi progra-
mami zarządzającymi.

15.  Integracja z dronami (pierwszy 
system bezprzewodowej ochrony 
obwodowej zintegrowany z bez-
załogowym śmigłowcem UAVS 
POLAND oraz platformą dronową 
Gemos Drone.

16.  System w przypadku sabotażu tzw. 
„zagłuszenia” sygnału radiowego 
natychmiastowo informuje użyt-
kownika, a po odnalezieniu źródła 
sabotażu system wraca samoistnie 
do pełnej sprawności.

17.  System odporny na uszkodzenia 
spowodowane ingerencją zwierząt 
(przegryzanie okablowania).

18.  Jednolity system kontroli furtek  
i bram bez potrzeby dodatkowego 
zasilania urządzeń. Wykorzystanie 
tego samego detektora napłotowe-
go z czujnikiem halla. W pozosta-
łych konkurencyjnych systemach 
kablowych należy budować nową 
infrastrukturę z wykorzystaniem 
innych urządzeń SSWiN, tj. czujnik 

magnetyczny czy bariera podczer-
wieni.

19.  Bardzo niskie zużycie prądu całego 
systemu w porównaniu z systema-
mi kablowymi.

20.  Estetyka systemu – brak kabli na 
opłotowaniu, nowoczesny design 
czujnika napłotowego, możliwość 
malowania czujek na dowolny ko-
lor z palety RAL.

VARYA PERIMETER 
współpracuje z takimi 
systemami jak m. in.:

SSWiN - Satel, DSC, Jablotron, Galaxy, 
Genesis

CCTV - Kamery szybkoobrotowe/ter-
mowizyjne: Pelco, Axis, Avigilon, Sony, 



Samsung, D-MAX, SeeCom, Novus, HIK 
Vision, Dahua Technology, Vivotek, 
Dallmeier, Bosch, Grundig, Ganz, Won-
derex

PLATFORMA CCTV/SKD - Endura (Pel-
co), Video Expert (Pelco), ACC (Avigilon), 
Mirasys, Guetebruck, Macroscope/SVMS 

(SeeCom), NMS (Novus), Andover Conti-
nuum (Schneider Electric)

WIZUALIZACJA/PLATFORMA PSIM 
- PSIM Gemos, Ostoya (Enamor), Ve-
nom PSIM Platform, Complex, VENO 
(AAT) 

GŁOŚNIKI IP - AXIS COMMUNICATION 
(W przypadku naruszenia konkretnego 
detektora napłotowego oraz informacji 
alarmowej w systemie, strefa głośników 
wyda komunikat ostrzegający do intruza 
o naruszeniu strefy chronionej. Istnieje 
również możliwość  manualnego wyda-
nia komunikatów.

1.  W roku 2016 rozwiązanie 
systemu ochrony obwo-
dowej otrzymało presti-
żową nagrodę w kategorii 
„Innovation Technology 
& Products” na najwięk-
szych na świecie targach 
zabezpieczeń w ESSEN 
(Niemcy)

2.  W roku 2018 system ochro-
ny obwodowej otrzymał 
kolejną renomowaną na-
grodę Złoty Medal na 
Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich SECU-
REX w Polsce.

3.  Dodatkowym wyróżnie-
niem na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich 
była nagroda Złoty Medal 
Wybór Konsumentów 
dla najlepszego produktu 
jaki pojawił się na Targach 
Securex według konsu-
mentów oraz uczestników 
Targów.

4.  W roku 2018 system 
ochrony obwodowej Varya 
Perimeter otrzymał nagro-
dę „Lider bezpieczeń-
stwa Państwa 2018” na 
uroczystej gali wręczenia 
nagród w siedzibie MON 
w Warszawie pod patro-
natem Szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego – 
Ministra Pawła Solocha.

NAgRODY I WYRÓŻNIENIA:

PORÓWNANIE CEN zAKUPU i DALSzEJ EKSPLOATACJI NA TLE KONKURENCJI
Z analizy rynku wynika, że wszystkie dostępne systemy ochrony obwodowej (przewodowe i bezprzewodowe) posiadają 
zbliżone ceny pojedynczych elementów systemu. Różnicą na korzyść systemu bezprzewodowego Varya Perimeter są:

1.  Znacznie niższy koszt montażu pojedynczych urządzeń
2.  Znacznie niższy koszt wybudowania infrastruktury kablowej, kanalizacji teletechnicznej wraz z pracami ziemnymi
3.  Niższe koszty związane z serwisowaniem i wymianą urządzeń
4.  Niższe koszty związane z przeniesieniem i dalszą rozbudową systemu
5.  Brak dodatkowych kosztów związanych z fizycznym uszkodzeniem kabla np. przegryzanie przez zwierzęta
6.  Brak dodatkowych kosztów związanych z uszkodzeniem samych detektorów na płocie przez wyładowania atmosferyczne

Oszczędność dla Inwestora z tytułu ww. prac może sięgać nawet 50% wartości montażu, uruchomienia i dalszej eksploatacji w po-
równaniu z innymi systemami kablowymi ochrony obwodowej.

System po 6 latach eksploatacji gwarancyjnej i wymianie kompletu baterii będzie działać przez kolejne lata – komplet stanowią dwie 
baterie, uszczelka oraz cała tylna obudowa detektora, aby zachować szczelność obudowa IP67. Koszt pakietu bateryjnego stanowi 
20% ceny detektora napłotowego. W przypadku systemów kablowych w większości instalacjach po 6 latach eksploatacji wymienia 
się cały system ze względu na zły stan okablowania łączącego detektory. 

RCS Engineering Sp. z o.o.

ul. 28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań

biuro@rcse.plwww.rcse.pl

VARYA PERIMETER na rynku systemów zabezpieczeń
System ochrony obwodowej Varya 

Perimeter produkowany jest od 2010 r. 
i sprzedawany od 2011 r. w krajach euro-
pejskich tj. Niemcy, Czechy i Słowacja. Od 
2014 roku dystrybucja została rozszerzo-
na na kraje tj. Belgia, Francja, Luxemburg, 
Holandia, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, 
Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Pierwsze 
wdrożenie w Polsce odbyło się w roku 
2015. W roku 2017 dystrybucja została 

rozszerzona o kraje afrykańskie oraz bli-
skiego wschodu, a także kraje europej-
skie tj. Ukraina oraz Kazachstan.

Szacunkowa łączna ilość zabezpieczo-
nego opłotowania wynosi około 250.000 
metrów – stan na 2017 r. 

Największym zabezpieczonym obiek-
tem jest firma LyondellBasell w Wesse-

ling (Niemcy) - jedna z największych na 
świecie firm z branży tworzyw sztucz-
nych, chemikaliów i rafinerii – łączna 
długość ogrodzenia około 14 kilome-
trów.

Największym zabezpieczonym obiek-
tem w Polsce jest Jednostka Wojskowa 
(informacja poufna) – łączna długość 
ogrodzenia około 6 kilometrów.
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Firma Spartaqs jest biurem konstrukcyjnym zorientowanym 
wokół szeroko pojętej robotyki, automatyki i elektroniki. Specja-
lizuje się w projektowaniu oraz produkcji  dronoidów latających, 
pływających oraz jeżdżących (dronoid - tym terminem określa-

my profesjonalne, wielozadaniowe, zautomatyzowane roboty, 
mogące wykonywać zadania bez udziału człowieka. Nazwę tę 
wprowadził Spartaqs w celu rozróżnienia profesjonalnych urzą-
dzeń BSP od innych konstrukcji dostępnych na rynku).

Spartaqs
Sp. z o. o.

Misją spółki jest kreowanie nowych rozwiązań technologicznych i ich łączenie z istniejącymi, w celu uzyskiwania produk-
tów dających nowe możliwości i funkcjonalność dotychczas nieosiągalną na rynku.

W swoich działaniach Spartaqs posługuje się dewizą:

„Bezpieczeństwo bez kompromisów”.
(Safety without Compromises)
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Wszystkie projekty oraz rozwiązania 
technologiczne biura konstrukcyjne-
go Spartaqs są tworzone od podstaw, 
dotyczy to w szczególności kluczowych 
komponentów, takich jak elektroni-
ka, algorytmy autonomii lotu, a także 
innych istotnych części, w tym ultra-
lekkich i wytrzymałych kompozytów. 
Dzięki temu spółka potrafi w sposób 
dynamiczny dostosować swoją tech-
nologię i rozwiązania do faktycznych 
potrzeb klienta, a tym samym zindy-
widualizować projekt pod konkretne 
oczekiwania danej branży.

Konstrukcje Spartaqs 
to efekt własnych prac 
rozwojowych i wizji 
przyszłości w tym  
zakresie, a także wynik 
współpracy z klientami.

Projekty firmy są wykonywane pod 
klucz i nade wszystko ukierunkowane 
na odbiorcę, który zgłasza swoje po-
trzeby lub nakreśla zadanie, które przed 
nim stoi. Firma Spartaqs nie ogranicza 
swoich klientów składaną ofertą. Core 

businessem firmy jest tworzenie plat-
form, które mogą wykonywać powie-
rzone im zadania, bez względu na to,  
w jakim środowisku przyjdzie im praco-
wać - w powietrzu, w wodzie, czy na 
lądzie.

Najważniejszą cechą dronoidów 
Spartaqs jest niespotykany w innych 
rozwiązaniach poziom redundancji sys-
temów bezpieczeństwa, który został 
wyrażony również poprzez motto firmy: 
„Bezpieczeństwo bez kompromisów”.

Wszystkie krytyczne podzespoły na 
dronoidach, jak również ich system 
zasilania, są zdublowane, dzięki czemu 
nawet zdarzenie związane z poważ-
nym uszkodzeniem BSP nie wyłącza 
dronoidów z akcji. Co więcej, dronoidy 
Spartaqs posiadają systemy ADSB (mi-
krotranspondery), które umożliwiają 
identyfikację ruchu lotniczego – drono-
idy widzą ruch lotniczy. Platformy mogą 
być także wyposażone w system wy-
krywania przeszkód, działający w dzień 
i w nocy, oraz w każdych warunkach 
pogodowych. Kierowanie realizacją za-
dania odbywa się z poziomu bazowej i 
mobilnej stacji dowodzenia, oraz kom-
puterów naręcznych, stanowiących in-
tegralną część systemu.

Dronoidy w czasie rzeczywistym wy-
syłają informacje równocześnie do ze-
społów w terenie, posiadających kom-
putery naręczne, oraz bezpośrednio do 
stacji dowodzenia, w której operator 
zarządza całością misji oraz jej przebie-
giem.

Swoje produkty firma Spartaqs de-
dykuje dla przemysłu, służb cywilnych, 
służb mundurowych oraz dla klienta in-
dywidualnego.

Twórcą technologii spółki jest jej 
Współwłaściciel i Główny Konstruktor 
Pan Sławomir Huczała, który specjali-
zuje się w dziedzinie bezprzewodowej 
transmisji danych, a także w projekto-
waniu i wdrażaniu nowoczesnych roz-
wiązań. Od wielu lat realizuje innowa-
cyjne projekty w oparciu o elektronikę, 
w ramach różnych przedsięwzięć. Jego 
projekty zostały skomercjalizowane 
przez duże firmy technologiczne i są 
stosowane w Polsce, i za granicą.

Projekty Spartaqs są konsultowane 
z wieloma uczelniami oraz ośrodkami 
naukowymi. W celu poszerzenia oferty 
oraz obszaru swego działania, spółka 
podejmuje współpracę z różnymi pod-
miotami, z innych branż. 

Realizowane projekty 
dronoidów Spartaqs:

Przykładem jednej z innowacyjnych 
technologicznie platform Spartaqs,  
przeznaczonej do pracy w środowisku 
powietrznym jest niewidzialny dronoid  
z powłokami dyspersyjnymi Prometheus, 
laureat dwóch konkursów - Nagrody 
„Diamentowy Lider Bezpieczeństwa 
Państwa 2018” w kategorii „Innowacyj-
ny Produkt” podczas V edycji konkursu 
„Lider Bezpieczeństwa Państwa – Inno-
wacje na rzecz bezpieczeństwa i obron-
ności” oraz nagrody specjalnej Prezesa 
Zarządu Targów Kielce podczas Między-
narodowego Salonu Przemysłu Obron-
nego w Targach Kielce 2018.

