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Myślę, że wielu, a być może wszyscy zgodzimy się,
że w aktualnej dobie trudno byłoby znaleźć dziedzinę życia społeczno-gospodarczego, w której kwestie
bezpieczeństwa moglibyśmy zignorować i odłożyć
na plan dalszy. To nasz wspólny obowiązek dla nas
samych i przyszłych pokoleń.
W dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, w tym
także militarnego nie straciła niestety na aktualności.
Jest wartością uniwersalną. Akty terroru, powrót do
koncepcji używania siły militarnej do rozstrzygnięć
politycznych, bezkompromisowa retoryka, działania
hybrydowe, informacyjne, czy ataki cybernetyczne
powodują, że każdego dnia stajemy wobec nowych
wyzwań i zagrożeń. Tymczasem dobrobyt i wszechstronny rozwój naszego społeczeństwa wymaga
gwarancji bezpieczeństwa, a tym samym sił i środków do jego zapewnienia.
Jak często podkreśla zarówno Zwierzchnik Sił
Zbrojnych Pan Prezydent Andrzej Duda, jak i minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak, także konfrontacyjne poczynania naszego wschodniego
sąsiada na arenie międzynarodowej oraz nieustające
zagrożenie ze strony państwa islamskiego, zmuszają
nas do poświęcania większej uwagi siłom zbrojnym
i zdolnościom obronnym państwa.
Polska stoi przed koniecznością planowania rozwoju i modernizacji armii w diametralnie zmienionych warunkach bezpieczeństwa zewnętrznego,
a dodatkowo – działając pod presją czasu.
Jeżeli poważnie traktujemy pojawiające się zagrożenia, powinniśmy koncentrować się na jak najszybszym unowocześnieniu krytycznych zdolności
obronnych, odkładając w czasie implementację tych
mniej istotnych.
Jak pokazują i udowodniają największe imprezy
wystawiennicze branży zbrojeniowej w kraju, jak
choćby Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, czy gdańskie Bałtyckie Targi Militarne Balt Mili-

tary Expo, prezentowana tam oferta nauki i przemysłu obronnego wychodzi naprzeciw wspomnianym
przeze mnie potrzebom i oczekiwaniom. Tym samym
celom, lecz w zmienionej formule służy również organizowany cyklicznie co rok - pod Patronatem Honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
w Kancelarii Prezydenta RP - przez Stowarzyszenie
Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych ogólnopolski Konkurs pn. ”Lider Bezpieczeństwa Państwa”.
W tym roku odbyła się już jego siódma edycja.
W Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa”
nagradzane są innowacyjne produkty, technologie
i usługi stanowiące ofertę nie tylko dużych graczy
na rynku, jak przedsiębiorstwa wchodzące w skład
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, instytutów, czy uczelni,
ale również małych , a także średnich firm i przedsiębiorstw krajowych, produkujących i świadczących
usługi dla wojska, służb mundurowych oraz innych
podmiotów działających w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbiorowego. Celem wiodącym Konkursu jest promocja nowoczesnych technologii i rozwiązań projektowych, innowacyjnych
wdrożonych już produktów. Natomiast przyznawane nagrody są wyrazem uznania i podziękowania za
trud oraz wysiłek konstruktorów, jak również kadr
inżynierskich, których wynikiem są – jak się okazuje – nadzwyczaj innowacyjne i nowatorskie rozwiązania techniczne mogące stanowić cenną ofertę
dla wszystkich formacji w sferze bezpieczeństwa
i obronności.
Dlatego też, korzystając z tej możliwości, chciałbym serdecznie podziękować i wyrazić uznanie
wszystkim tym, którzy wnoszą wkład i swoją wiedzę oraz talent w rozwój naszych mocy obronnych
oraz organizację tego już uznanego i prestiżowego
przedsięwzięcia jakim okazał się „Lider Bezpieczeństwa Państwa”

Jan Andrzej Ligus
prezes Zarządu
Stowarzyszenia Dostawców
na Rzecz Służb Mundurowych
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Autorskie rozwiązanie stosujące nowy
materiał wraz z nowatorską konstrukcją
bezpilotowego statku powietrznego, nie
mają swoich odpowiedników w obecnych konstrukcjach UAV. Z tym zdaniem
zgodziło się międzynarodowe jury, które wyróżniło konstruktorów z Akademii
Wojsk Lądowych złotym medalem innowacji i wynalazczości na 46. Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości, która odbyła się w dniach 11 - 15
kwietnia w Genewie.
Użycie w warunkach bojowych lekkiego, stabilnego, cichego i niewidzialnego
dla fal radarowych statku powietrznego, pozwala na uzyskanie przewagi taktycznej na polu walki. Może również jest
skutecznie wspierać działalność służb
publicznych w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zarządzania kryzy-

sowego. Zaproponowany przez zespół
Akademii Wojsk Lądowych wynalazek
pozwala na redukcję kosztów eksploatacji statków powietrznych, zwiększenie
ich nośności, wysoką manewrowość oraz
efektywność użycia. Jedną z charakterystycznych cech jaką posiada to że startuje i ląduje praktycznie „z ręki” (eSTOL
- Extremly Short Take-Off and Landing).

lem w Hong Kongu na międzynarodowej
wystawie International Invention Design
Competition (grudzień, 2018). Dodatkowo AWL została wyróżniona nagrodą
specjalną przyznaną przez chińskich organizatorów konferencji. Za interdyscyplinarność innowacji otrzymaliśmy wyróżnienie od International Federation of
Inventors’ Associations.

To nie jedyne wyróżnienie dla zespołu
badawczego Akademii. Dużą innowacyjność produktu zauważyły również
delegacje z Tajlandii i Rumunii, które
wyróżniły nasz produkt nagrodami specjalnymi: Narodowej Agencji Badawczej
Królestwa Tajlandii oraz Medalem Stowarzyszenia Innowatorów Rumunii.

Złoty medal wystawy w Hong Kongu
przyznano technologii pod nazwą Ciekłokrystaliczny wyświetlacz bazujący na
zamianie promieniowania jonizującego
na efekt optyczny w czasie rzeczywistym
(ang. Liquid crystal display base cascade
ionizing radiation detector visualizing in
Real Time).

Technologia z Akademii Wojsk Lądowych została nagrodzona złotym meda-

Urządzenie pozwala na bezpośredni
pomiar promieniowania jonizującego,
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które w postaci zmiany barwy wyświetlacza określa wartość mocy dawki.
Przedstawiona innowacja stanowi technologię o podwójnym przeznaczeniu.
Może być wykorzystana szerzej, nie tylko w środowisku wojskowym, ale również w cywilnym.
Technologia przedstawiona na wystawie, skupia w sobie zagadnienia wielu
obszarów nauki w tym m.in.: fizyki, chemii, optoelektroniki oraz inżynierii materiałowej. W efekcie takiego podejścia
do nauki zostaliśmy wyróżnieni przez
International Federation of Inventors’
Associations nagrodą Outstanding Innovation za interdyscyplinarność innowacyjnego rozwiązania.
Akademia Wojsk Lądowych, po raz
drugi, uczestniczyła również w Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków Silicon Valley (SVIIF). Tegoroczna edycja
festiwalu zorganizowana została przez
PALEXPO - Geneva’s Exhibition and
Congress Center oraz International Federation of Inventors Associations. Impreza odbyła się w Dolinie Krzemowej w
Centrum Kongresowym Santa Clara w
dniach 24-26 czerwca br.
Akademia Wojsk Lądowych zaprezentowała innowacyjną technologię
wykorzystującą platformę wirtualnej
rzeczywistości do kształcenia i szkolenia w wirtualnej przestrzeni 3DOF/nD.
Dodatkowo zaprezentowaliśmy innowacyjny proces kształcenia studentów,
który w połączeniu z opracowanymi
dotychczas rozwiązaniami technologicznymi tworzy spójny i nowatorski model
gotowy do zastosowania w kształceniu
podchorążych/studentów AWL. Tego
typu synergia stanowi nową jakość, i
co najważniejsze zostało to dostrzeżone
przez oceniających wynalazki ekspertów.
Nasze rozwiązanie spotkało się z dużym
uznaniem odwiedzających oraz jury konkursowego, które wyróżniło naszą innowację złotym medalem.
To już kolejny złoty medal, który przywozimy z Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley w Santa
Clara. Podczas zeszłorocznej edycji, jury
wyróżniło naszą innowację dotyczącą
użycia lekkiego, stabilnego w locie i niewidzialnego dla fal radarowych statku
powietrznego, który pozwala na uzyskanie przewagi taktycznej na polu walki.
W obecnym świecie Uczelnie spełniają
dwie równowartościowe funkcje- oprócz
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rozwoju nauki i tworzenia technologii
również realizuje proces dydaktyczny.
Nowatorskie rozwiązania w tym obszarze działalności Uczelni stanową innowacje procesowe, są tak samo ważne
jak produktowe. W obu przypadkach
tworzymy nowatorskie rozwiązanie.
Odchodzimy od tradycyjnego modelu
kształcenia studentów i stawiamy na
przywództwo, ponieważ takiej kadry
potrzebuje współczesne wojsko. Wiedza
i kompetencje muszą być połączone z
odpowiednim doświadczeniem i praktyką. Kształcimy podchorążych, którzy biorą udział w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, organizowane są wymiany
międzyuczelniane. Gościmy wykładowców z innych państw, w tym ze struktur NATO. Od roku na Akademii Wojsk
Lądowych działa kierunek dowodzenia,
nastawiony na kreowanie przywódców,
którzy odnajdą się dobrze w nowoczesnym środowisku operacyjnym. Uczymy
samodzielnego myślenia i podejmowania ważnych decyzji, ponieważ armia potrzebuje charyzmatycznych oficerów.
Program kształcenia dostosowany
jest do współczesnych wyzwań i to są
właśnie innowacje procesowe. Dwa lata
temu nasza uczelnia, której tradycje sięgają XVIII w. przekształciła się z Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w
Akademię. A teraz chcemy być najlepszą w Europie szkołą dowódców. Rektor
AWL gen. Dariusz Skorupka zawsze to
podkreśla. Z amerykańskiej uczelni wojskowej w West Point czerpiemy wzorce, którymi będziemy się inspirować w
naszym systemie kształcenia podchorążych. To nam pozwala rozwijać budowaną Bazę Wiedzy, do której przywiązujemy szczególną wagę. Jest ona budowana
na wiedzy zdobytej poprzez kontakty z
najlepszymi ośrodkami kształcenia studentów wojskowych. Każdy kto wyjeżdża za granicę, pracownik akademicki,
podchorąży, czy żołnierz po powrocie
dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Zdaje
relacje z tego, co zaobserwował i co w
jego odczuciu można zaimplementować
dla usprawnienia naszego systemu nauczania. Mamy już w bazie AWL kilkaset takich relacji. To jest wiedza, z której
korzystamy i która ma wpływ na proces
kształcenia podchorążych w duchu przywództwa. Poziom nauczania w AWL co
roku podnoszony poprzez rozwój nowoczesnych laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Studenci ćwiczą na trenażerach
i symulatorach w wirtualnej przestrzeni,
odzwierciedlającej rzeczywistość i mają
możliwość wszechstronnego rozwoju