Prometheus to dronoid rozpoznawczy, 
wykonany w technologii typu stealth, 
wyposażony w specjalistyczne osłony, 
dzięki którym przyjmuje on kolor i lu-
minancję otoczenia. Wyciszone silniki, 
oraz wspomniane osłony stawiają Pro-
metheus’a w pierwszym szeregu jedno-
stek zwiadowczych. Jest szybki, zwrot-
ny, umożliwia wysokiej jakości podgląd 
i podsłuch obserwowanych obiektów, 
pozostając przy tym praktycznie niezau-
ważonym. W zależności od konfiguracji 

Prometheus może być stosowany do 
cichej, skrytej inwigilacji, oznaczania 
celów markerami optycznymi, identyfi-
kacji typu wróg-swój.  Dzięki osłonom 
dyspersyjnym może niezauważony wy-
konywać zadania i przenosić urządzenia 
zakłócające. Jest dedykowany do ste-
rowania za pomocą bazowej i mobil-
nej stacji dowodzenia oraz komputera 
naręcznego. Realizacja misji oparta jest 
na pełnej współpracy z jednostkami na-
ziemnymi.

Kolejnym laureatem V edycji konkursu 
„Lider Bezpieczeństwa Państwa – Innowa-
cje na rzecz bezpieczeństwa i obronności” 
jest dronoid obserwacyjny OWL Vision 
przeznaczony  do pracy w powietrzu. 

OWL Vision jest platformą do wielo-
godzinnego monitoringu i wykrywania 
zagrożeń w dzień i w nocy. Występu-
je wraz z mobilną platformą startową, 
zabudowaną na samochodzie. Dzięki 
uniezależnieniu od wewnętrznych źródeł 
zasilania, platforma posiada możliwość 
bardzo długiego czasu działania.

Innowacyjną cechą urządzenia jest 
zwalniana uprząż zasilająco – zabez-
pieczająca, stanowiąca integralną część 
systemu, która umożliwia dronoidowi 

nieprzerwaną pracę w terenie, bez spe-
cjalnego ograniczenia czasowego.

Pojazd terenowy z platformą startową 
dla dronoida jest wyposażony w genera-
tor, służący do zasilania BSP, będący jed-
nocześnie centrum jego sterowania.

Dodatkowo, na wyposażeniu stacji 
dowodzenia w pojeździe znajdują się 
wszelkie niezbędne urządzenia, prze-
znaczone do przeprowadzania analiz 
optycznych i sonicznych. W momencie 
wykrycia zagrożenia pokrywającego 
się ze wcześniej zdefiniowaną matry-
cą zdarzeń, urządzenie jest w stanie 
zwolnić uprząż zasilająco – zabezpie-
czającą i autonomicznie wykonać lot 
rozpoznawczy w kierunku wykrytego 
obiektu / zdarzenia, a następnie po-
wrócić w obszar obsługi operatorskiej. 
System umożliwia także przeprowa-
dzanie działań bezpośrednio przez 
operatora.

Platforma dzięki posadowieniu na po-
jeździe terenowym jest w pełni mobilna 
i stanowi doskonałe centrum operacyj-
no – obserwacyjne, gdzie ze względu na 
trudne warunki terenowe lub dynamicz-
ną sytuację, nie jest możliwe zastosowa-
nie systemu monitoringu stacjonarnego.
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Kolejną platformą  przeznaczoną do 
pracy w powietrzu, ale również w środo-
wisku wodnym  jest Helidrone II - drono-
id ratownictwa wodnego. 

Helidrone II to platforma oparta  
o konstrukcję helikoptera o napędzie 
elektrycznym z możliwością lądowania 
na wodzie. Posiada zasobnik, wewnątrz 
którego znajdują się dwie specjalistyczne 
tratwy ratunkowe. Tratwy współpracują 
z systemem optycznym umożliwiającym 
zrzucanie ich precyzyjnie na cel, którym 
jest człowiek znajdujący się w wodzie. 
Helidrone II znajduje zastosowanie jako 
autonomiczna jednostka ratowniczo-
patrolowa wybrzeża oraz jako wsparcie 
dla załogi jednostek pływających w celu 
szybkiej lokalizacji, identyfikacji i pomo-
cy osobom zagrożonym, znajdującym się  
w obszarze wodnym. Skomputeryzowa-
ny system lotu pozwala na sterowanie 

platformą w trybie misji autonomicz-
nych, prowadzonych z panelu operator-
skiego lub komputera stacjonarnego. 

Przykładem bezzałogowca Spartaqs 
dedykowanym do pracy w wodzie jest 
kolejny laureat V edycji konkursu „Lider 
Bezpieczeństwa Państwa – Innowacje na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności”, dro-
noid podwodny Deep Guard.

Deep Guard to konstrukcja, która po-
siada wiele unikatowych rozwiązań, 
dzięki którym dronoid jest praktycznie 
niewykrywalny. Między innymi zdolność 
do samoczynnego maskowania się na 
dnie oraz wykorzystanie systemu bez-
głośnego wynurzania się, bez koniecz-
ności użycia silników lub systemu bala-
stowego. Zastosowanie nowoczesnych 
systemów i źródeł zasilania sprawia, że 
dronoid może wykonywać misje nie-

przerwanie przez wiele miesięcy, pasyw-
nie monitorując zadany rejon. 

W przypadku pojawienia się obcych 
okrętów, Deep Guard jest zdolny do 
podjęcia odpowiednich działań. Może 
też skrycie i samoczynnie oddalić się, 
aby powrócić na wyznaczone miejsce 
po przejściu obcych jednostek. System 
firmy Spartaqs posługuje się matrycą 
wzorców z charakterystykami sonicz-
nymi konkretnych jednostek morskich, 
w celu rozpoznania czy dana jednostka 
powinna znajdować się na wodach te-
rytorialnych Rzeczpospolitej, czy też nie. 
Dronoid dokonuje inteligentnej analizy 
otoczenia wykorzystując sensory, gło-
wicę optoelektroniczną oraz pasywny 
sonar. Urządzenie może być wykorzy-
stywane do  ochrony strategicznych ob-
szarów wybrzeża, stanowiąc skuteczną 
barierę ochronną wód terytorialnych.

SPARTAQS Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

biuro@spartaqs.comwww.spartaqs.com
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+48 533 232 575

Innowacyjność rozwiązań technologicznych Spartaqs od po-
czątku istnienia firmy zwracała uwagę ekspertów z branży no-
wych technologii, a także służb mundurowych. 

• W 2016 roku spółka otrzymała nagrodę „Innovation Award 
za innowacyjny projekt wielozadaniowego dronoida Vector V4”

• W 2017 roku firma Spartaqs znalazła się w gronie najbardziej 
innowacyjnych podmiotów w Polsce i została laureatem nagrody 
„Polska Nagroda Innowacyjności 2017”, w kategorii Innowa-
cyjna firma, za Dronoidy - Profesjonalne, Wielozadaniowe drony.

• W 2018 roku na gali organizowanej przez Stowarzyszenie Do-
stawców na Rzecz Służb Mundurowych firma Spartaqs otrzymała 
aż pięć nagród:

- Nagroda „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018 za Drono-
id Obserwacyjny OWL – Vision”

- Nagroda „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018 za Drono-
id Podwodny Deep Guard„

- Nagroda „Diamentowy Lider Bezpieczeństwa Państwa 
2018 za Dronoid Niewidzialny Prometheus”

- W kategorii „Innowacyjna Firma”, spółka została wyróżniona 
Nagrodą „Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Pań-
stwa” doceniając tym samym wysiłek i ciężką pracę wkładaną w 
rozwój nowych technologii w kraju i promowanie użycia polskich 
komponentów w procesie produkcyjnym.

- Kapituła konkursu doceniła również ogromny wkład pracy 
Pana Sławomira Huczały  honorując go „Srebrnym Medalem 
Lidera Bezpieczeństwa Państwa za Innowacyjność Na Rzecz 
Bezpieczeństwa i Obronności”

• Kolejne wyróżnienie spółka otrzymała podczas Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce 2018. 
Firmę Spartaqs uhonorowano nagrodą specjalną targów za 
innowacyjny, niewidzialny dronoid z powłokami dyspersyjnymi 
Prometheus. 

Wyróżnienie to jest tym większe, iż zostało nadane spółce oso-
biście przez Prezesa Zarządu Targów Kielce dr Andrzeja Mocho-
nia, jako nagroda specjalna. W uzasadnieniu dla wręczenia spółce 
tej nagrody Prezes Zarządu Targów Kielce wyjaśnił, iż mimo, że 
produkt nie uzyskał jeszcze wszystkich wymaganych w regulami-
nie konkursu certyfikatów i dopuszczeń, jest tak innowacyjny, iż 
zespół ekspertów uznał, że jest godny specjalnego wyróżnienia.

NAgRODY I WYRÓŻNIENIA:

Wszystkie projekty Spartaqs są realizowane w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Wymagania,  
którym musi sprostać finalny produkt decydują o komponentach i technologiach użytych do produkcji platform, 

ich kształcie oraz możliwościach. Filozofia Spartaqs ukierunkowana na klienta wyróżnia spółkę na tle innych, 
konkurencyjnych podmiotów na rynku.

F
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Swimer
Łukasz Otremba
Sp. z o. o.

Firma SWIMER z Torunia, to nowoczesne, dynamicznie rozwi-
jające się przedsiębiorstwo założone przez Łukasza Otrembę. 
Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja 
i sprzedaż zbiorników z polietylenu do magazynowania i we-
wnętrznej dystrybucji oleju napędowego, AdBlue, wody, nawo-
zów płynnych, wszelkich płynów oraz środków chemicznych.

Firma produkuje zbiorniki  
do magazynowania oleju  
napędowego, Adblue,  
wody, nawozów płynnych 

Swimer prowadzi działalność nie tylko na terenie całej Pol-
ski, ale także w 26 innych krajach. Doskonała jakość produktów  
i zróżnicowane portfolio przyniosło firmie miano niekwestiono-
wanego lidera na rynku zbiorników z polietylenu w następują-
cych sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, transpor-
cie, służbach mundurowych i przemyśle.

Swimer działa aktywnie  
w 26 krajach świata

 
Założona w 2008 roku firma ma za sobą historię ponad 10 lat 
wytężonej pracy i osiągnięć. Nasz sukces opiera się przede 
wszystkim na szacunku do Klientów i ludziach, którzy oddają się 
pracy całym sercem. Wysokie standardy produkcji i zarządzania 
gwarantują dostarczanie Klientom produktów o najwyższej ja-
kości, zgodnie ze wszystkimi normami oraz wymaganiami obo-
wiązującymi w procesie produkcji zbiorników z polietylenu. Swi-
mer posiada wszystkie uprawnienia do realizacji oferowanych 
usług i dostarczanych urządzeń. Własne zaplecze projektowo-
konstrukcyjne, nowoczesny park maszynowy oraz wyspecjali-
zowana kadra pracowników (w firmie pracuje ponad 150 osób) 

pozwala na realizację wszelkich, także nietypowych zamówień  
i usług. Możemy stworzyć dowolny produkt od pomysłu poprzez 
projekt, produkcję formy i wyrobu gotowego aż do jego dosta-
wy, montażu i uruchomienia u Klienta.

Celem jest zaopatrzenie kraju 
w sieć urządzeń do magazyno-
wania wody oraz paliw,  
co znacznie zwiększy  
bezpieczeństwo państwa

 
Sięgając coraz wyżej firma Swimer regularnie wdraża nowe, 
poprawiające jakość oferowanych usług, rozwiązania. Naszym 
celem jest szybkie zaopatrzenie całego kraju w rozproszoną 
sieć urządzeń do magazynowania wody oraz paliw, co znacznie 
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zwiększy bezpieczeństwo państwa. W sytuacjach kryzysowych, 
na przykład konfliktów zbrojnych, kataklizmów czy klęsk żywio-
łowych, znacznie łatwiej jest reagować, mając pod ręką odpo-
wiednie zasoby magazynowe służące sprawnemu zaopatrzeniu 
ludności w wodę oraz urządzeń w paliwa.

Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów Swimer są liczne 
nagrody i wyróżnienia. W 2018 roku nasza firma zdobyła tytuł 
Gazeli Biznesu dla  najdynamiczniej rozwijających się przedsię-
biorstw. 

W tym samym roku Łukasz Otremba uzyskał tytuł Wzorowe-
go Agro Przedsiębiorcy RP w konkursie organizowanym przez 
Agro Biznes Klub. 

Puchar Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi za 10-letnie do-
świadczenie i wysoką jakość 
wyrobów

Także w tym roku podczas targów Agro-Tech Kielce otrzy-
maliśmy Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 10-letnie 
doświadczenie i wysoką jakość produkowanych dla rolnictwa 
wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wyróżnienie targowe 
„Dobrosław” KRUS za „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwie rolnym” dla dwupłaszczowego zbiornika 
typu SWIMER TANK do magazynowania paliw płynnych klasy 
III – oleju napędowego.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowa-
nia paliw płynnych klasy III – oleju napędowego, koniecz-

ne jest jego przechowywanie w zbiornikach dwupłasz-
czowych. Taki rygorystyczny sposób magazynowania 
paliw wynika z wysokiego ryzyka skażenia gleb i środowiska.  

 
Strategiczny partner Strażac-
kich Mistrzostw Świata Fire-
fighters Combat Challenge & 
Toughest Firefighter Alive

Wszystkie produkowane przez firmę Swimer zbiorniki są 
odporne na mechaniczne uszkodzenia, nie odkształcają się, nie 
korodują, nie wchodzą w reakcję z płynami w nich przechowy-
wanymi. 
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Nad najwyższą jakością produktów stale czuwa Urząd Dozoru Technicz-
nego. Ponadto, zbiorniki do paliw płynnych klasy III zostały przebadane 
przez PIMR w Poznaniu,  uzyskując pozytywną ocenę zgodności. Firma 
Swimer produkuje 2 grupy produktów do magazynowania paliw płynnych 
klasy III: zbiorniki SWIMER TANK oraz zbiorniki SWIMER TANK ECO LINE.

W 2015 roku zbiorniki SWIMER TANK ECO LINE zostały nagrodzone 
złotym medalem Targów Kielce za produkt bezpieczny dla środowiska dla 
małych i średnich gospodarstw. Do zbiorników instalowana jest aparatu-
ra dystrybucyjna według życzenia Klienta, w której skład wchodzi pom-
pa, filtry oraz systemy pomiarowe. Elementy pomiarowe wyposażenia 
tworzone są w siedzibie firmy przez wydział projektowo-konstrukcyjny. 
W 2016 roku został stworzony autorski licznik PPC-600 oraz precyzyjny 
system pomiaru płynów – LIPREMOS, za który w tym samym roku uzy-
skał nagrodę Złotego Żurawia podczas Centralnych Targów Rolniczych  
w Nadarzynie.

Swimer od wielu lat aktywnie działa w sferze wspierania przedsięwzięć 
sportowych i inicjatyw lokalnych. Jesteśmy strategicznym partnerem Stra-
żackich Mistrzostw Świata Firefighters Combat Challenge & Toughest Fi-
refighter Alive organizowanych w Toruniu. Do podmiotów, które wzięliśmy 
pod swoje skrzydła należą m.in.: Klub Żużlowy KS Toruń, KH Energa Toruń, 
MKS Sokoły, MTKP DELFIN i UKS „Ósemka” . Firma jest dumna z możli-
wości sponsorowania kapitana drużyny KS Toruń Pawła Przedpełskiego. 
Wspieramy także Europejskie Forum Młodych Rolników, Galę Rolnik Far-
mer Roku oraz Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzięki zaufaniu jakim nas Państwo obdarzyliście z dumą możemy budo-
wać polski kapitał i stawać się światowym liderem w dziedzinie zbiorników 
na olej napędowy, AdBlue, nawozy, wodę i inne substancje płynne.

SWIMER Sp. z o.o.

ul. Płaska 64
87-100 Toruń

biuro@swimer.plwww.swimer.com.pl +48 56 681 47 22

Swimer działa  
w sferze wspierania 

przedsięwzięć  
sportowych  

i inicjatyw lokalnych
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SZCZĘŚNIAK
Pojazdy Specjalne  
Sp. z o.o.

Rys historyczny 
Firma powstała w 1992 roku, w Bielsku- 
Białej, jako przedsiębiorstwo prywatne 
o nazwie „Budowa Pojazdów Specjal-
nych Zbigniew Szczęśniak", które zgod-
nie z ówczesnym zapotrzebowaniem 
rynku specjalizowało się w remontach 
samochodów pożarniczych.  Następnie 
przystąpiliśmy do produkcji fabrycz-
nie nowych samochodów pożarniczych  
z wykorzystaniem krajowych podwozi. 
Oprócz produkcji zabudów specjalistycz-
nych, produkowaliśmy kabiny załogowe, 
które były trudno dostępne w tamtym 
czasie na polskim rynku. Był to przeło-

mowy moment w rozwoju naszej firmy, 
który wytyczył kierunek dalszego roz-
woju.

W 1998 zaczęliśmy zastępować pod-
wozia krajowe – importowanymi renomo-
wanych producentów oraz rozszerzyliśmy 
ofertę kabin załogowych dla pojazdów.

Kolejne lata to okres dynamicznego  
a zarazem zrównoważonego rozwoju 
firmy, podczas którego wprowadziliśmy 
pierwszy wśród firm branży pożarniczej 
w Polsce Zintegrowany System Jako-
ści według norm: ISO 9001, ISO 14001 
i AQAP 2110. Opracowaliśmy i opaten-

towaliśmy wiele innowacyjnych roz-
wiązań technicznych, wprowadziliśmy 
wewnętrzny system kontroli oraz syste-
matycznie rozwijaliśmy produkcję i nasz 
udział w rynku. 

Dla lepszego dostosowania firmy do 
wymogów rynkowych, w 2008 roku 
nastąpiła zmiana formy prawnej i firma 
przyjęła nazwę „Pojazdy Specjalistyczne 
Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.”, natomiast 
w 2013 roku dokonaliśmy zmiany logo-
typu i nazwy na „SZCZĘŚNIAK Pojazdy 
Specjalne Sp. z o.o.”, pod którą obecnie 
funkcjonujemy i jesteśmy rozpoznawani 
na świecie.
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W ofercie samochodów pożarniczych  
firmy znajdują się pojazdy różnych ka-
tegorii – od lekkich samochodów ratow-
niczo-gaśniczych, aż po ciężkie specjalne 
samochody ratownictwa technicznego 

z modułem ratownictwa drogowego. 
Uzupełnieniem tej oferty są specjalizo-
wane kontenery i przyczepy pożarnicze. 
Pojazdy, które produkujemy przeznaczo-
ne są do prowadzenia akcji związanych  
z ochroną życia, zdrowia, mienia oraz śro-
dowiska przed pożarem, klęską żywioło-
wą lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Lekkie samochody pożarnicze to po-
jazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 
(DMC) 7500 kg, z układem napędowym 
4x4 lub 4x2, mocy silnika do 120 KM / 88 
kW, z zamontowanym zbiornikiem wody 
o pojemności do 1000L, zbiornikiem 
środka pianotwórczego o pojemności 

100L. Najczęściej użytkowane przez straż 
pożarną są średnie samochody ratowni-
czo-gaśnicze z DMC nie przekraczającą 
16 000kg (moc silnika 250-300 KM / 
184-221 kW). W tych pojazdach możli-

we jest zamontowanie zbiornika wody  
o pojemności do 3500L i zbiornika środka 
pianotwórczego – o pojemności do 350L. 
Jeśli w pojeździe potrzebny jest zbiornik 
wody o dużej pojemności, np. 7000L (lub 
większej) oraz zbiornik środka piano-
twórczego o pojemności ok. 700L (albo 
większej), stosowane są ciężkie pojazdy 
ratowniczo-gaśnicze z DMC powyżej 16 
000kg i o mocy silnika ponad 300 KM / 
221 kW.

Prawidłowa realizacja operacji tak-
tycznych przez: wojsko, siły specjalne, 
żandarmerię wojskową oraz jednostki 
podległe MSW byłaby trudna do zre-

alizowania bez pojazdów dowodzenia 
i łączności. W zabudowie tego typu 
pojazdów znajdują się stanowiska pra-
cy wyposażone w nowoczesny sprzęt 
teleinformatyczny, umożliwiający: ko-

munikację wewnętrzną i zewnętrzną, 
precyzyjne planowanie misji, rejestrację 
i archiwizację danych w postaci obrazu 
i dźwięku, pozyskiwanie i przetwarza-
nie informacji z sensorów, prowadzenie 
dziennika działań. Pojazdy dowodzenia 
i łączności mogą być wykonane jako 
pojazdy lekkie, tzn. przy wykorzystaniu 
podwozia o DMC 3500kg, z silnikiem o 
mocy 120 KM / 88 kW i układem na-
pędowym 4x4. Konstrukcja podwozia 
jest przystosowana do jazdy w trud-
nym terenie, co znajduje odzwiercie-
dlenie w parametrach technicznych 
pojazdu: kąt natarcia: 49°, kąt zejścia: 
35°, kąt rampowy 28°, prześwit pod 

POJAZDY SPECJALNEGO  
PRZEZNACZENIA 

-  Mobilne laboratoria kryminalistyczne
- Mobilne laboratoria 
- Mobilne centra monitoringu
- Pojazdy do rozpraszania zamieszek
- Pojazdy do przewozu więźniów
- Pojazdy do transportu tkanek
-  Samochody specjalne służb technicznych

Oferta produktowa: 

POJAZDY SPECJALNE 
DLA STRAŻY POŻARNEJ

- Pojazdy ratowniczo-gaśnicze
- Pojazdy ratownictwa technicznego
- Pojazdy ratownictwa wodnego
- Pojazdy ratownictwa chemicznego
- Kontenery specjalne 
- Nośniki kontenerowe

POJAZDY SPECJALNE 
DLA WOJSKA 

- Holowniki
- Ciągniki siodłowe
- Pojazdy saperskie
- Pojazdy dowodzenia i łączności
- Pojazdy monitoringu
- Pojazdy rozpoznawcze
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osiami: 250 mm, zdolność brodzenia  
do 500 mm.

Podczas prowadzenia operacji wojsko-
wych, w strefach objętych konfliktem 
zbrojnym niezbędne jest użycie pojazdów 
specjalnych służących do ewakuacji in-
nych, unieruchomionych pojazdów woj-
skowych. Przykładem pojazdu tego typu 
jest ciężki wóz ewakuacji i ratownictwa 
technicznego ewakuacyjny zbudowany 
na podwoziu o DMC 34 000kg, z silnikiem 
o mocy 480 KM / 353 kW i układem na-
pędowym 8x8. Pojazd jest wyposażony  
w ramię holownicze sterowane hydraulicz-
nie, umożliwiające podnoszenie i holowa-
nie innych pojazdów oraz w przyciągarki 
hydrauliczne z liną o uciągu np. 30000kg, 
umożliwiające stawianie przewróconych 
pojazdów. Pojazd może zostać wyposażo-
ny w żuraw hydrauliczny klasy 192-Tm, o 
zakresie pracy np.: 10,5m - 1800kg, 2,5m - 
7400kg, służący do podnoszenia i przekła-
dania ładunku. Parametry przykładowego 
holownika ewakuacyjnego to: kąt natar-
cia: 23°, kąt zejścia: 24°, kąt rampowy: 26°, 
prześwit pod osiami: 300mm, zdolność 
brodzenia do 800mm.

Pojazdem specjalnego przeznaczenia 
jest pojazd warsztatowy - samochód 
umożliwiający prowadzenie prac re-
montowych, konserwację infrastruktu-
ry przemysłowej oraz prace budowlane.  
W zabudowie pojazdu znajduje się prze-
dział warsztatowy z zamontowanymi 
półkami na sprzęt, narzędzia i ubrania 
robocze. W celu zapewnienia autono-
micznej pracy urządzeń, pojazd jest wy-
posażony w generator prądu oraz może 
być wyposażony w urządzenie dźwigo-
we, ułatwiające wykonanie prac spe-
cjalistycznych. Pojazd może zostać zbu-
dowany na podwoziu o DMC 15 000kg, 
z silnikiem o mocy 270 KM / 199 kW  
i w układzie napędowym 4x4.