naukowego, językowego i sportowego.
Naszym systemem kształcenia budujemy w AWL fundamenty pod stanowiska
przyszłych dowódców w nowoczesnej
armii.
Na tegorocznym Międzynarodowym
Salonie Przemysłu Obronnego AWL zamierza wystawić rozwiązania, skierowane głównie na wykorzystanie wirtualnej
i rozrzedzonej rzeczywistości w procesie
kształcenia/szkolenia.

Trenażer VR do szkolenia
żołnierza piechoty

wania czynników zewnętrznych w rzeczywistości (grawitacja, ruch). System
przeznaczony jest w szczególności do i
szkolenia żołnierzy w zakresie:
Trenażer jako narzędzie szkoleniowe
zapewnia możliwość:
• Realizacji zadań bojowych w różnym
terenie i różnych warunkach ;
• prowadzenie ognia oraz wprowadzania poprawek za pomocą celowników i przyrządów będących na wyposażeniu żołnierza;
• prowadzenia ćwiczeń taktycznych na
szczeblu docelowo, po zwiększeniu
liczby stanowisk, drużyny do plutonu;
• prowadzenia ćwiczeń dwustronnych
dzięki możliwości łączenia urządzeń
w sieć;
• możliwość rejestracji przebiegu ćwiczeń oraz ich oceny za pomocą modułu AAR.

stworzenie funkcjonalnego symulatora
plutonu czołgów .
Symulator dzięki zainstalowanemu
oprogramowaniu VBS3 pozwala na tworzenie scenariuszy zapewniających możliwość współdziałania różnych rodzajów
wojsk w czasie prowadzenia działań taktycznych. Ponadto posiada on możliwość
podłączenia do sieci innych zestawów z
tej samej grupy symulatorów VBS3 , co
pozwali na prowadzenie bardziej rozbudowanych ćwiczeń .
Wbudowany silnik graficzny VBS3
umożliwia wyświetlanie wielowymiarowych obiektów w dużej rozdzielczości, a
także generowania, w czasie rzeczywistym, terenu. Ponadto zaimplementowana fizyka pozwala na prowadzenie ognia
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co ułatwia naukę prowadzenia
ognia za pomocą poprawek.

Jest to stacjonarny trenażer przeznaczony do prowadzenia symulowanych działań
taktycznych żołnierza piechoty. Zastosowano platformę 360 stopniową VR.
Żołnierz wyposażony w gogle VR realizuje zadania na wirtualnym polu walki. Połączenie kilku platform umożliwi
prowadzenie działań drużyną nawet
plutonem. Zastosowanie manipulatorów
(broni) pozwala na prowadzenie walki.
Ruch żołnierza wyzwalany jest za pomocą bieżni zgodnie z kierunkiem wybranym przez żołnierza.
Silnik graficzny (docelowo VBS3)
pozwala na generowanie dwu- oraz
trzywymiarowych obiektów. Zaimplementowane mapy pozwalają na natychmiastową pracę z urządzeniem, a prosty
interfejs umożliwia szybkie przygotowanie nawet złożonych scenariuszy. Silnik
fizyczny odzwierciedla wpływ oddziały-

Prototyp symulatora
taktycznego załogi czołgu
Leopard 2
Symulator przeznaczony do szkolenia
taktycznego załóg działających na czołgach Leopard 2.
Symulator taktyczno-ogniowy przeznaczony jest do szkolenia bojowego załogi czołgu ale docelowo planowane jest

Symulator załogi składa się z trzech
stanowisk załogi czołgu oraz stanowiska
instruktora/kierownika. Symulator składa się z stanowiska dowódcy, działonowego oraz kierowcy. Wnętrze ich, pod
względem wyposażenia i umiejscowienia
przyrządów docelowo ma być zgodne z
tym jakie występuje w czołgu Leopard
2 poprzez zastosowanie funkcjonalnych
makiet urządzeń czołgu oraz ekranów dotykowych. Przewidziano zastosowanie
urządzeń VR w celu lepszego odwzoro-

wania pola walki. Praca na podstawowych mechanizmach dowódcy i działonowego jest identyczna jak w przedziałach
bojowych pojazdu.
Symulator jako narzędzie szkoleniowe
zapewnia możliwość:
• nauki obsługi podstawowych mechanizmów przedziału bojowego oraz kierowcy czołgu Leopard 2;
• prowadzenie ognia oraz wprowadzania poprawek za pomocą celowników
i przyrządów będących na wyposażeniu czołgu;
• prowadzenia ćwiczeń ogniowych na
szczeblu załoga- a docelowo po zwiększeniu liczby stanowisk do plutonu;
• prowadzenia ćwiczeń taktycznych na
szczeblu załoga-pluton;
• prowadzenia ćwiczeń dwustronnych dzięki możliwości łączenia urządzeń w sieć;
• możliwość rejestracji przebiegu ćwiczeń oraz ich oceny za pomocą modułu
AAR.
Stanowiska symulatora załogi czołgu
umiejscowione są na wahliwych platformach o trzech stopniach swobody, oddzielnych dla dowódcy, działonowego i
kierowcy, które odwzorowuję ruch czołgu
w terenie. Zastosowano liniowe siłowniki
pionowe po cztery dla każdej platformy.
Wprowadzenie do szkolenia pododdziałów czołgów SZ symulatora taktycznego
załogi czołgu Leopard 2 może przynieść
następujące korzyści:
• zaproponowane rozwiązanie jest
znacznie tańsze niż proponowane
przez inne podmioty;
• opiera się na znanym i stosowanym
powszechnie systemie VBS-3;
• posiada możliwość łączenia z innymi
symulatorami pracującymi w systemie
VBS;
• jest prosty w użytkowaniu;
• jest mobilny i nie wymaga specjalnie
przystosowana obiektów;
Sadowisko do symulatora częściowo
obudowane. Ma to symulować zamkniętą przestrzeń wozu bojowego. Osłona
monitora zmniejszy wpływ oświetlenia
z zewnątrz co symuluje przedział bojowy.
Na tym etapie budowy prototypu przewidywane jest zastosowanie na każdym
stanowisku po jednym monitorze o wymiarach 42cm x 62 cm.