Przykładem pojazdu specjalnego prze-
znaczenia jest pojazd do przewozu osób 
zatrzymanych (więźniów). Tego typu 
pojazdy są najczęściej budowane przy 
wykorzystaniu samochodu typu VAN i 
mogą charakteryzować się następują-
cymi parametrami technicznymi: DMC 
3500kg, moc silnika 150 KM / 110 kW, na-
pęd 4x2. Konstrukcja pojazdu do przewo-
zu osób zatrzymanych jest podzielona na 
trzy przedziały: dla kierowcy, konwojen-
tów oraz osób zatrzymanych. Przedział 
dla konwojentów jest wyposażony we 
właz dachowy oraz mocowania na broń,  
a przedział przeznaczony do przewozu 
osób zatrzymanych jest wykonany z wyko-
rzystaniem łatwo zmywalnych, niepalnych 
materiałów konstrukcyjnych oraz  wypeł-
niony  izolacją akustyczno-termiczną. In-
nymi przykładami pojazdów specjalnego 
przeznaczenia są pojazdy przystosowane 
do transportu tkanek lub przeznaczone do 
kontroli i monitoringu granic.

Zatrudnienie

Firma zatrudnia 130 pracowników i 
produkuje rocznie około 150 pojazdów 
specjalnych o masie powyżej 3,5t. Hala 
produkcyjna o powierzchni 10 tys. m2 
jest w pełni przystosowana do produkcji 
pojazdów specjalnych. Park maszynowy 
firmy obejmuje specjalistyczne maszyny 
i urządzenia np.: maszynę do cięcia stru-
mieniem wody, wycinarkę plazmową, 
elektroniczną prasę krawędziową, nowo-
czesną kabinę lakierniczą i wiele innych 
nowoczesnych urządzeń. Infrastruktura 
techniczna terenu zakładu umożliwia pro-
wadzenie prób terenowych i weryfikację 
osiągnięć pojazdów przeznaczonych do 
odbioru. Obecnie trwa rozbudowa po-
wierzchni produkcyjnej i biurowej naszej 
firmy. Proces produkcyjny jest starannie 
planowany i monitorowany, co gwa-
rantuje, że produkt finalny jest zgodny 

z obowiązującymi normami, przepisami 
prawnymi, a także spełnia wymagania  
i oczekiwania klienta.

Wszystkie działania podejmowane 
podczas produkcji są realizowane z zacho-
waniem zasady minimalizacji negatyw-
nego wpływu na środowisko naturalne, 
zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym 
przez Firmę Systemem Zarządzania Śro-
dowiskowego według wymagań normy 
ISO 14001. Proces produkcji pojazdu po-
przedzają: wnikliwa analiza konstrukcji, 
obliczenia i symulacje komputerowe, wi-
zualizacje 3D oraz inne prace projektowe, 
które są realizowane przez zespół wysoce 
wykwalifikowanych specjalistów w Dzia-
le Konstrukcyjnym przy pomocy oprogra-
mowania typu CAD/CAM. Wynikiem tych 
działań jest przygotowanie kompletnej 
dokumentacji technicznej dla danego 
pojazdu. Po weryfikacji danych i ich za-
twierdzeniu następuje realizacja projek-
tu. Do budowy pojazdu stosowane są: 
najwyższej jakości materiały, podzespoły 
i elementy konstrukcyjne, kupowane od 
renomowanych producentów podwozi  
i dostawców podzespołów. 

W procesie produkcji pojazd poddawa-
ny jest wnikliwej kontroli międzyopera-
cyjnej i ostatecznej kontroli finalnej. Po 
odbiorze techniczno-jakościowym przez 
klienta, specjaliści z Działu Technicznego 
przeprowadzają szkolenie z zakresu ob-
sługi pojazdu dla użytkowników. Po prze-
kazaniu produktu Dział Serwisu zapewnia 
klientowi pełny serwis posprzedażowy.

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne 
SP. z o. o. jest partnerem godnym za-
ufania, czego dowodem jest wieloletnia 
współpraca z producentami podwozi 
renomowanych marek, jak np. : IVECO, 
Scania, Mercedes-Benz, Volvo, MAN, 
TATRA.
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Odbiorcy
W początkowym okresie działalności 

firmy odbiorcami pojazdów byli klien-
ci polscy. Wraz z rozwojem zaplecza 
technicznego i bazy projektowej oraz 
stosowania nowoczesnych technologii,  
w 2014 roku eksport osiągnął prawie 
40% całkowitej sprzedaży, a w portfolio 
firmy znalazły się pojazdy dla takich kra-
jów jak: Albania, Algieria, Azerbejdżan, 
Białoruś, Czechy, Dania, Ghana, Gruzja, 
Indie, Kenia, Kongo, Litwa, Łotwa, Malta, 
Mołdawia, Niemcy, Nigeria, Rosja, Rumu-
nia, Rwanda, Sierra Leone, Słowacja, Suri-
nam, Uganda, Ukraina, Wietnam.

Badania i rozwój

Istotnym obszarem działalności firmy 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. 
o. jest działalność badawczo-rozwo-
jowa, której celem jest opracowanie  
i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie technologii i konstrukcji 

produkowanych pojazdów specjalnych. 
Firma może poszczycić się zrealizowa-
nymi badaniami naukowymi i projek-
tami badawczo-rozwojowymi, których 
wyniki zakończyły się komercjalizacją 
i powstaniem prototypów: pojazdu 
specjalnego do likwidacji skażeń na 
wypadek klęsk powstałych w wyniku 
katastrofy lotniczej i działań wojen-
nych, samochodu ratownictwa che-
miczno-technicznego do prowadzenia 
działań podczas zdarzeń chemicznych, 
Kołowego Wozu Zabezpieczenia Tech-
nicznego KWZT-1, pojazdu specjalne-
go do wzmocnienia akcji na wypadek 
klęk i katastrof budowlanych, pojaz-
du specjalnego do przechowywania  
i transportu allogenicznego materiału 
tkankowego i allogenicznych biosta-
tycznych przeszczepów tkankowych 
w ultraniskich temperaturach, pojazdu 
saperskiego od transportu niebezpiecz-
nych materiałów specjalnych "ATENA", 
Kołowej Platformy Wysokiej Mobilno-
ści dla zastosowań specjalnych.

Od wielu lat współpracujemy z in-
stytutami badawczymi oraz uczelniami 
wyższymi, takimi jak: Wojskowy Insty-
tut Techniki Pancernej i Samochodowej 
w Sulejówku, Centrum Naukowo-Ba-
dawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
w Józefowie, Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie, Szkoła Głów-
na Służby Pożarniczej w Warszawie, 
Politechnika Krakowska, Przemysłowy 
Instytut Motoryzacji w Warszawie. Po-
łączenie wiedzy eksperckiej oraz możli-
wości badawczych naszych partnerów, 
a także naszego doświadczenia i moż-
liwości wykonawczych pozwalają nam 
na terminową realizację projektów ba-
dawczo-rozwojowych.

 
Dbamy o jakość i bezpieczeństwo użyt-
kowników naszych pojazdów specjal-
nych, poddając je licznym badaniom 
terenowym i stanowiskowym w reno-
mowanych akredytowanych jednostkach 
badawczych.

NAgRODY I WYRÓŻNIENIA:

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp z o.o.

ul. Bestwińska 105A, 
43-346 Bielsko-Biała

biuro@psszczesniak.plpsszczesniak.pl +48 33 827 34 00

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne 
Sp. z o.o. należy do grona najczęściej na-
gradzanych polskich firm z branży samo-
chodów specjalnych. Unowocześnianie 
bazy produkcyjnej, stosowanie nowych 
technologii, inwestowanie w rozwój my-
śli technicznej stawiają Firmę w elitar-
nym gronie najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw w kraju, czego dowodem 
są przyznane nagrody i wysokie pozycje  
w różnych rankingach, np.:

-  Nagrody EDURA z Międzynarodo-
wych Wystaw Ratownictwa i Techniki 
Przeciwpożarowej ,

-  Nagrody Defender z Międzynarodo-
wych Salonów Przemysłu Obronnego,

- Lider Bezpieczeństwa Państwa,
- Złoty Laur Innowacyjności,
- Zasłużony dla eksportu.

Członkostwo 
Jesteśmy członkami Związku Pracodawców Mo-
toryzacji i Artykułów Przemysłowych w ramach  
Konfederacji LEWIATAN, Stowarzyszenia Eks-
porterów Polskich, Polskiej Izby Producentów na 
Rzecz Obronności Kraju, Centrum Zaawansowa-
nych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, 
Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-
Białej, Regionalnego Centrum Biznesu w Katowi-
cach, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Fundacji Firmy Rodzinne w Poznaniu.
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TELDAT jest jedyną innowacyjną pol-
ską spółką z zakresu wojskowego IT, 
która od 22 lat dynamicznie i efek-
tywnie działa na rynku obronnym 
oraz posiada: największy narodowy  
i liczący się w świecie wysoko wyspe-
cjalizowany potencjał (także inżynier-
ski), szerokie kompetencje i zdolności 
oraz kompleksowe i zunifikowane,  
w niektórych płaszczyznach unikalne  
i referencyjne, cenione w kraju oraz za 
granicą rozwiązania sprzętowe i pro-
gramowe. 

Firma ta jest podmiotem o szczegól-
nym znaczeniu gospodarczo-obronnym  
i specjalizuje się głównie w: efektywnej 
realizacji prac badawczo-rozwojowych, 
projektowaniu, produkowaniu, a także 

wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko 
spotykanym w wojskowych rozwią-
zaniach IT zdalnym serwisowym nad-
zorze) specjalistycznych produktów 
teleinformatycznych, dedykowanych 
zwłaszcza dla bezpieczeństwa i obro-
ny narodowej. Posiada także nie-
zbędne świadectwa, certyfikaty, 
inne uprawnienia (również jedne 
z najwyższych w zakresie bezpie-
czeństwa przemysłowego i ochrony 
informacji niejawnych) oraz liczne 
prestiżowe nagrody i wyróżnienia, 
m.in. uzyskane za opracowanie oraz 
wdrożenie innowacyjnych i kom-
pleksowych rozwiązań (niektóre  
z tych nobilitacji zostały np. przy-
znane przez: Prezydenta RP i MON). 
Powyższe atrybuty pozycjonują 

TELDAT w czołówce projektantów 
i producentów zautomatyzowanych 
zintegrowanych (kompleksowych) 
systemów dowodzenia, wsparcia 
działań wojsk i łączności, określanych 
także systemami systemów.

Wyroby oraz świadczone usługi byd-
goskiej spółki (jak żadne inne polskie 
tego typu) były i są w dużym asorty-
mencie (ponad 80 komponentów), du-
żej ilości (17 tysięcy), szerokim zakresie 
oraz z sukcesem wykorzystywane,  
a także badane i testowane, m.in. w:

•  większości jednostek i instytucji 
Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych 
wielu państw sojuszniczych (a także 
pozostają w fazie wdrażania w ko-

Teldat
Sp. z o. o. sp. k.



lejnych armiach koalicyjnych) oraz 
na najważniejszych międzynarodo-
wych teatrach działań wojskowych 
(w tym wojennych), zdyslokowa-
nych zwłaszcza w: Afganistanie, 
Pakistanie, Republice Środkowo-
afrykańskiej, Kongo, Czadzie, kra-
jach nadbałtyckich, na Bałkanach, 
Kuwejcie oraz kontyngentach na 
Łotwie, w Rumunii i Włoszech;

•  kolejnych edycjach największych 
militarnych ćwiczeń organizowa-
nych przez Siły Zbrojne RP, USA 
oraz NATO, w tym w zakresie 
wsparcia dowodzenia i łączności. 
Były i są nimi m.in.: Combined Ende-
avor, NATO CWID – Coalition War-
rior Interoperability Demonstration, 
NATO CWIX – Coalition Warrior In-
teroperability eXercise (rozgrywane 
w wielu państwach europejskich), 
Bold Quest (realizowane w USA), 
ALLIED SPIRIT VIII i COMBINED 
RESOLVE X (rozgrywane w Niem-
czech), oraz ANAKONDA (także jej 
najważniejsza edycja realizowana 
w Polsce w 2016 r.). W wielu tych 
przedsięwzięciach rozwiązania  
i usługi TELDAT były wykorzysty-
wane jako referencyjne oraz jedyne  
polskie;

•  międzynarodowych projektach  
i programach o zasięgu globalnym, 
np.: realizowanych w coraz szerszym 
zakresie dla Raytheon z USA oraz w 
ramach Wielostronnego Programu 
Interoperacyjności MIP (Multila-
teral Interoperability Programme),  

w którym TELDAT oraz jego niżej 
wymieniony kompleksowy i unikal-
ny system SWD C3IS JAŚMIN wy-
stępuje od lat także jako jedyne tego 
typu polskie rozwiązanie i zarazem 
będące jednym z tych nielicznych, 
które przeszły najwyższy poziom 
wspomnianych sprawdzeń;

•  polskich, NATO-wskich, europej-
skich i amerykańskich laboratoriach 
badawczych.

22-letnia aktywna i efektywna dzia-
łalność ww. spółki w omawianej dzie-
dzinie istotnie przyczyniła się do roz-
woju zautomatyzowanych systemów 
dowodzenia, wsparcia działań wojsk  
i łączności, w tym w wymiarze sojusz-
niczym. Pozwoliło to na usytuowa-
nie Polski w tym zakresie w czołówce 
państw NATO, co wcześniej nigdy nie 
miało miejsca. Rozsławiło także nasz 
kraj w świecie i przyczyniło się do pro-
mocji polskiej marki.

Flagowym i zarazem innowacyjnym 
zbiorem produktów TELDAT jest Sie-
ciocentryczna Platforma Teleinforma-
tyczna JAŚMIN – unikalny, a także kom-
pleksowy Zautomatyzowany System 
Systemów: dowodzenia, wsparcia dzia-
łań wojsk i łączności. Jest on szerokim 
zbiorem specjalistycznych systemów, 
urządzeń i oprogramowań, z których 
jak z klocków można budować zinte-
growane i rozległe (globalne) systemy 
informacyjne, czego nie umożliwiają 
żadne inne, zwłaszcza polskie rozwią-
zania.

W skład ww. platformy JAŚMIN 
wchodzi wiele systemów funkcjonal-
nych, m.in.: 

•  System Wspomagania Dowodze-
nia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JA-
ŚMIN) – System Zarządzania Walką 
dla wszystkich szczebli dowodzenia 
i działań wojsk z jego zasadniczy-
mi modułami programowymi: HMS 
C3IS JAŚMIN, BMS C3IS JAŚMIN, DSS 
C3IS JAŚMIN, JFSS C3IS JAŚMIN i SZK 
C3IS JAŚMIN. Jest to kompleksowe 
rozwiązanie istotnie wspierające (w 
tym automatyzujące) procesy: do-
wodzenia i zarządzania działaniami 
na wszystkich poziomach struktur 
wojskowych/ratowniczych, do żoł-
nierza spieszonego lub np. ratowni-
ka włącznie. Tworzy i istotnie zwięk-
sza świadomość sytuacyjną wojsk 
oraz służb ratowniczych, w tym ich 
dowództw i sztabów, a także umoż-
liwia m.in. tworzenie Połączonego 
Obrazu Sytuacji Operacyjnej/Kryzy-
sowej. System ten jest wdrożony  
i aktualnie eksploatowany w SZ RP, 
zwłaszcza w ukompletowaniu HMS 
C3IS JAŚMIN, który jest głównym 
komponentem programowym Sys-
temu Zarządzania Walką Korpusu, 
Dywizji, Brygady i Pułku;

•  HMS JAŚMIN (System Zarzą-
dzania Walką Korpusu, Dywizji, 
Brygady i Pułku) – stanowi in-
nowacyjną mobilną infrastrukturę 
teleinformatyczną stanowisk do-
wodzenia najwyższego i średniego 
szczebla (w przypadku Sił Zbrojnych: 
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operacyjnego i taktycznego, do 
sztabu batalionu włącznie). W za-
leżności od potrzeb oraz posiadane-
go ukompletowania może być rów-
nież wykorzystany autonomicznie 
i występować w różnych wersjach 
wykonań, także jako aparatownia 
(z kontenerem szczelnym elektro-
magnetycznie oraz w zależności 
od potrzeb także rozsuwanym). Te 
rozwiązania są globalnie wdrożone  
i w dużych ilościach eksploatowane 
w SZ RP;

•  BMS JAŚMIN (System Zarządzania 
Walką Batalionu, Kompanii, Pluto-
nu i Drużyny) – służy do budowy 
innowacyjnych i kompleksowych 
pokładowych systemów wsparcia 
dowodzenia i łączności szczebla 
taktycznego/niższego, dedykowa-
nych dla wszelkich pojazdów, jed-
nostek pływających oraz ich załóg,  
a także obiektów latających w siłach 
zbrojnych, służbach publicznych  
i organizacjach cywilnych. W swoim 
ukompletowaniu – tak jak większość 
rozwiązań JAŚMINa – posiada głów-
nie: ww. oprogramowanie wsparcia 
dowodzenia i działań wojsk (BMS 
C3IS JAŚMIN) oraz najnowszej ge-
neracji urządzenia, stanowiące VIS 
JAŚMIN, omówiony poniżej;

•  VIS JAŚMIN – System Komunikacji 
Pokładowej (SuperINTERKOM) – 
rozwiązanie innowacyjne i bardzo 

proste w obsłudze. Stanowi wie-
lousługową platformę sprzętową 
i programową, zapewniającą nie-
zawodną komunikację i niezbędne 
usługi istotnie usprawniające pracę 
załóg wszelkich pojazdów, jedno-
stek pływających, a także obiektów 
latających w siłach zbrojnych, służ-
bach publicznych oraz organizacjach 
cywilnych. Posiada najnowszej ge-
neracji urządzenia, które: mają naj-
mniejsze gabaryty, wagę i zużycie 
energii oraz zapewniają ochronę 
informacji niejawnych, wysoką od-
porność na uszkodzenia i warunki 
klimatyczne;

•  DSS JAŚMIN (System Zarządzania 
Walką Żołnierza) – także innowa-
cyjne i autonomiczne rozwiązanie 
zabezpieczające potrzeby teleinfor-
matyczne żołnierza bądź ratownika 
poprzez integrację i zarządzanie ich 
wyposażeniem. Umożliwia również 
efektywne zarządzanie drużyną/
zespołem podczas wykonywania 
zadań, w tym wymianę informacji 
o położeniu wojsk/jednostek, otrzy-
mywanie i wydawanie rozkazów 
oraz zgłaszanie i obrazowanie napo-
tkanych zagrożeń;

•  JFSS JAŚMIN (System Wymiany 
Danych dla Połączonego Wsparcia 
Ogniowego) – kompleksowe roz-
wiązanie zapewniające efektywną  
i automatyczną wymianę danych 

pomiędzy statkami powietrznymi 
oraz systemami wsparcia ogniowe-
go, a także zwiększające efektyw-
ność precyzyjnego wskazywania 
celów, w tym naprowadzania na nie 
statków powietrznych. Przeznaczo-
ne jest m.in. dla Taktycznych Zespo-
łów Kontroli Obszaru Powietrzne-
go – TZKOP, w tym nawigatorów 
lotnictwa (FAC – Forward Air Con-
troller i JTAC – Joint Terminal Attack 
Controller), koordynatorów wspar-
cia ogniowego (JFO – Joint Fires Ob-
server) i oficerów łącznikowych dla 
sił powietrznych (ALO – Air Liaison 
Officer);

•  CID JAŚMIN – Serwer Identyfika-
cji Bojowej, który stanowi o wiele 
szerszą niż w oryginalnej koncepcji 
NATO (ADatP-37 – STANAG 5528) 
implementację założeń tego typu 
rozwiązania. Pełni on rolę innowa-
cyjnego integratora istotnie pod-
noszącego głównie poziom: iden-
tyfikacji obiektów wojsk własnych 
i sojuszniczych, wymiany danych 
w tym zakresie między rodzajami 
sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa 
wojsk i tym samym efektywności 
ich działań;

•  Web Portal JAŚMIN – rozwiąza-
nie intranetowe m.in. wspierające 
procesy dowodzenia / zarządzania 
poprzez zastosowanie scentralizo-
wanego portalu, umożliwiającego 
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głównie tworzenie Połączonego 
Obrazu Sytuacji Operacyjnej/Kryzy-
sowej. Przeznaczony jest on głównie 
dla: sił zbrojnych, służb publicznych 
i organizacji cywilnych (np. w syste-
mach zarządzania kryzysowego);

•  System Bezpiecznej Wymiany In-
formacji (SBWI) – najnowsza wer-
sja Systemu Alarmowania Resortu 
Obrony Narodowej (SARON), zinte-
growanego, kompleksowego, rozle-
głego i z powodzeniem od wielu lat 
eksploatowanego już m.in. w SZ RP, 
dedykowanego dla różnych służb 
publicznych i firm realizujących 
zadania na rzecz bezpieczeństwa, 
obrony narodowej, wynikające  
z PMG (Programu Mobilizacji Go-
spodarki) itp. Wykorzystywany 
jest w określonych jednostkach i 
instytucjach sektora publicznego, 
zwłaszcza w zakresie wyjątkowo 
specjalistycznej wymiany informacji,  
w tym: grupowego (instytucjo-
nalnego oraz osobowego) powia-
damiania i/lub alarmowania (np. 
o aktualnych zagrożeniach) oraz 
raportowania o działaniach podej-
mowanych w tym zakresie i ich re-
zultatach. Jest funkcjonalnym kom-
ponentem Zintegrowanych Węzłów 
Teleinformatycznych KTSA (w wer-
sjach stacjonarnych) oraz ZWT JA-
ŚMIN (w wersjach polowych);

•  System Zarządzania Kryzyso-
wego JAŚMIN – innowacyjne oraz 
rozlegle działające rozwiązanie, de-
dykowane dla struktur krajowego 

systemu zarządzania kryzysowego, 
NATO i UE. Zapewnia komplekso-
we wsparcie w działaniach orga-
nów administracji publicznej oraz 
Sił Zbrojnych RP (w tym dla nowo 
tworzonych jednostek Obrony Te-
rytorialnej) podczas sytuacji ratow-
niczych i/lub kryzysowych. System 
ten wspiera procesy zarządzania, 
planowania, dowodzenia, kierowa-
nia, a także monitorowania (obra-
zowania) rzeczywistych zagrożeń o 
charakterze niemilitarnym oraz po-
lityczno-militarnym;

•  Information Exchange Gateway 
JAŚMIN (IEG JAŚMIN) – prekur-
sorskie rozwiązanie programowe 
i sprzętowe, stanowiące bramę 
bezpiecznej wymiany informacji. 
Zapewnia zwłaszcza zautomatyzo-
wany i bezpieczny transfer infor-
macji pomiędzy systemami o różnej 
klasyfikacji danych. Stanowi także 
znormalizowane rozwiązanie w za-
kresie ochrony tajemnicy w sieciach, 
zgodne z koncepcją NATO Network 
Enabled Capability;

•  Battlefield Replication Mecha-
nism (BRM) – również innowacyjny 
protokół przeznaczony do wymiany 
danych poprzez nisko przepustowe 
środki łączności. Jest to protokół kla-
sy RRM (Radio Replication Mecha-
nism), zapewniający automatyczną 
wymianę danych w systemach kla-
sy C4ISR i jest kluczowym rozwią-
zaniem programowym usprawnia-
jącym ten proces;

•  MIP Gateway B2/B3 – pierwsze tego 
typu w świecie rozwiązanie opraco-
wane przez TELDAT, które eliminu-
je problem braku kompatybilności  
i współpracy pomiędzy systemami 
dowodzenia wielu krajów, oparty-
mi na różnych systemach bazoda-
nowych (różne modele baz danych 
MIP – Multilateral Interoperability 
Programme). Autorskie rozwiązanie 
MIP Gateway B2/B3, zaimplemen-
towane w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia C3IS JAŚMIN, stanowi 
system pośredniczący pomiędzy 
wspomnianymi systemami i zawiera 
w sobie mechanizmy konwersji da-
nych pomiędzy modelami C2IEDM 
(starszym – MIP Baseline 2) oraz 
JC3IEDM (obecnym – MIP Baseline 
3 i 3.1). Należy zaznaczyć, że SWD 
C3IS JAŚMIN jest właśnie oparty na 
modelu JC3IEDM;