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51 - 147 Wrocław

awl.edu.pl

+48 261 658 320

kanclerz@awl.edu.pl
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Castelior Górecki
i Piotrowski Sp. j.

stanowią skrzynie z wkładami indywidualnymi. Wykorzystujemy do tego
gotowe obudowy zewnętrzne. Jesteśmy
dystrybutorem praktycznie wszystkich
marek, przy czym w niektórych przypadkach wyłącznym, co plasuje nas w europejskiej czołówce. Naszym celem jest
szeroko pojęta jakość, która nie sprowadza się wyłącznie do walorów produktu,
ale obejmuje obsługę, rzetelność, terminowość itd. Tego samego oczekuję od
kontrahentów. Tego wymaga szacunek
wobec klienta.

soką jakość i dobrą cenę. Metodą prób
i błędów znaleźliśmy solidnych partnerów. Pod tym względem jesteśmy
bardzo rygorystyczni i staroświeccy. W
biznesie nie ma miejsca na sentymenty
i dawanie wielu szans. Jeśli poddostawca zawiedzie, jego błąd może nas zbyt
dużo kosztować. Nie możemy sobie na
to pozwolić, bo na tym traci nasza marka. Nie idę na ustępstwa, bo wierzę, że
to szczegóły decydują o wrażeniu klienta, ocenie produktu i wierności marce.
Funkcjonujemy w wymagającym środo-

nologie dostępne na rynkach obcych.
Znaleźliśmy też firmę, która jako jedyna
na świecie już od lat 50 oferuje skrzynie
„carbonowe”, ale nie tylko. Przez 2 lata
prowadziliśmy z nimi negocjacje w zakresie współpracy i dostępu do nowych
technologii. W kwietniu podpisaliśmy
umowę współpracy, która pozwala nam
realizować indywidualne projekty w nowych technologiach. Obecnie realizujemy wspólnie dwa pierwsze projekty. Na
ten moment jesteśmy ich przedstawicielem na Europę Centralną i Wschod-

Dobry produkt to za mało, żeby zdobyć rynek?

wisku, które większą wagę niż do ceny
przykłada do detali. Dlatego jakość jest
kluczem do sukcesu w sprzedaży. Najbardziej zależy nam na bezpieczeństwie
towaru klienta. Tu nie ma mowy o szablonie. Każde urządzenie wymaga innej
amortyzacji i ochrony. Rodzaj zastosowanej technologii, np. pianki czy gąbki,
ma ogromne znaczenie. Często sugerujemy klientom optymalne rozwiązanie,
biorąc na siebie ryzyko, które prawdę
mówiąc, jest minimalne, bo znamy się
na swojej dziedzinie i jesteśmy pewni, że to, co proponuję, doskonale się
sprawdzi w określonych warunkach.

nią. Pragnę nadmienić, że firma ta na
co dzień mocno współpracuje i realizuje
projekty dla General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI).

O sukcesie marki
decydują szczegóły

Z

Zawsze powtarzam, że nie sprzedajemy skrzyń, lecz kompleksowe
rozwiązania. Około 85 proc. naszej
produkcji stanowią skrzynie transportowo-ochronne z wkładami indywidualnymi, projektowane i wykonywane
zgodnie z oczekiwaniami klienta. Wykorzystujemy do tego gotowe obudowy zewnętrzne. Jesteśmy dystrybutorem praktycznie wszystkich marek
skrzyń transportowych, przy czym w
niektórych przypadkach wyłącznym,
co plasuje nas w europejskiej czołówce – mówi Andrzej Górecki, właściciel
firmy Castelior
Jakie założenia przyświecały panu,
gdy decydował pan o powołaniu firmy
specjalizującej się w skrzyniach transportowych?
– Kierunki strategiczne, które obraliśmy w 2012 r., kiedy powstała firma,
są w zasadzie niezmienne. Już wtedy
wiedzieliśmy, że w opakowanie to tylko jeden z elementów niezbędnych do
prawidłowego zabezpieczenia towaru.
Kiedy zacząłem się przyglądać dużym
graczom rynkowym z branży, zauważyłem, że na rynkach wschodnich, w tym
w Polsce, brakuje producentów, którzy
byliby w stanie np. ciąć pianki. Od tego
czasu rynek się rozrósł i zwiększyła się
konkurencja, ale mimo to mamy silną
pozycję. Dlaczego? Zawsze powtarzam,
że nie sprzedajemy skrzyń, lecz rozwiązania. Około 85 proc. naszej produkcji
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– Jakość to dla mnie również gotowość
podejmowania walki z napotykanymi
problemami i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Nawet
jeśli stąpamy po krawędzi, to ta krawędź
musi być dobrze wyliczona, żeby zawsze
zachować bezpieczeństwo. Tylko tak
można zbudować silną markę. Jeśli chce
się być w czymś dobrym, kluczem jest
też wąska specjalizacja kojarzona z daną
firmą. W Polsce mamy ciekawe, często
nowatorskie, przyszłościowe pomysły,
ale cały czas kuleje sfera organizacyjna.
Brakuje nam uporządkowania procedur
i poważnego stosunku do harmonogramów.
Czym wyróżniają się rozwiązania
zastosowane w państwa skrzyniach
transportowych?
– Żeby oferować wartościowy produkt, trzeba znaleźć stabilnego dostawcę materiału, który zagwarantuje wy-

Czy zakładając firmę, celowali państwo w branżę obronną?
– Przede wszystkim. Wszystkie nasze skrzynie mają certyfikaty wojskowe. Ponadto bazują na indywidualnych
rozwiązaniach, co w obszarze bezpieczeństwa – jak pokazuje doświadczenie
– okazuje się nader słusznym rozwiązaniem. Przy okazji zmierzamy do tego,
żeby przyciągnąć do Polski nowe tech-

3 lata temu inspirując się dalekim od
doskonałości pomysłem Amerykanów,
zaprojektowaliśmy jedyną na świecie
technologię do wykonania skrzyni z
wyjmowanymi wkładami, gdzie wnętrze
montuje się bez naruszenia konstrukcji
skrzyni. Dodatkowo nasz produkt jest
o 15 kg lżejszy od amerykańskiego pierwowzoru.
Choć zaczynaliśmy od dostaw dla sektora obronnego, z czasem nasza oferta
zaczęła trafiać do innych odbiorców,
m.in. służb medycznych i cywilnych. W
obrębie przemysłu obronnego naszymi
odbiorcami są głównie jednostki zaangażowane w produkcję wojskową i ich
kooperanci. Teraz doszły też firmy spoza
tego środowiska, ale większość klientów była lub jest związana z obronnością. Nasi klienci rozumieją, że obudowa
jest sprawą drugorzędną, najważniejsze
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jest wyposażenie skrzyni. Niekiedy jesteśmy też poddostawcą rozwiązań do
dużych systemów zabezpieczeń. Dla
wielu firm zachodnich, np. z Włoch,
Wielkiej Brytanii, jesteśmy partnerem
w opracowywaniu innowacyjnych technologii. Robimy też organizery ukryte w
wieku skrzyni.
Jak podsumowałby pan 7 lat działalności firmy i jakie ma pan dziś plany i
oczekiwania związane z firmą?
– Lata 2012–2013 były bardzo trudne,
ale spodziewaliśmy się tego. W tym
okresie obserwowaliśmy rynek i analizowaliśmy bardzo dokładnie, czy obrana przez nas strategia jest właściwa.
Wielu nie podjęło z nami współpracy, bo
bało się przyszłości naszej firmy. W drugiej połowie 2014 r. zaczęły się powroty
tych, którzy wcześniej bali się nam zaufać , a w 2015 r. mieliśmy do czynienia
z lawiną, która trwała przez kolejne lata.
W 2017 r. musieliśmy wręcz wyhamowywać tę dynamikę. Martwi mnie, że w

Polsce jest słaby rynek pracy. Brak specjalistów jest poważnym problemem
gospodarczym. Kiedy ja zaczynałem,
chciałem wiedzieć tyle, ile mój przełożony. Dziś nowi pracownicy na starcie chcą
zarabiać tyle, ile ich kierownik. Niestety
coraz rzadziej idą za tym kompetencje.
Czego chciałbym dla firmy? Żeby ciągle
była niepokorna, bo to nie pozwala spocząć na laurach. Jednocześnie trzeba pamiętać, że zlecenia same nie przyjdą. O
klienta trzeba zabiegać, zachęcić go do
rozmów o wspólnych projektach, przekonać, że warto nam poświęcić czas i
zaufać. Obecnie jesteśmy przygotowani
do uruchomienia własnej produkcji.

bo nastąpił 3 lata wcześniej. Kiedyś powszechna była teoria, że do transportu
najlepsze jest drewno. Teraz wojsko nie
chce słyszeć o drewnie. Wbrew pozorom liczy się również design i estetyka
wykonania. Czasem klient zwraca uwagę na rzeczy, które nas zaskakują, bo nie
podejrzewalibyśmy, że uzna je za ważne. To wszystko szczegóły, o których
mówiłem – niekiedy decydujące. Projektant nie może myśleć o tym, żeby jemu
było łatwiej, tylko jak zrobić produkt
wygodny dla klienta.

Działalność firmy realizowana jest przez
dwie jednostki wewnętrzne:

CFT Precyzja
Sp. z o. o.