•  System Zarządzania JAŚMIN (SZJ) 
– zbiór specjalistycznych i komplek-
sowych narzędzi programowych, 
przeznaczonych do pełnej obsługi, 
zarządzania, monitoringu oraz kon-
figuracji wszystkich komponentów 
Sieciocentrycznej Platformy Tele-
informatycznej JAŚMIN, w tym jej 
urządzeń i oprogramowania, a także 
ich pozostałych elementów funk-
cjonalnych, np.: usług, systemów 
operacyjnych oraz urządzeń koń-
cowych. Każdy moduł programowy 
wchodzący w skład przedmiotowe-
go systemu, może również praco-
wać samodzielnie. SZJ to sprawdzo-
ny, dojrzały i stale rozwijany system, 
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który jest wdrożony i od wielu lat  
z powodzeniem szeroko eksploato-
wany w SZ RP w ramach Zintegro-
wanych Węzłów Teleinformatycz-
nych JAŚMIN (ZWT JAŚMIN);

•  kompleksowa gama (duży zbiór, 
na pewno niespotykany w kraju) 
uniwersalnych i zunifikowanych 
militarnych urządzeń teleinforma-
tycznych platformy JAŚMIN wraz  
z wzajemnie spójnym oprogramo-
waniem, dedykowanych na wszyst-
kie szczeble dowodzenia – wyko-
nane w technologii militarnej, m.in. 
o zwiększonej odporności: mecha-
niczno-klimatycznej i na emisję 
ujawniającą, zakłócającą, zaburze-
nia elektromagnetyczne, wyłado-
wania elektrostatyczne, spełniający 
normy np.: MIL-STD-461G, MIL-
STD-1275E, MIL-STD-810G, IP67 
oraz TEMPEST (SDIP-27 Level A, B, 
C). Badania potwierdziły m.in. ich 
odporność na udary mechaniczne 
(w tym wstrząsy i upadek z wyso-
kości) oraz oddziaływanie: niskich 
i wysokich temperatur, wysokiej 
wilgotności (w tym próby w wo-
dzie) oraz zasolenia. Zdolności do 
zrealizowania tego zadania TELDAT 
zdobywał latami (także za granicą) 
i jest w tym przedmiocie liderem  
i ekspertem. Dodatkowym walorem 
tych urządzeń jest możliwość ich 
eksploatowania jako rozwiązań au-
tonomicznych;

•  Terminale Taktyczne – jedne  
z najnowocześniejszych i najodpor-
niejszych w świecie militarnych ter-
minali przeznaczonych do zastoso-

wania w siłach zbrojnych lub innych 
służbach publicznych. Zaprojekto-
wane do działania w najtrudniej-
szych warunkach środowiskowych 
bez straty mocy obliczeniowej  
i zdolności wyświetlania obrazu. 
Zapewniają obsługę oprogramowa-
nia wsparcia dowodzenia i działań 
wojsk, a także dedykowane usługi 
sieciowe dla wszystkich mobilnych 
rozwiązań klasy C4ISR. Są wypo-
sażeniem dla: platform mobilnych, 
w tym pojazdów lądowych, obiek-
tów latających, sieciowych środków 
walki, a także żołnierza i ratownika. 
Rodzina tych terminali występuje  
w następujących wersjach wykona-
nia: Komputerowe Terminale Tak-
tyczne T15" / T12” / T10” oraz Indy-
widualne Terminale Taktyczne T8" / 
T7" / T5" / T4";

•  Ragedyzowane Routery do Sys-
temu Patriot – nowoczesne woj-
skowe urządzenia teleinformatycz-
ne przeznaczone do zastosowania 
w nowo utworzonych jednostkach 
ogniowych systemu zintegrowanej 
obrony przeciwlotniczej i przeciw-
rakietowej Patriot na całym świecie. 
Rozwiązania te przystosowane są 
do działania w najtrudniejszych wa-
runkach środowiskowych bez wpły-
wu na dostarczane funkcje. Zostały 
zaprojektowane i wykonane na zle-
cenie koncernu Raytheon. Ich jakość 
oraz terminowość dostaw zostały 
już dwukrotnie nagrodzone;

•  projekty na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności państwa zrealizowa-
ne na zlecenie i z budżetów resortu 

ON oraz Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju (NCBR). Najważniej-
szymi z nich są:

•  Rosomak WD, w ramach które-
go dostarczono m.in. najnow-
szą wersję jądra programowego 
tego obiektu mobilnego – opro-
gramowanie BMS C3IS JAŚMIN, 
które pozostaje na wyposażeniu 
SZ RP,

•  Gateway bezpiecznej wymiany 
informacji pomiędzy systemami 
o różnych poziomach wrażliwo-
ści (GBWI), projekt polegał na 
opracowaniu technologii i me-
chanizmów wymiany danych po-
między systemami pracującymi  
z różnymi klauzulami informacji,

•  Opracowanie metodologii sta-
łego nadzoru eksploatacji wy-
branych obszarów wyposażenia 
straży pożarnej, w zakresie nie-
zawodności i skuteczności dzia-
łania. Projekt ten zdobył nagrodę 
podczas targów Kaohsiung In-
ternational Invention and Design 
EXPO 2016 na Taiwanie.

Powyższe produkty cieszyły się i cie-
szą uznaniem Zamawiających, Organi-
zatorów oraz Użytkowników wojsko-
wych systemów teleinformatycznych, 
w tym z: Sojuszu Północnoatlantyckie-
go, Unii Europejskiej i USA. Ich walory  
i niezawodność zostały udokumento-
wane m.in. licznymi: nagrodami, certy-
fikatami, potwierdzeniami i opiniami, 
w tym sygnowanymi przez Agencję 
NCI (NATO Communications and In-
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formation Agency)/NATO C3 Agency. 
Tego typu ważnych nobilitacji, w tym 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie 
mają zwłaszcza żadne inne polskie tej 
klasy wyroby techniki wojskowej. Nie 
mają one także np. referencji eksplo-
atacyjnych Akademii Sztuki Wojennej 

(wcześniej AON), które posiada głów-
ny, kompleksowy i w wielu zakresach 
unikalny komponent programowy JA-
ŚMINa – ww. SWD C3IS JAŚMIN, z któ-
rego uniwersalnego i także unikalnego 
zestawu usług (co jest pierwszorzędną 
cechą tego rozwiązania) zbudowane 

są jego moduły programowe, dedyko-
wane dla następujących zasadniczych 
wspomnianych już systemów funkcjo-
nalnych omawianej platformy teleinfor-
matycznej: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, 
VIS JAŚMIN, DSS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN, 
CID JAŚMIN oraz SZK JAŚMIN.

•  kolejną nagrodą MON tym 
razem za projekt Innowa-
cyjnego Systemu Bezprze-
wodowego Zrządzania 
Sterowanymi Przeciwpan-
cerno-Przeciwtransporto-
wymi Ładunkami Wybu-
chowymi”;

•  wyróżnieniem DEFEN-
DER za ww. SWD C3IS 
JAŚMIN podczas MSPO 
2018 w Kielcach, nadanym 
przez kapitułę, w której 
skład wchodzili prominent-
ni przedstawiciele m.in.: 

Prezydenta i Premiera RP, 
MON i SZ RP, MSWiA, 
ABW, SG, ŻW, Policji i SP;

•  medalem „Zasłużony 
dla Eksportu RP”, przy-
znanym po raz pierwszy 
polskiej firmie obronnej 
pod patronatem resortów 
Spraw Zagranicznych oraz 
Przedsiębiorczości i Tech-
nologii;

•  nagrodą Raytheon Glo-
bal oraz Raytheon In-
tegrated Defense Sys-

tems (IDS), głównie za 
wzorcowe zrealizowanie 
dostaw ww. specjalistycz-
nych urządzeń teleinfor-
matycznych do systemów 
Patriot. Została nimi uho-
norowana również po raz 
pierwszy polska spółka 
obronna;

•  nagrodą Innowacyjna 
Firma na Rzecz Bezpie-
czeństwa Państwa za in-
nowacyjność oferowanych 
wyrobów, szeroki zakres 
uprawnień i kompetencji, 

przyznaną w ramach kon-
kursu odbywającego się 
pod patronatem honoro-
wym Szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego;

•  wyróżnieniem za Szczegól-
ne Osiągnięcia w Dosko-
naleniu Systemu Zarzą-
dzania Jakością, nadanym 
również pierwszy raz firmie 
obronnej w ramach konkur-
su odbywającego się pod 
patronatem honorowym 
Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego.

NAgRODY I WYRÓŻNIENIA:
TELDAT (w tym jego rozwiązania) był także wyjątkowo wiele razy wyróżniany, również 
nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego. Liczne z tych nobilitacji otrzymał za naj-
bardziej zaawansowane technologicznie i służące bezpieczeństwu żołnierzy wyroby tech-
niki wojskowej. – inne rozwiązania z tej dziedziny nie uzyskały nawet jednego takowego 
wyróżnienia. Tylko w 2018 r. bydgoska spółka została uhonorowana:
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LOTNISKOWE URZĄDZENIE ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO  
SAMOLOTóW LUZES V/D SERIA V

Lotniskowe urządzenie zasilania elek-
troenergetycznego samolotów LUZES 
V/D seria V przeznaczone jest do zasi-
lania systemów pokładowych, urucha-
miania silników i sprawdzania stanu 
technicznego wyposażenia pokłado-
wego wszystkich typów statków po-
wietrznych Sił Zbrojnych RP.

Jest to urządzenie mobilne, zasilane sil-
nikiem wysokoprężnym, zamontowane 
na standardowej 15 stopowej ramie kon-
tenera, co umożliwia jego zainstalowanie 
na dowolnym samochodzie ciężarowym. 
Seria V to najnowsza wersja urządzenia 
dostosowana do zabudowy kontenero-
wej na podwoziu Jelcz.

Urządzenie jest zaprojektowane do 
pracy ciągłej i może obsługiwać jedno-
cześnie dwa statki powietrzne w dowol-
nych warunkach tj. na terenie lotniska, na 
poligonie, w rejonie działań wojennych.

Spełnia wymagania normy międzyna-
rodowej ISO – 6858 Statki powietrzne 
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-- Naziemne źródła zasilania energią 
elektryczną, dzięki czemu jest kompa-
tybilne ze wszystkimi typami statków 
powietrznych zarówno produkcji rosyj-
skiej, jak i najnowszymi konstrukcjami 
zachodnimi.

Urządzenie dzięki zapasowi mocy oraz 
uniwersalnym wyjściom przystosowa-
ne jest do współpracy ze strukturami 
NATO.

LUZES V/D seria V  
- Innowacje
1.  Zastosowanie własnego sterownika 

mikroprocesorowego do sterowania 
pracą całego urządzenie. WCBKT S.A. 
jest autorem i właścicielem dokumen-
tacji i algorytmów sterujących.

2.  Wprowadzenie budowy modułowej 
(cyfrowe moduły RUP, INT WWA 
produkcji WCBKT S.A. ) co znacznie 
zwiększa niezawodność urządzenia 
oraz usprawnia diagnostykę.

3.  Zastosowanie szybkich autorskich al-
gorytmów sterujących pracą urządze-
nia, dzięki czemu zagwarantowana jest 
najwyższa jakość energii wydawanej 
zgodnie ze obowiązującymi normami.

4.  Zastosowanie szybkich autorskich 
algorytmów zabezpieczających, co 
gwarantuje najwyższą ochronę stat-
ków powietrznych.

5.  Zastosowanie dużego ekranu sterujące-
go HMI z intuicyjnym interfejsem ste-
rującym, co pozwala aby czynności od 
uruchomienia urządzenia do wydawania 
energii zostały skrócone do minimum.

6.  Zastosowanie zdalnego, bezprzewo-
dowego pulpitu sterowania (tablet), 
dzięki któremu technik pokładowy 
statku powietrznego ma możliwość 
obsługi urządzenia LUZES V/D oraz 
kontroli parametrów bezpośrednio  
z pokładu samolotu.

7.  Zastosowanie systemu autodiagnosty-
ki, który zabezpiecza urządzenie przed 

błędnym działaniem oraz informuje 
użytkownika o zaistniałych usterkach.

8.  Zastosowanie zdalnej diagnostyki 
umożliwia rozwiązanie problemu zdal-
nie bez konieczności wyjazdu serwiso-
wego i tym samym znacznie skraca czas 
naprawy.

9.  Gromadzenie na bieżąco danych dia-
gnostycznych umożliwia odtworzenie 
zakłóceń, które wystąpiły podczas 
obsługi statku powietrznego i szybką 
identyfikację ich źródła.

Luzes V/D seria V to najnowszy zasi-
lacz elektroenergetyczny opracowany  
i wyprodukowany w Wojskowym Cen-
tralnym Biurze Konstrukcyjno – Techno-
logicznym S.A., będącym kontynuatorem 
powołanego w 1968 roku Zakładu Pro-
dukcji Doświadczalnej Wojskowej Aka-
demii Technicznej.

Od 50 lat spółka działa w obszarze 
związanym z obronnością i bezpieczeń-
stwem państwa.
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Intelektualny i techniczny potencjał fir-
my pozwala na prowadzenie działalności 
obejmującej projektowanie i produkcję 
nowoczesnych urządzeń, ich modyfika-
cje, modernizacje oraz pełen zakres usług 
serwisowych.

WCBKT S.A. jest jedynym w Polsce 
przedsiębiorstwem, które kompleksowo 
wyposaża lotniska wojskowe w urzą-
dzenia do naziemnej obsługi statków 
powietrznych. Spółka działa również na 
rynku cywilnym i dla obu tych sektorów 
oferuje wyposażenie hangarowo-lot-
niskowe oraz szeroką gamę urządzeń 
NOSP.

Niektóre z nich mogą znaleźć zastoso-
wanie również w innych służbach mun-
durowych, np.:

1.  STELLA 100 
– urządzenie oświetleniowe dużej wy-
dajności z możliwością pracy w trud-
nym terenie zasilana własnym silnikiem 
spalinowym. Możliwość pracy w han-
garach z zasilaniem z sieci przemysło-
wej.

2.  LOP/N
– lotniskowy osuszacz powietrza,  
urządzenie przystosowane do wydajne-
go osuszania pomieszczeń po powodzi. 
Posiada możliwość szybkiego podgrze-
wania pomieszczeń, namiotów, jak rów-
nież przestrzeni pojazdów np. autobu-
sów.

Przedsiębiorstwo oferuje również tre-
nażery do szkolenia załóg czołgów T-72  
i PT-91 oraz wozów bojowych BWP-1.

Jest producentem systemu tłumienia 
wybuchu i gaszenia pożaru - STOPFIRE 
w czołgach i wozach bojowych.

Od 2018 roku w strukturach WCBKT S.A. 
działa Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu 
do Naziemnej Obsługi Statków Powietrz-
nych (CDiSS NOSP), którego głównym 
zadaniem jest kompleksowe zapewnienie 
dostępności i sprawności urządzeń dla 
wszystkich rodzajów statków powietrz-
nych, użytkowanych w SZ RP.

Nieustannie poszukujemy nowocze-
snych rozwiązań konstrukcyjnych, udosko-
nalając produkowany sprzęt i poszerzając 
ofertę spółki. Jedną z planowanych premier 
na rok 2019 jest Lotniskowy Dystrybutor 
Azotu, jest to mobilny dystrybutor na po-
jeździe wykorzystywanym przez SZ RP.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

ul. Radiowa 13,
01-485 Warszawa

poczta@wcbkt.plwcbkt.pl +48 22 749 79 00
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Wojskowy 
Instytut Techniki 
Inżynieryjnej 
im. profesora Józefa Kosackiego

W 7 Programie Ramowym Badań, 
Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 
Unii Europejskiej (2007-2013) w prio-
rytecie „Współpraca” stworzono spe-
cjalny obszar tematyczny poświęcony 
bezpieczeństwu, z budżetem w wy-
sokości 1 400 milionów Euro. Prowa-
dzona przez Unię Europejską polityka 
wspierania projektów w dziedzinie 
bezpieczeństwa zgodna jest nie tylko 
ze strategią lizbońską, ale i w przypad-
ku narzędzi opracowanych w WITI,  
z dwoma priorytetowymi zdolnościa-

mi operacyjnymi MON na najbliższe  
10 lat. 

Pierwszym, jest zdolność do przetrwa-
nia i ochrony wojsk, zwłaszcza specjali-
stycznych pododdziałów rozminowania, 
wykonujących prace oczyszczania tere-
nu i obiektów z przedmiotów wybucho-
wych i niebezpiecznych (EOD) w kraju 
oraz za granicą (podczas misji sił ISAF  
w Iraku i Afganistanie). Drugim priory-
tetem, do którego odnoszą się narzędzia 
opracowane w WITI jest wsparcie ukła-

du pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń 
niemilitarnych, co oznacza też wsparcie 
działań cywilnych organizacji i grup zaj-
mujące się rozminowaniem humanitar-
nym na świecie, w tym w krajach NATO, 
które dotknięte są plagą wybuchowych 
pozostałości powojennych (ERW) takich 
jak Chorwacja i Albania. W odpowiedzi 
na problemy związane z zagrożeniem 
ze strony min przeciwpiechotnych oraz 
innych przedmiotów wybuchowych  
i niebezpiecznych utworzono konsor-
cjum złożone z 25 partnerów z 11 państw, 

ZESTAW NARZĘDZIOWY Z ZAKRESU GLOBALNEGO 
ROZMINOWANIA HUMANITARNEGO

Neutralizator wybuchowy Neutralizator termiczny
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które pracowało nad projektem o akroni-
mie TIRAMISU (Toolbox Implementation 
for the Removal of Antipersonnel Mines, 
Submunitions and Unexploded Ordnan-
ce). Projekt TIRAMISU stawiał sobie za 
cel opracowanie podstaw do stworzenia 
zestawu narzędzi obejmującego główne 
działania z zakresu globalnego rozmino-
wania humanitarnego – począwszy od 
przeglądu dużych obszarów, poprzez nie-
bezpieczeństwo związanie z usuwaniem 
materiałów wybuchowych, na edukacji 

na temat zagrożenia ze strony min koń-
cząc. Zestaw, który został wytworzony, 
oferuje podmiotom działającym na tym 
obszarze wybór narzędzi pogrupowa-
nych w moduły tematyczne ułatwiające 
bardziej efektywne wykonanie zadań 
związanych z rozminowanie. Narzędzia 
te zaprojektowane zostały we współpra-
cy z użytkownikami docelowymi. Ideą 
przyświecającą TIRAMISU było skupienie 
wysiłków na tych technologiach i meto-
dach, które są najbardziej zaawansowa-
ne technologicznie (w tym tzw. techno-
logie przełomowe zdefiniowane przez 
ATC NATO i STO NATO, jak sieci bezprze-
wodowe i sensory), ale jednocześnie nie 
pomijanie obiecujących, innowacyjnych  
i mniej zaawansowanych rozwiązań, czy 
rozwiązań prostych i dostępnych z punk-
tu widzenia ekonomiczności. 

Zadaniem WITI w projekcie było opra-
cowanie pięciu narzędzi polepszających 
ogólną wydajność i opłacalność rozmi-
nowania dużych obszarów, ułatwiają-
cych prace osób odpowiedzialnych za 
rozminowanie, a także zwiększających 
ich bezpieczeństwo. WITI osiągnął tym 
samym pożądany, zarówno przez poli-
tykę NATO jak i UE, aspekt współpracy 
cywilno-wojskowej. 

Pierwszym narzędziem jest ROZKŁAD 
HEKSOGENU (RDX) METODĄ CHEMICZ-
NĄ. Jest to innowacyjny proces usuwa-
nia heksogenu (RDX) na drodze rozkładu 
niewybuchowego, w wyniku którego 
otrzymywane są produkty neutralne dla 
środowiska i nietoksyczne. Celem było 
zbadanie i opracowanie bezpiecznej al-

ternatywy dla obecnie stosowanych 
metod usuwania drugiego (po trotylu) 
najczęściej stosowanego w świecie ma-
teriału wybuchowego. Obecnie podczas 
niszczenia amunicji stosuje się najczę-
ściej metody oparte na kontrolowanych 
procesach wybuchowych (głównie de-
flagracji). Niemniej jednak, ze względu 
na warunki zachodzenia procesu (wy-
soka temperatura i ciśnienie), produkty 
rozkładu stanowią mieszaninę związków 
o przypadkowym składzie, w tym tok-

sycznych tlenków azotu i węgla. Prze-
prowadzono szereg badań różniących 
się stężeniem kwasu solnego – od 60% 
do 85% i wielkością porcji heksogenu. 
Zalecane jest stosowanie 75% H2SO4. 
Reakcję przeprowadzono w trzech eta-
pach po 200g heksogenu w każdym. Ob-
serwowano dwufazowy przebieg reakcji 
rozkładu RDX.

Faza 1 - RDX po wprowadzeniu do 
kwasu tworzył białą jednorodną za-
wiesinę. Po podniesieniu temperatury  
w pierwszym etapie powyżej 55oC,  
w drugim 60oC, w trzecim 650C, zawie-
sina RDX aglomerowała się w grube ziar-
na, a przy dalszym wzroście temperatury 
znikała z objętości roztworu. Pojawiała się 
piana na powierzchni cieczy i wzrastało ci-
śnienie gazów odlotowych z reaktora. 

Faza 2 - Po podniesieniu temperatu-
ry w pierwszym etapie powyżej 80oC,  
w drugim 85oC, w trzecim 900C nastę-
pował egzotermiczny wzrost tempera-
tury i intensywne gazowanie roztworu. 
Reakcja rozkładu RDX w poszczegól-
nych próbach kończyła się w tempera-
turze (110 – 118)oC i roztwór poreakcyjny 
stawał się klarowny. Po odgazowaniu 
roztworu jego temperatura samoczyn-
nie spadała. Barwa roztworu zmieniła 
się w pierwszym etapie na słomkową,  
a drugim na brązową, w trzecim na 
ciemnobrązową.

W 1500g 75% kwasu siarkowego zu-
tylizowano łącznie 600g RDX. Z przed-
stawionego przebiegu procesu rozkładu 
heksogenu wynika możliwość bezpiecz-

nego prowadzenia utylizacji jednorazo-
wo ładunku o masie 200g. 

W wyniku przeprowadzenia rozkładu 
RDX, powstają produkty, które poddaje 
się procesowi utleniania. Utlenianie pro-
duktów rozkładu RDX polega na przepro-
wadzeniu reakcji utleniania z nadtlenkiem 
wodoru. Po odgazowaniu mieszaniny 
poreakcyjnej oznaczona zawartość alde-
hydu i kwasu mrówkowego w roztworze 
przedstawia poniższa tabela:

Drugim i trzecim jest komplementar-
ny zestaw dwóch prototypowych neu-
tralizatorów: NEUTRALIZATOR WYBU-
CHOWY i NEURALIZATOR TERMICZNY 
– oba narzędzia służą do usuwania min 
in-situ. 

Zestaw do niszczenia min metodą 
wybuchową (neutralizator wybucho-
wy) – składający się z: zapalarek, ma-
teriału wybuchowego, przewodów sa-
perskich, lontu oraz oprzyrządowania 
do mocowania ww. wyposażenia na 
obiektach niebezpiecznych, które będą 
niszczone. Wykorzystuje działanie od-
powiednio przygotowanego niewiel-
kiego ładunku rozminowania, który za 
pomocą inercyjnego elementu w po-
staci cylindra stalowego, który zapewni 
unieszkodliwienie zapalnika miny lub 
pocisków z amunicji kasetowej poprzez 
jego zniszczenie. Przeprowadzone te-
sty poligonowe potwierdziły wysoką 
skuteczność tego zestawu przy uniesz-
kodliwianiu min (zniszczeniu uległ za-
palnik miny). W czasie wykonywania 
różnego typu zadań zarówno w okre-
sie działań bojowych, jak i w okresie 
pokoju, może pojawić się konieczność 
usuwania z terenu niewypałów i nie-
wybuchów, jak również pojedynczych 
min i urządzeń IED. W wielu przypad-
kach zachodzi konieczność unieszkodli-
wienia tego typu wyrobów na miejscu 
wykrycia, np. poprzez odstrzelenie za-
palnika miny, bomby, czy też fizycznego 
ich zniszczenia. Efekt tego typu dzia-
łań nie jest do końca przewidywalny. 
Opracowano dwie wersje ładunków  
wybuchowych.