Rozmawiali
Jarosław Dudek i Mariusz Gryżewski

Czy świadomość użytkowników w
zakresie roli dobrego zabezpieczenia towaru w transporcie rośnie?

C

O FIRMIE

– Rośnie i to do kwadratu. W 2010
r. szacowałem, że rozwój świadomości konsumenckiej w obszarze skrzyń
transportowych z tworzyw nastąpi w
latach 2019–2020. Trochę się pomyliłem,

CFT Precyzja Sp. z o. o., założona
w 2004 roku w Czosnowie k/Warszawy, jest wysokospecjalistycznym
podmiotem opracowującym i wytwarzającym innowacyjne produkty
o przeznaczeniu militarnym, obronnym
i policyjnym, takie jak m.in. nowoczesne
osłony balistyczne. Spółka specjalizuje
się w rozwijaniu nowatorskich technologii, kompleksowych systemów i rozwiązań w obszarze ochrony środków
transportu (pojazdów, statków powietrznych) oraz budynków i obiektów

użyteczności publicznej, a wszelkie oferowane produkty posiadają certyfikacje krajowych i zagranicznych centrów
badawczych jako spełniające polskie
i międzynarodowe normy.
CFT Precyzja jest ponadto profesjonalnym centrum świadczącym usługi precyzyjnej obróbki metali o wysokim stopniu
zaawansowania technologicznego.
W ciągu ponad 12 lat swojej profesjonalnej działalności CFT Precyzja stała się
docenianym, ważnym i wiarygodnym
partnerem biznesowym podmiotów

z przemysłu militarnego, wydobywczego, energetycznego, morskiego, przeładunkowego 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, elastyczność zespołu i szybkość przepływu
informacji w połączeniu ze znakomitym
parkiem maszynowym oraz silnym naciskiem na jakość i innowacyjność badawczo-rozwojową tworzą wyjątkową
przewagę konkurencyjną i wartościowy
atut w relacjach partnerskich

Firma pracuje zgodnie z wdrożonymi systemami zarządzania jakością:

KON. NR
B-050/2006

AQAP 2120
ISO 9001
WSK

ISO 14001
ISO 18001
IS0 27001

OSŁONY BALISTYCZNE
Produkty projektowane i produkowane zgodnie z normami NATO STANAG
4569, EN1063, EN1522/23, VPAM.

Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.
ul. Jerzmanowska 107
54-530 Wrocław
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castelior.pl

+48 71 715 66 10

zamowienia@castelior.pl

Do zastosowań wojskowych, policyjnych, ochronnych w środkach transportu (wozach opancerzonych, autach VIP,
helikopterach, samolotach, statkach),

pomieszczeniach, lotniskach, bankach
itd.
CFT Precyzja nieustannie prowadzi
prace badawczo-rozwojowe mające
na celu opracowanie coraz doskonalszych rozwiązań w obszarze osłon balistycznych. Spółka opracowała szereg

unikalnych i innowacyjnych rozwiązań,
z których większość przeszła pozytywnie testy w najbardziej uznanych europejskich instytutach takich jak Wojskowy Instytut Technik Uzbrojenia w
Zielonce, niemiecki Beschussamt Mellrichstadt czy francuski Banc National
d'Epreuve w Saint Etienne.
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KAMIZELKA
KULOODPORNE
Uniwersalna kamizelka ochronna PC-GUARD
typu PLATE CARRIER

Osłony balistyczne

CFT Precyzja jest w trakcie budowy własnego centrum badającego
wytrzymałość osłon balistycznych
wraz z jednostką ukierunkowaną
na wdrażanie i praktyczne zastosowanie rozwiązań w tym zakresie

KAMIZELKA
KULOODPORNA
Uniwersalna kamizelka ochronna UNIGUARD
typu SOFT TACTICAL

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

KAMIZELKA
KULOODPORNA

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

KWADRANTY ARTYLERYJSKIE

COMFISHIELD to tarcza dedykowana dla uzbrojonych formacji
mundurowych. Charakteryzuje się
wysoką wytrzymałością na działanie
czynników mechanicznych oraz odpornością na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych.
Parametry ochronne i użytkowe tarczy w zakresie temperatur od -40°C
do +50°C są niezmienne.

Unikalna w Polsce i na
świecie, wysokospecjalistyczna i profesjonalna usługa wytwarzania oraz renowacji,
modernizacji i kalibracji
wielu typów kwadrantów działowych, także
pojedynczych egzemplarzy.
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Kamizelka ochronna VIPGUARD do skrytego
noszenia.

WKŁADY BALISTYCZNE

USŁUGI

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

Precyzyjna obróbka metali o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego:
• Frezowanie CNC
• Toczenie CNC
• Cięcie wodą

• Drążenie EDM
• Spawanie
• Szlifowanie

• Lakierowanie 
• Projektowanie

CFT PRECYZJA Sp. z o.o.
ul. Polna 6
05-152 Czosnów

+48 22 785-10-57

sekretariat@cft-precyzja.pl
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Covertech
Sp. z o. o.

Radiotelefon przewoźny EXCERA EM8100

EXCERA

W

– Niezawodne systemy łączności dla służb bezpieczeństwa publicznego

W 2016 roku firma EXCERA Technology Co., Ltd, specjalizującą 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

- lokalizacji GPS, GLONASS, Beidou
– co daje klientowi większą elastyczność
w wyborze systemu lokalizacji
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Kluczowym dla służb bezpieczeństwa
publicznego jest możliwość utajnienia rozmów oraz przesyłanych danych.
W zależności od potrzeb, w radiotelefonach Excera można zastosować jeden
z algorytmów szyfrowania (ARC4,
DES, AES 128 lub AES-256) zapewniający odpowiednią klasę bezpieczeństwa.

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

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

Jednym z innowacyjnych rozwiązań
EXCERA jest Single Frequency Repeater (SFR) - uproszczona funkcja przemiennika w radiotelefonie zwiększająca zasięg. Funkcja ta daje możliwość
uzyskania połączenia pomiędzy radiotelefonami pracującymi w trybie simplex za
pośrednictwem radia, które znajduje się
pomiędzy użytkownikami niebędącymi w
bezpośrednim zasięgu radiowym. Przekazanie połączenia uzyskiwane jest na
jednej częstotliwości, z wykorzystaniem
dwóch szczelin czasowych trybu DMR.

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

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

zgodnych ze standardem ETSI DMR Tier II i Tier III, i obejmujących radiotelefony przenośne, przewoźne oraz przemienniki.
Terminale charakteryzują się kompaktową konstrukcją, ergonomią i najnowocześniejszą technologią, wykorzystującą najnowsze procesory do obróbki sygnałów.

Rodzina produktów EXCERA DMR
Dedykowane dla służb mundurowych
modele EP/EM8100 cechuje praca w
pełnym dupleksie w trybie DMO (bez
przemiennika), co pozwala na prowadzenie konwersacji bez konieczności
użycia przycisku PTT (nadawania-odbioru); funkcja ta wyróżnia radiotelefony Excera spośród dostępnych na rynku; ponadto produkty te oferowane są
z wbudowanymi funkcjami:

Bogaty
asortyment
akcesoriów
umożliwia dopasowanie radiotelefonów do indywidualnych wymagań
eksploatacyjnych każdego użytkownika. Właściwie dobrane zestawy słuchawkowe, mikrofonogłośniki, ładowarki, czy chociażby futerały znacząco
usprawniają i zwiększają efektywność
pracy. Oferta obejmuje także różnego
typu akumulatory, kable do transmisji
danych, jak również zestawy kamuflowane, które znajdują zastosowanie
wszędzie tam, gdzie oprócz szybkiej,
niezawodnej łączności liczy się też dyskrecja działania.

- Bluetooth pozwalającą na bezprzewodowe podłączenie akcesoriów (jak
np. PTT, czy zestaw nagłowny) za pomocą bezpiecznego łącza
- Mandown, powodującą wysłanie
sygnału alarmowego w przypadku bezruchu lub zmiany kąta nachylenia radiotelefonu; daje to poczucie większego
bezpieczeństwa użytkownikom w sytuacjach zagrożenia; funkcja ta przydatna
jest szczególnie w sektorach więziennictwa, straży pożarnej, firmach ochroniarskich

- redukcji szumów otoczenia,
co zapewnia większy komfort rozmowy.
Radiotelefony wyposażone zostały
w duże wyświetlacze transfleksyjne,
zapewniające dobrą widoczność nawet
przy silnym nasłonecznieniu. Urządzenia posiadają sygnalizacje analogowe,
takie jak CTCSS&CDCSS, 2-tonowa,
5-tonowa, MDC1200, dzięki którym
możliwa jest współpraca z radiotelefonami będącymi już w posiadaniu użytkowników.

Analogiczną do serii EP8000 pod
względem funkcjonalności jest najnowsza seria radiotelefonów EXCERA DMR

W porównaniu z systemem łączności
z pojedynczą lokalizacją, EXCERA DMR
SIMULCAST może pokrywać większy
obszar przy użyciu wielu stacji bazowych. Stacje bazowe stosowane w tym
systemie używają takiej samej częstotliwości nadawczej TX i odbiorczej RX, poprawiając tym samym wydajność pracy
i zmniejszając zapotrzebowanie na ilość
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Funkcje wyróżniające
produkty EXCERA

wymaganych częstotliwości radiowych.
Oferowane systemy trunkingowe obsługują połączenia z innymi systemami
zewnętrznymi, takimi jak system PSTN
/ PABX, telefonia IP, jak również współpracują z systemami trunkingowymi DMR,
MPT oraz cyfrowymi konwencjonalnymi
innych producentów. Dzięki zaawansowanym funkcjom szerokopasmowego
pokrycia na dużym obszarze, przemienniki ER9000 przynoszą znaczące korzyści
użytkownikom i zapewniają niezawodną
łączność radiową o znaczeniu krytycznym.

• Wysłanie współrzędnych GPS z radia
na radio z wyświetlaczem bez potrzeby posiadania aplikacji
• Możliwość połączenia w sieć IP Connect do 32 przemienników
• Pełen dupleks bez potrzeby posiadania 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 wykupienia licencji
• Stałe przypisanie urządzenia Bluetooth bez konieczności rekonfiguracji po
ponownym włączeniu terminala
• Innowacyjna technologia auto-ochrony dla wysokiego SWR oraz dużego
natężenia prądu

Funkcjonalność systemu wzbogacona
została przez rozwiązanie IP Multi-site
Connect umożliwiające rozmieszczonym
na danym obszarze nawet 30 przemiennikom transmisję danych i głosu poprzez
sieć TCP/IP. Dostępny jest również system dyspozytorski OpenRDS, wspierający pełną funkcjonalność w zakresie
obsługi przemienników oraz terminali
radiowych EXCERA w tym:
• integrację z systemem przemienników w trybie single i multi-site
• pełną rejestrację korespondencji radiowej prowadzonej w systemie
• obsługę GPS, SDS oraz innych funkcji
(tj. zdalny podsłuch, stun/kill, itp.)
Terminale EXCERA są kompatybilne
z innymi radiotelefonami DMR w zakresie standardu ETSI. Są zgodne z normami
wojskowymi, posiadają stopień ochrony
IP67 oznaczający całkowitą szczelność,
nawet przy pełnym zanurzeniu w wodzie
(przenośne) oraz IP54 (przewoźne), gwarantują wysoką stabilność, wydajność
i niezawodność.
W Polsce produkty EXCERA użytkowane są już przez Żandarmerię Wojskową,
jednostki Sił Zbrojnych RP, Policję, Straż
Graniczną, oraz użytkowników komercyjnych.

Tylko w latach 2016 - 2017
COVERTECH dostarczył:
• ponad 3000 radiotelefonów EXCERA
DMR dla Wojska
• ok. 400 radiotelefonów EXCERA DMR
dla Komend Wojewódzkich Policji

COVERTECH jest dostawcą profesjonalnych rozwiązań obejmujących:
• systemy łączności radiotelefonicznej, dyspozytorskiej, systemy antenowe renomowanych firm Comrod,
Antenna Products Corporation, Procom oraz Panorama Antennas, urządzenia pomiarowe oraz wysokiej
klasy specjalistyczne systemy HF/KF
produkcji amerykańskiej firmy Sunair Electronics oraz japońskiej Alinco,
wykorzystywane do celów łączności
w zarządzaniu operacjami, ruchem
lotniczym, jak również w sytuacjach
kryzysowych, klęsk żywiołowych,
utrzymania porządku oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

EXCERA EP5000
• systemy łączności radiowej na potrzeby PSP w galeriach handlowych
• dyspozytorski system łączności cyfrowo-analogowej, oparty na technologii IP dla KWP w Katowicach
• system łączności składający się z kilkudziesięciu radiotelefonów przenośnych DMR, 13 przemienników EXCERA i działający w oparciu o konsole
dyspozytorskie OpenRDS dla jednej
z Agencji Rządowych

Szeroka oferta COVERTECH obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, dostaw, wdrażania oraz
serwisowania systemów radiokomunikacyjnych. 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
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covertech.pl

+48 22 486 31 37

covertech@covertech.pl

FUNDACJA WETERANI DZIECIOM
)XQGDFMDSRZVWDÿDZU1DV]\PJÿ°ZQ\PFHOHPMHVWQLHVLHQLHSRPRF\G]LHFLRPGRWNQLÖW\P
FKRUREÂ:W\FKWUXGQ\FKFKZLODFKZVSLHUDP\U°ZQLHĹLFKRSLHNXQ°Z2VRELVWHGRĘZLDGF]HQLD
MHGQHJR]IXQGDWRU°ZSR]ZROLÿ\QDP]HEUDÄZLHG]ÖRSRWU]HEDFKRSLHNXQ°ZNW°UHPRJÂ
SRMDZLDÄVLÖZWUDNFLHOHF]HQLDF]\KRVSLWDOL]DFMLLFKSRFLHFK
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CS Veterans
Sp. z o. o.

J

Jesteśmy wiodącym producentem urządzeń do druku wodnego, kabin lakierniczych suchych, wodnych, ramion zanurzeniowych oraz myjek w tym do hydrografiki.
W naszej ofercie posiadamy kompleksowe
wyposażenie dla warsztatów zajmujących
się renowacją powłok lakierniczych w
tym zakładów hydrograficznych. Wszystkie urządzenia jesteśmy w stanie wykonać

Czym jest nanoszenie grafiki metodą
Transferu wodnego?
&]\PMHVWQDQRV]HQLH
JUDƓNLPHWRGÇ
7UDQVIHUXZRGQHJR"

Proces nadruku polega na tym, iż w spe+\GURJUDƓND Z\NRQ\ZDQD Z QDV]HM ƓUPLH MHVW QRZRF]HVQÇ PHWRGÇ QDQRV]HQLD Z]RUµZ QD
cjalnie zaprojektowanym zbiorniku, który
VNRPSOLNRZDQHVWUXNWXU\ZWU]HFKSāDV]F]\]QDFKSU]\QLHRJUDQLF]RQHMGRVWÛSQRĘFLZ]RUµZjest wypełniony wodą, na jego powierzch-

Dzięki adaptacyjnej technologii, możliwe jest nakładanie nadruku na najbardziej
ni rozkłada się folię PVA z odpowiednim
3URFHV QDGUXNX SROHJD QD W\P LĹ Z VSHFMDOQLH ]DSURMHNWRZDQ\P ]ELRUQLNX NWµU\ MHVW
Z\SHāQLRQ\ ZRGÇ QD MHJR SRZLHU]FKQL UR]NāDGD VLÛ IROLÛ 39$ ] RGSRZLHGQLP QDGUXNLHP
1DVWÛSQLHIROLDVSU\VNLZDQDMHVWDNW\ZDWRUHPNWµU\]DPLHQLDMÇ
pod indywidualne
zamówienie w niestanZespół wykształconych inżynierów
ZSHZLHQURG]DMĹHOXGU\IXMÇFHJRSRSRZLHU]FKQLZRG\3U]HGPLRWNWµU\FKFHP\]DGUXNRZDÉ
]DQXU]DVLÛZ]ELRUQLNXLSRSU]H]QDWXUDOQÇZ\SRUQRĘÉZRG\]RVWDMH
dardowych wymiarach.
dba, by urządzenia spełniały jak najwyżSRNU\W\RGSRZLHGQLPZ]RUHP sze standardy.
Zajmujemy się sprzedażą specjalistycz']LÛNLDGDSWDF\MQHMWHFKQRORJLLPRĹOLZHMHVWQDNāDGDQLHQDGUXNXQDQDMEDUG]LHMVNRPSOLNRZDQH
Zajmujemy się również nanoszeniem
nych laserów do grawerowania i drukoNV]WDāW\SU]\]DFKRZDQLXVZRMHMZ\VRNLHMRGSRUQRĘFLQDĘFLHUDQLH=QLV]F]HQLHWDNLHMSRZāRNL
.DPXŴDĹ&DPRXŴDJH
.DPXŴDĹ&DPRXŴDJH
.DPXŴDĹ&DPRXŴDJH
grafiki metodą transferu wodnego oraz
wania (w tymMHVWQLH]Z\NOHWUXGQHGRRVLÇJQLÛFLDGODWHJRPRĹQDMÇVWRVRZDÉQSSU]\NU\FLXEURQLNWµUD
hologramów), plotowania,
suchego.
Nanosimy
grafikę
na
wszystkie
wycinania i cięcia
blachy
oraz
stali,
na
QDMF]ÛĘFLHM QDUDĹRQD MHVW QD UµĹQH F]\QQLNL DWPRVIHU\F]QH 1DQLHVLRQD JUDƓND ]DFKZ\FD
powierzchnie, nawet najbardziej skomstali nierdzewnej
oraz materiałach żelaVZRMÇV]F]HJµāRZRĘFLÇLG]LÛNLXQLNDOQHMVWUXNWXU]HLGHDOQLHGRSDVRZXMHVLÛGRR]GDELDQHJR
HOHPHQWX
plikowane.
znych i nieżelaznych.