LP Oznaczany składnik Po rozkładzie RDX Po utlenieniu H2O2

1 CH2O      [g] 7,20 0,88

2 HCOOH  [g] 16,3 1,36

3 H2SO4     [%] 61,2 36,4

Wyniki oznaczeń formaldehydu i kwasu mrówkowego po utlenieniu nadtlenkiem wodoru
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Prowadzenie prac naukowych, badaw-
czo-rozwojowych oraz wykonywanie 
ekspertyz w zakresie:  
•  maszyn i sprzętu inżynieryjnego, sprzętu  

i środków minersko-zaporowych, syste-
mów minowania i rozminowania, instalacji 
elektrycznych niskiego napięcia, zespołów 
prądotwórczych, środków przeprawo-
wych i mostowych, zestawów do masko-
wania, pokryć maskujących, sprzętu  
i środków do rozpoznania inżynieryjnego, 
pozoracji, fortyfikacji polowej oraz do 
uzdatniania i oceny jakości wody.

Zestaw do usuwania min metodą spa-
lania (neutralizator termiczny) – polega 
na wykorzystaniu specjalnie skompono-
wanych wysokotemperaturowych ma-
teriałów palnych (wąsko płomieniowych) 
przystosowany do przepalania mate-
riałów obudów min i IED. Neutralizuje 
przedmiot niebezpieczny za pomocą sil-
nego płomienia generowanego pirotech-
nicznie, bez wywołania jego detonacji. 
Płomień powoduje przepalenie materia-
łu obudowy (kadłuba) wykrytego przed-
miotu i wypalenie ładunku materiału wy-
buchowego znajdującego się wewnątrz. 
Granat termitowy jest w stanie zniszczyć 
do 250 g trotylu. Istnieje opcja łączenia 
w grupę kilku granatów, co zwiększa ich 
efektywność w praktyce saperskiej. W 
wyniku przeprowadzonych doświadczeń 
opracowano sposób kierowania strugi 
ognia na przepalany przedmiot kanałem 
wewnątrz sprasowanej mieszanki termi-
towej. W kanale tym zamknięto rurkowy 
zapalnik skierowany w dół granatu i za-
palany lontem prochowym od góry. Per-
forowane ścianki zapalnika umożliwiają 
zapalanie kolejnych warstw mieszanki 
zapalającej w granacie. Po wypaleniu 
zapalnika, rozgrzane gazy kierują płynne 
żelazo wypalonym kanałem na przepa-
lany przedmiot. Uzyskano w ten sposób 
efekt przepalenia 2 mm blachy stalowej 
ładunkiem dwukrotnie mniejszym niż 
przy odpalaniu granatu od dołu. Granaty 
o średnicy 75 mm przepalające blachę o 
grubości 8 mm i ważą około 800 g. Taki 
efekt osiągnięto przy mniejszej masie 
mieszanki zmieniając konstrukcję gra-
natów. Zmieniono konstrukcję zapalnika 
nadając mu kształt wydłużonej papie-
rowej tubki o średnicy 15 mm z lontem 
prochowym wklejonym w zapalnik od 
góry. Na całej długości tubki nawiercono 

otwory umożliwiające poprzeczne wpro-
wadzenie płomienia do mieszanki termi-
towej wypełniającej granat. Końcówkę 
lontu umieszczono w warstwie prochu 
czarnego o masie 1,5 g. W pozostałej czę-
ści tubki zaprasowano mieszankę termi-
towo-zapalającą.

LEKKA PRZYCZEPA Z POJEMNIKIEM 
DO PRZEWOZU PRZEDMIOTÓW WY-
BUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH 
- to narzędzie czwarte. Zestaw służy 
do przewożenia ładunków zawierają-
cych materiały wybuchowe od miejsca 
ich zlokalizowania i podjęcia do miejsca 
ich utylizacji. Zestaw składa się z amor-
tyzowanej przyczepy transportowej  
z umieszczonym na niej pojemnikiem 
oraz pojazdu ciągnącego. Do transpor-
towania przyczepy będzie wykorzystany 
ciągnik. Konstrukcję pojemnika wykona-
no z blachy o grubości 10 mm połączo-
nej w dolnej części z dennicą. Ramę, na 
której posadowiono pojemnik, wykona-
no z profili o przekroju prostokątnym. 
Pokrywa pojemnika została zaprojek-
towana, jako konstrukcja ażurowa, aby 
możliwy był swobodny wyrzut gazów 
powybuchowych. Wyposażenie pojem-
nika, w postaci elementów wygłuszenia 
i absorpcji energii, wykonano w trzech 
wariantach, z których poniżej opisano 
najbardziej zaawansowaną wersję. Prze-
strzeń pod podłogą, na której umieszczo-
no ładunki wybuchowe pozostawiono 
bez wypełnienia (powietrze), natomiast 
na podłodze, wokół ładunku wybucho-
wego ustawiono plastikowe pojemniki 
z płynem. Podczas badania analizowa-
no rozrzut odłamków wokół pojemnika  
i nie stwierdzono elementów z ładunków 
wybuchowych oraz elementów wygłu-
szenia na zewnątrz pojemnika. Odłamki 

drewniane z uszkodzonych desek i z po-
krywy wnęki, na której były położone ła-
dunki wybuchowe oraz butelki z płynem, 
zostały skutecznie zatrzymane przez 
ażurowa konstrukcję pokrywy. 

Piątym narzędziem jest LEKKI TRAŁ 
NACISKOWY do oczyszczania terenu  
z min o działaniu naciskowym oraz z za-
palnikiem odciągowym i wybuchowych 
pozostałości wojennych (ang. ERW). 
Zaprojektowany przez naukowców  
i inżynierów WITI trał naciskowy, może 
współpracować z niewielkim ciągnikiem, 
co jest ważne z punktu widzenia możli-
wości prowadzenia rozminowania przez 
kraje trzeciego świata. Na konstrukcję 
zestawu nałożono następujące wyma-
gania dotyczące mobilności (wykrywa-
nie ładunków w sposób ciągły), prostoty 
i zwartości konstrukcji, ogólnodostępno-
ści materiałów konstrukcyjnych, pracę w 
różnorodnym terenie, modułowości kon-
strukcji, nacisk na podłoże rzędu 

(100÷500) N oraz najważniejszy wy-
móg – odporność na wybuch wynoszącą 
do 1 kg TNT. Geometrię trału zamode-
lowano w systemie Autodesk Inventor, 
model dyskretny wykonano w progra-
mie HyperMesh, natomiast symulacja 
dynamiczna została przeprowadzona 
w programie obliczeniowym LS-DYNA. 
Podczas analizy zasymulowano wybuch 
ładunku o ekwiwalencie 1 kg TNT pod 
środkowym segmentem trału. W wyni-
ku wykonanej symulacji, w przypadku 
obciążenia 1 kg TNT uszkodzeniu ulegają 
dwa zespoły trałujące. Pozostałe elemen-
ty konstrukcji spełniają warunki do dal-
szej pracy. Po wymianie uszkodzonych 
zespołów bądź elementów, urządzenie 
nadal jest sprawne.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego

ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław

witi@witi.wroc.plwww.witi.wroc.pl +48 71 34 74 440

Pojemnik do przewozu  
przedmiotów wybuchowych  
i niebezpiecznych

Lekki trał naciskowy  
– projekt koncepcyjny
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Wojskowy Instytut 
Techniki Pancernej  
i Samochodowej

WWojskowy Instytut Techniki Pancernej i 
Samochodowej swój rodowód  wywo-
dzi z powstałego 17 września 1927 roku 
Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii 
w skład którego wchodziło Biuro Kon-
strukcyjne Broni Pancernej prowadzące 
prace konstrukcyjne i badawcze zwią-
zane z powstawaniem polskiego sprzę-
tu pancernego.

Obecny zakres Działalności WITPiS 
obejmuje: Badania i rozwój pojazdów,  
a także ich wyposażenia:

•  studia analityczne i badanie tendencji 
rozwojowych sprzętu wojskowego in-
nych armii, dla potrzeb rozwoju pojaz-
dów SZ RP;

•  prace rozwojowe dotyczące konstruk-
cji i eksploatacji nowych pojazdów lub 
modernizacji eksploatowanych;

•  doskonalenie oraz wdrażanie metodyk 
badawczych pojazdów z uwzględnie-
niem wykorzystania nowoczesnego 
wyposażenia badawczego.;

•  testy oraz oceny oferowanych SZ RP 
wozów bojowych i innych pojazdów,  
w zakresie konstrukcji, bezpieczeń-
stwa, właściwości funkcjonalnych i nie-
zawodnościowych.

Badania i rozwój systemów i sprzętu za-
bezpieczenia technicznego eksploatacji 
pojazdów oraz procesu szkolenia załóg  
i personelu technicznego:

•  prace rozwojowe dotyczące metodyk 
oraz sprzętu potrzebnego do diagno-

Uniwersalny modułowy warsztat pojazdów



66

Parametr JM Wartość

Masa t 15,8

Masa holowanego pojazdu t 16,0

Udźwig żurawia tm 19,2

Prędkość maksymalna km/h 85

Prędkość pełzania km/h 0,5

Załoga żołnierz 4

Zakres prac rbh 40

zowania, obsługiwania oraz napraw 
pojazdów w warunkach stacjonarnych 
i polowych;

•  doskonalenie i wdrażanie nowocze-
snych systemów sprzętu ratunkowego 
i ewakuacyjnego pojazdów;

•  badania i doskonalenie metodyk  
i sprzętu do przechowywania i ochrony 
czasowej pojazdów.

Badania na rzecz bezpieczeństwa i ograni-
czenia negatywnego wpływu eksploatacji 
pojazdów oraz sprzętu zabezpieczającego 
ich eksploatację na ludzi i środowisko: 

•  doskonalenie i wdrażanie metodyk ba-
dawczych z zakresu ergonomii w po-
jazdach;

•  doskonalenie i wdrażanie metodyk 
badawczych do oceny oddziaływania 
czynników eksploatacyjnych na środo-
wisko naturalne;

•  badania, testy, ekspertyzy i oceny bez-
pieczeństwa użytkowników pojazdów  
i ich otoczenia.

Badanie i rozwój wybranych problemów 
inżynierii materiałowej dla potrzeb kon-
strukcji i technologii pojazdów:

•  prace rozwojowe nowych konstrukcji  
i materiałów niezbędnych do podnie-
sienia poziomu ochrony załóg pojazdów  
i transportowanych osób i ładunków;

•  doskonalenie metod badań, właściwo-
ści nowych konstrukcji i materiałów do 
ochrony załóg pojazdów i transporto-
wanych osób i ładunków;

•  badania, testy i ekspertyzy w tym 
ocena pojazdów w czasie ich eksplo-
atacji dla potrzeb banku informacji 
o niezawodności i funkcjonowaniu 
pojazdów i zamontowanego na nim 
innego SpW.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

sekretariat@witpis.euwww.witpis.eu +48 22 783-19-28

UNIWERSALNY MODUŁOWY WARSZTAT POJAZDÓW
Przeznaczenie:
•  zabezpieczenie techniczne na poziomie taktycznym I
•  obsługiwania techniczne o pracochłonności do 40 rbh w warunkach 

polowych
•  naprawy bieżące w warunkach polowych o pracochłonności do 

40 rbh– poziom R1 i R2
•  wymiana bloków napędowych typu PowerPack (BWP-1, KTO Roso-

mak, wsparcie dla czołgów)
•  prace przeładunkowe
•  rozruch silników pojazdów oraz urządzeń pokładowych
•  ewakuacja wtórna pojazdów kołowych o DMC do 16 ton
dla pojazdów samochodowych, przyczep i pojazdów gąsienicowych

Założenia i wyposażenie
•  modułowa zabudowa
•  żuraw przenośny średniego udźwigu (do 6 ton)
•  kontener 10-stopowy z podstawowym wyposażeniem mechanicz-

nym i elektromechanicznym
•  ergonomiczne miejsca pracy / odpoczynku drużyny remontowej
•  urządzenie filtrowentylacyjne – montowane wg potrzeb taktycznych 
•  agregat prądotwórczy
•  sprężarka powietrza
•  komplety obsługowo-naprawcze
•  maty zmniejszające naciski jednostkowe wywierane na grunt
•  pneumatyczny przenośny podnośnik warsztatowy
•  przenośne źródło zasilania do awaryjnego uruchamiania pojazdów 

oraz urządzeń pokładowych

Pomysłodawca: WITPiS Sulejówek, 
Współwykonawcy: ZAMET Głowno, Cargotec, ArPol, 
Magazyn Centralny Centrum
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