Termohydrografika
Zjawisko pojawiania się wzoru na kubkach czy samochodach dla dzieci jest
znane od dawna, ale do tej pory działało to tylko na zasadzie zimno - ciepło i
tylko jeden kolor w drugi, lub kolor we
wzór.

Pracujemy nad modernizacją tego
produktu uzależniając go o kolejne
F]\ VDPRFKRGDFK GOD
zmiany według temperatur w zakresie
RWRW\ONRQD]DVDG]LH
od 10C do 65C. Dzięki temu możliwe
ZHZ]µU
będzie nakładanie kolejnych warstw
wzorów, co 10, 13, 15, 17, 22, 31, 33, 38,
43, 45, 50 i 65 stopni.

W\ONR]PLDQÇNRORUµZ
Jesteśmy
w trakcie
HJR Z]RUX
Z NROHMQ\

opracowywania nakładania termohydrografiki na
przedmioty wielkogabarytowe oraz na
odzieży.

WHUPRK\GURJUDƓNL QD

What is the application of graphics using the water transfer method?

.DPXŴDĹ&DPRXŴDJH

.DPXŴDĹ&DPRXŴDJH

.DPXŴDĹ&DPRXŴDJH

2U]HFK:DOQXW

.RUD%DUN

'ÇE2DN

)DUED3DLQW

)DUED3DLQW

0R]DLND0RVDLF

&DUERQ&DUERQ

0DUPXU0DUEOH

0DUPXU0DUEOH

7KHFRDWLQJSURFHVVFRQVLVWVRIDVSHFLDOO\GHVLJQHGWDQNWKDWLVƓOOHGZLWKZDWHUD39$IRLO
ZLWKWKHGHVLUHGSDWWHUQLVVSUHDGRYHULWVVXUIDFH7KHQWKHƓOPLVVSUD\HGZLWKDQDFWLYDWRU
ZKLFKWXUQVLWLQWRDNLQGRIJHOWKDWGULIWVRQWKHVXUIDFHRIWKHZDWHU7KHREMHFWWKDWZHZDQW
WRFRYHUZLWKWKHSDWWHUQLVGLSSHGLQWRWKHWDQNDQGZLWKXVHRIWKHQDWXUDOEXR\DQF\RIWKH
ZDWHUWKHREMHFWLVFRYHUHGZLWKWKHSDWWHUQ
7KDQNVWRWKHDGDSWLYHWHFKQRORJ\LWLVSRVVLEOHWRDSSO\WKHSULQWRQWKHPRVWFRPSOLFDWHG
VKDSHVZKLOHPDLQWDLQLQJLWVKLJKDEUDVLRQUHVLVWDQFH'DPDJLQJRIVXFKDFRDWLQJLVH[WUHPHO\
GLIƓFXOWWRDFKLHYHWKHUHIRUHLWFDQEHXVHGIRUH[DPSOHLQWKHFRYHULQJRIZHDSRQVZKLFK
LVPRVWRIWHQH[SRVHGWRYDULRXVDWPRVSKHULFIDFWRUV7KHDSSOLHGJUDSKLFVGHOLJKWZLWKLWV
GHWDLOVDQGWKDQNVWRWKHXQLTXHVWUXFWXUHSHUIHFWO\DGDSWVWRWKHHOHPHQWEHLQJGHFRUDWHG

8

Jako jedyna firma w Polsce, posiadająca zautomatyzowany proces
9
hydrograficzny, oferujemy budowę w pełni wyposażonych
linii produkcyjnych do obsługi hydrografiki.

CS Veterans Sp. z o.o.
ul. Pod Skarpą 79
85-796 Bydgoszcz
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skomplikowane kształty, przy zachowaniu
swojej wysokiej odporności na ścieranie.
Zniszczenie takiej powłoki jest niezwykle trudne do osiągnięcia dlatego można
ją stosować np. przy kryciu broni, która
najczęściej narażona jest na różne czynniki atmosferyczne. Naniesiona grafika
zachwyca swoją szczegółowością i dzięki
unikalnej strukturze idealnie dopasowuje
się do ozdabianego elementu.

+\GURJUDSKLF GRQH LQ RXU FRPSDQ\ LV D PRGHUQ PHWKRG RI DSSO\LQJ SDWWHUQV WR FRPSOH[
VWUXFWXUHVLQWKUHHGLPHQVLRQVZLWKXQOLPLWHGDYDLODELOLW\RIGHVLJQV

HĹQLDMÇF JR R NROHMQH
GR &Dodatkowo
']LÛNL WHPX
nasz produkt będzie wyµZFR
różniał się nie tylko zmianą kolorów jak
było to już dawno odkryte, ale i zamianą jednego wzoru w kolejny ujawniające się co kilka stopni.

nadrukiem. Następnie folia spryskiwana
jest aktywatorem, który zamienia ją w
pewien rodzaj żelu dryfującego po powierzchni wody. Przedmiot, który chcemy
zadrukować zanurza się w zbiorniku i poprzez naturalną wyporność wody zostaje
pokryty odpowiednim wzorem.

Hydrografika wykonywana w naszej firmie jest nowoczesną metodą nanoszenia
wzorów na skomplikowane struktury w
trzech płaszczyznach, przy nieograniczonej
dostępności wzorów.

csveterans.com

+48 570 222 570

info@csveterans.com
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Napâotowy perymetryczny system detekcji — wersja
antywandalowa (Antivandal)
Napâotowy perymetryczny system detekcji — wersja
antywandalowa (Antivandal)

DRX Group
Sp. z o.o.

F
O nas

istniejącymi centralami alarmowymi na
obiekcie.

Firmę DRX GROUP tworzą ludzie pracujący od wielu lat w branży ochrony fizycznej i elektronicznej. Ich doświadczenie zawodowe z różnych dziedzin wiedzy
inżynieryjnej pozwoliło na stworzenie
oferty dystrybucyjnej, usługowej jak i
doradczej w zakresie systemów: bezpieczeństwa zewnętrznego, perymetrii obwodowej, na linii granicy wyznaczonego
obszaru oraz na powierzchni ochranianej
z możliwością skonfigurowania z już

Pełna Oferta Firmy
DRX GROUP Sp. z o.o. jest dystrybutorem na Polskę producentów systemów
perymetrii obwodowej i wsparcia: SIEZA,
FORTEZA, HERAS, AMSTAF.
Realizuje kompleksowe projekty z zakresu systemów ocHony dla przemysłu,
lotnisk, portów morskich, służb granicznych, obiektów podwyższonego ryzyka

wymagających
ponadstandardowych
rozwiązań bezpieczeństwa oraz dla klientów indywidualnych.
Firma dostarcza (z opcją kompleksowego montażu) bramy, zapory, napędy
i systemy ogrodzeniowe wyposażone w
systemy detekcji obwodowej, zapewniającymi poziom bezpieczeństwa GRADE 4.
Systemy te (ogrodzenia wraz z infrastrukturą urządzeń perymetrycznych i uzupełniających), prezentowane pod znakiem
handlowym „Inteligentne Ogrodzenia”.

Szlaban anty-terorystyczny HERAS - DEFENDER 943 6M - 7500 kg/64 km/h

i zaplanowane ataki wymierzone w systemy zabezpieczeĽ
i majĉce na celu zablokowanie ich dziaâania. Odpowiedziĉ
na te zagroŮenia jest stosowanie solidnego i wytrzymaâego
i zaplanowane ataki wymierzone w systemy zabezpieczeĽ
sprzĘtu, który umoŮliwi lub utrudni uszkodzenie
i majĉce na celu zablokowanie ich dziaâania. Odpowiedziĉ
i dezaktywacjĘ urzĉdzeĽ.
na te zagroŮenia jest stosowanie solidnego i wytrzymaâego
sprzĘtu, który umoŮliwi lub utrudni uszkodzenie
i dezaktywacjĘ urzĉdzeĽ.
ANTIVANDAL
ZALETY SYSTEMU
Hidden, moŮna indywidualnie ustawiaý parametry
:
poszczególnych elementów zgodnie z konkretnymi

Coraz czĘstsze akty wtargniĘcia do chronionych obiektów
przemysâowych i strategicznych z wykorzystaniem
wyspecjalizowanych narzĘdzi stanowiĉ wyzwania dla
Coraz czĘstsze akty wtargniĘcia do chronionych obiektów
rozwoju przyszâych technologii zabezpieczeĽ. Nie chodzi
przemysâowych i strategicznych z wykorzystaniem
tylko o wspinanie siĘ na bariery lub przeciskanie siĘ pod
wyspecjalizowanych narzĘdzi stanowiĉ wyzwania dla
nimi – obecnie musimy byý przygotowani na rozmyŒlne
rozwoju przyszâych technologii zabezpieczeĽ. Nie chodzi
tylko o wspinanie siĘ na bariery lub przeciskanie siĘ pod
NAPáOTOWY PERYMETRYCZNY SYSTEM DETEKCJI
nimi – obecnie musimy byý przygotowani na rozmyŒlne
Dokâadny napâotowy perymetryczny system detekcji
zapewnia precyzyjnĉ i skutecznĉ ochronĘ

Technologie gwarantujĉce bezpieczeĽstwo

obiektów przy najwyŮszym poziomie zabezpieczeĽ (4.

warunkami chronionego obiektu oraz wymaganiami

stopieĽ – wysokie ryzyko). Taki wysoki poziom ochrony

danego

klienta.

Zastosowanie

wyjĉtkowej

dla

systemów

(Differential Logic) znaczĉco ogranicza faâszywe

strategicznych.

alarmy wywoâywane przez zâe warunki pogodowe (silne
opady deszczu, silne wiatry, grad).
Standard skutecznie

wykrywa wibracje ogrodzenia spowodowane przez
bodŬce

mechaniczne

bĘdĉce

skutkiem

System

moŮna w âatwy sposób przyâĉczyý

do standardowych systemów zabezpieczania i kontroli,

prób

a dziĘki moŮliwoŒci integracji z systemami CCTV

przejŒcia przez ogrodzenie (wspinanie siĘ, ciĘcie,

uzyskujemy high-endowe rozwiĉzanie zabezpieczajĉce

podnoszenie) z najwiĘkszĉ dokâadnoŒciĉ zazwyczaj

speâniajĉce najbardziej rygorystyczne wymagania

do 2,5–3 m na jeden panel ogrodzenia. ZwiĘkszona

bezpieczeĽstwa

odpornoŒý systemu zainstalowanego na ogrodzeniu

pogodowych.

we

• Prosta architektura

• Indywidualne ustawienia kaŮdego
detektora
• MoŮliwoŒý konguracji systemu

Antivandal opracowany na

podstawie systemu

• Differential Logic®

• Wyjĉtkowo
maâo faâszywych alarmów
Technologie
bezpieczeĽstwo
„logiki gwarantujĉce
róŮnicowej”

jest na przykâad wymagany w elektrowniach, bazach
wojskowych, na lotniskach oraz w innych obiektach

System

• Dokâadna detekcja

wszystkich

warunkach

• Szybkie naprawy
• Zakres temperatur roboczych
• Bardzo dâugi czas eksploatacji
• Prosta integracja z innymi rozwiĉzaniami
technologicznymi (np. CCTV)
• Wizualizacja po przystĘpnych cenach

zapewnia ochronĘ przed potencjalnym zamierzonym

• zatrzymanie pojazdu o masie 7500 tony przy prędkości 64 km/h
• przystosowany do pracy ciągłej ( min. 100 cykli /
doba)
• standardowa długość ramienia 6 m, prześwit wjazdu
5 m, prawy/lewy
• pojedyncza faza 230VAC 50 Hz
• wykonanie z ciężkiej staliw pełni spawanych Sekcji

• Technologia „BIT” w zakresie ograniczenia pojazdów
• Standardowy kolor RAL
• czas otwarcia - 5-18 sekund * zależnie od rozmiaru belki
• wysokość obudowy napędu - 925 mm
• Bazy CICILIS są zwarte
• 2 poziomy belek (dla samochodu osobowego
i ciężarowego)
• środkowa wysokość belki - 750 mm

naruszeniem
ochronnej

zabezpieczeĽ

elastycznej

dziĘki

zastosowaniu

stalowej

z

JeŒli to konieczne, dziĘki zastosowanej architekturze

kablem

modularnej moŮna w dowolnym momencie rozgaâĘziaý

przenoszĉcym dane cyfrowe miĘdzy

i/lub przedâuŮaý aktualnie chroniony obwód bez

CERTYFIKATY:

detektorami, moduâami wejŒcia/wyjŒcia znajdujĉcymi

zmiany wczeŒniej zainstalowanego sprzĘtu. Napâotowy

• Na zgodnoŒý z normĉ bezpieczeĽstwa

siĘ na linii detekcyjnej a jednostkĉ centralnĉ. Ta

system detekcji moŮna w âatwy sposób uzupeâniý

CSN EN 50131-1 w zakresie uŮytkowania

ochronna rura w wysokim stopniu zabezpiecza teŮ

o dokâadny podziemny perymetryczny system detekcji

w czeskich obiektach wojskowych,

magistralym

rury

przed moŮliwymi zakâóceniami elektromagnetycznymi
wewnĉtrz kabla.

bez dodatkowego inwestowania we
wczeŒniej zainstalowane rozwiĉzania techniczne.

Napâo
antyw

w zastosowaniach cywilnych oraz przez
Urzĉd BezpieczeĽstwa Narodowego
Republiki Czeskiej

W systemie
w systemach

Antivandal, podobnie jak
Standard i

System jest dopuszczony do pracy w temperaturach
od -55°C do +85°C.

• Certykat wyrobu technicznego wydany
przez Urzĉd BezpieczeĽstwa Narodowego
Republiki Czeskiej
• Certykat GOST-R pozwalajĉcy na
import i instalacjĘ systemu na obszarze

WYBRANE PROGRAMY WIZUALIZACYJNE, Z KTÓRYMI MOŭNA ZINTEGROWAü SYSTEM

Federacji
Rosyjskiej
Coraz
czĘstsze

akty wtargniĘcia do chr
przemysâowych i strategicznych z
i instalacjĘ systemu na Ukrainie
wyspecjalizowanych narzĘdzi stanow
rozwoju przyszâych technologii zabezp
tylko o wspinanie siĘ na bariery lub pr
nimi – obecnie musimy byý przygotow
Detektor przymocowany do ogrodzenia
• Certykat pozwalajĉcy na import

DRX Group Sp. z o.o.1
ul. Jałowcowa 17
05-410 Józefów
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2

drxgroup.pl

1
2+3
4

Detektor systemu
Antivandal zainstalowany
na ogrodzeniu
Oprogramowanie do konguracji
Program C4 do wizualizacji systemu detekcji

5 784 000 339
+48

+48 535 525 578
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AITECH

Forcepol
Sp. z o.o.

S

Specjalnością firmy Forcepol sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie jest dostawa
urządzeń do wyposażenia pojazdów dla
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i
innych. Współpracujemy z jednostkami
naukowymi i badawczymi oraz zakładami przemysłowymi, gdzie dostarczamy
sprzęt laboratoryjny. Wprowadzamy na
Polski rynek produkty, które nie są pro-

dukowane w kraju, a na które występuje zapotrzebowanie związane z użyciem
wysokich technologiami stosowanych
w wojsku, policji czy innych służbach
bezpieczeństwa narodowego. Posiadamy dostawców z całego świata i nawiązujemy współpracę z dostawcami na
produkty, których zapotrzebowanie jest
zgłaszane przez polski rynek oraz przez
klientów na indywidulane zamówienie.

Wspólnie z klientami i naszymi partnerami opracowujemy, rozwiązujemy
i dostarczamy produkty oraz systemy,
które zapewniają najwyższą klasę zdolności użytkowej. Skupiliśmy się wokół
uznanych i wypróbowanych firm, które
w sposób aktywny współpracują z nami
na profesjonalnym poziomie. Firmy które reprezentujemy i których produkty
dostarczamy to m.in.:

VITAL SEATING & SYSTEMS (VSS)
W konstrukcji systemu łagodzącego i absorbującego energię wybuchu wykorzystano technologię Energy Controlled Deformation.
Fotele wyróżnia mała waga i wymiary, modułowa konstrukcja, wysoki poziom ergonomii i komfortu dzięki zastosowaniu technologii
MouleTec oraz możliwość szybkiego dopasowania fotela do innego pojazdu.

posiadająca ponad 30 letnie doświadczenie
w branży i produkcji swoich wyrobów. Jako
światowy lider i najlepszy w swojej klasie,
opracowuje i produkuje wysokiej jakości
automatyczne stacje meteorologiczne,
będące najnowocześniejszymi technologiami wojskowymi, stosowanymi w celu
poprawy wydajności operacji wojskowych.
IRDAM, dzięki sprawdzonemu sprzętowi,
dostarcza podstawowe dane pogodowe
do Centrów Dowodzenia, do MBT, CBRN,
UGV i UAV, jak również do innych zastosowań na całym świecie.
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jednopłytowe SBC, moduły przejściowe i nośniki PMC i XMC, obudowy, płyty: wideo/ graficzne,
we/wy, pamięci, przełączniki Ethernet, zintegrowane komputery typu COTS. Lista klientów Aitech
jest również imponująca, to m.in.: Boeing, General Dynamics, Rafael, Raytheon, BAE Systems,
Aselsan, IAI, Lonardo, NASA, …

produkująca fotele wojskowe absorbujące energię wybuchu min i zapewniające bezpieczny i komfortowy transport personelu; lekkie fotele zabezpieczające do pojazdów wojskowych, służb mundurowych lub komercyjnych. Fotele typu „troop seats” (pochłaniające
energię) dla kierowcy, dowódcy, czy załogi oraz typu ROPS „Roll Over” mocowane np. do tylnej części samochodów ciężarowych, które
z kolei mogą być szybko zamienione na pojazd do przewożenia ładunku dla wojska.

IRDAM

Czołowe światowe armie i integratorzy na całym świecie wybrali IRDAM, aby
wyposażyć i ulepszyć swoje aktywa oraz
polepszyć swoje zdolności (korekta balistyczna). IRDAM jest zdecydowanie rozwiązaniem stosowanym przez wiodących i
najbardziej znanych na całym świecie czołowych producentów pojazdów. Na przykład
stacje pogodowe IRDAM są zainstalowane
w Nexter LECLERC (Francja i Zjednoczone
Emiraty Arabskie), Leopard 2 (Turcja, Gre-

Izraelski
producent
AITECH, od 35 lat obsługujący rynki całego świata,
zbudował sobie reputację dostawcy solidnych i
kompletnych wojskowych
i
lotniczych
systemów
wbudowanych dla szeregu
prestiżowych
projektów,
w tym wielu programów
obronnych i kosmicznych
na całym świecie. Oferuje
produkty wysoce wytrzymałe, działające w zakresie
temperatur -55°C do +85°C,
zgodnie z normą MIL, zapewniające
maksimum
funkcjonalności w ciężkich
warunkach przemysłowych,
wojskowych, lotniczych i
kosmicznych tj.: superkomputery GPGPU, komputery

cja, Katar,…), Arjun Mk1 i Mk2 (Indie), Altay (Turcja), K2 Black Panther ( Korea), Striker
(Ameryka), Nexter VAB-RECO, FOX, CMI Cockerill 105 mm, Rosomak (Polska), Jobaria,…
Złożony z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów i techników Irdam ma możliwość wspierania zespołu z działów projektowania i rozwoju oraz pomagania w adoptowaniu rozwiązań producenta.
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FIRECO
produkująca maszty teleskopowe pneumatyczne lub elektromechaniczne od 1 do 39 m wysokości; do anten, kamer, radarów, najaśnic, stacji pogodowych czy innych urządzeń instalowanych na szczycie. Fireco posiada
ponad 35-letnie oświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie projektowania
i produkcji masztów. Maszty charakteryzują się bardzo dużą stabilnością
i sztywnością. Główne cechy to solidność wykonania, najszerszy zakres
modeli dostępny na rynku, przyjazny interfejs użytkownika panelu sterowania, wysoka dokładność ruchu obrotowego, mały pobór mocy oraz
łatwość konserwacji. Maszty FIRECO spełnią wymogi europejskich standardów i wytycznych, a także posiadają certyfikat MIL STD 810. Są używane przez wiele armii świata, straż graniczną, straż pożarną i innych…
Fireco jest jednym z wiodących producentów masztów na świecie i dostarcza maszty dla takich firm z branży wojskowej, jak m.in. Thales, Sagem, Elbit, Leonardo, Airbus, General Dynamics, Indra, Rohde i Schwarz,
Rafael, WB Electronics i Rosomak i wielu innych.

PROTOTYPA-ZM

Grupa WB
Polskie technologie podbijają świat
23.07.2019 11:09:46

IKEY
produkująca klawiatury wzmocnione, urządzenia wskazujące, hulapointy, trackballe i monitory pracujące w trudnych
warunkach w przemyśle, wojsku, marynarce wojennej, lotnictwie, medycynie i innych gałęziach przemysłu, gdzie występuje
narażenie na wstrząsy, skrajne temperatury (-40°C do +90°C),
zapylenie, brud, deszcz…
Wykonane ze specjalnego tworzywa, podświetlane, kompatybilne z NVIS Green-B, supercienkie (0,4”), bezprzewodowe,
mobilne, spełniające normy IP68, NEMA 4X. Wiele różnych
modeli, w tym wersje OEM do własnej zabudowy do wielu aplikacji mobilnych i stacjonarnych.

produkująca sprzęt do badań balistycznych oraz balistyczne
systemy pomiarowe sprzęt do wykonywania badań balistyki
wewnętrznej i zewnętrznej; stanowiska strzelnicze, lufy testowe z uchwytami do testowania amunicji zgodnie z normami
C.I.P., TP-VD, TPF, STANAG, MOPI, MIL, SAAMI, do testowania pistoletów,
karabinów i innych rodzajów broni palnej długiej i krótkiej;
dostarcza przyrządy badawcze do kalibru 40 mm włącznie;
oferuje również stanowiska do badań balistycznych materiałów ochronnych np. kamizelek kuloodpornych, hełmów i innych wg norm STANAG 2920, AEP-55, NIJ 0101. Urządzenia
pracują w najważniejszych laboratoriach badawczych i rozwojowych na całym świecie i również w instytutach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych w Polsce.
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ŭ,GUVGɮO[ \GURQGO KPʑ[PKGTȕY YK\LQPGTȕY MVȕT[EJ OKULȤ
LGUV Y[O[ɮNKȦ \CRTQLGMVQYCȦ QTC\ FQUVCTE\[Ȧ VGEJPQNQIKȶ
MVȕTC URTCYKC ʑG PCU\ ɮYKCV UVCLG UKȶ DG\RKGE\PKGLU\[ K DCTF\KGL RT\[LC\P[Ŭ Ť VCM F\KCCNPQɮȦ )TWR[ 9$ RQFUWOQYWLG
„Jesteśmy
zespołem inżynierów
wizjonerów,
których
misją
2KQVT 9QLEKGEJQYUMK
LGL \CQʑ[EKGN
Kǡ RTG\GU MVȕT[
OKULȶ
Vȶ
jest
wymyślić,
zaprojektować
oraz
dostarczyć
technologię,
MQPV[PWWLG PKGRT\GTYCPKG QF  TQMW 2KGTYU\G Y[PCNC\MK
która
sprawia, że nasz
świat
staje się bezpieczniejszy
i barFYCL KPʑ[PKGTQYKG
Ťǡ 2KQVT
9QLEKGEJQYUMK
K #FCO $CTVQUKGdziej przyjazny” – tak działalność Grupy WB podsumowuYKE\ 9KEGRTG\GU )TWR[ RTQLGMVQYCNK PC UVT[EJW OKGU\MCPKC

PC YCTU\CYUMKGL 1EJQEKG 6Q YCɮPKG VCO RQYUVCC RKGTYU\C YGTULC U[UVGOW MKGTQYCPKC QIPKGO FNC CTV[NGTKK 612#<
MVȕT[ U\[DMQ QUKȤIPȤ PKGD[YC[ UWMEGU Y UKCEJ \DTQLP[EJ
QMTGɮNCLȤEQDQYKȤ\WLȤEGUVCPFCTF[YRQNUMKGLCTOKK

tę kontynuuje nieprzerwanie od 1997 roku. Pierwsze wynalazki dwaj
inżynierowie
– Piotr
Wojciechowski
i Adam
Bartosie-wicz,
2Q V[O U\[DMQ
QMC\CQ
UKȶ ʑG PQYG
\FQNPQɮEK
Y CTOKK Wiceprezes
Grupy
projektowali
na
strychu
mieszkania
na
warszawskiej
IGPGTWLȤ PQYG RQVT\GD[ 6Q UVCQ UKȶ FNC PKEJ OQV[YCELȤ Ochocie. To
właśnie tam powstała pierw-sza wersja systemu kierowania ogniem
FQ FCNU\GL RTCE[ C FNC HKTO[ Ť RQFYCNKPȤ FQ UVYQT\GPKC
je Piotr Wojciechowski, jej założyciel i prezes, który misję
dla artylerii TOPAZ, który szybko osiągnął niebywały sukces w siłach
LGFPGIQ \ PCLYKȶMU\[EJ MQPEGTPȕY VGEJPQNQIKE\P[EJ
zbrojnych
określając obowiązujące
standardy
w polskiej
armii.
ŭ,GUVGɮO[ \GURQGO KPʑ[PKGTȕY YK\LQPGTȕY MVȕT[EJ OKULȤ
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szybko
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dla
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a dla firmy
F\KGL RT\[LC\P[Ŭ Ť VCM F\KCCNPQɮȦ )TWR[ 9$ RQFUWOQYWLG
QMTGɮNCLȤEQDQYKȤ\WLȤEGUVCPFCTF[YRQNUMKGLCTOKK
–
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do
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jednego
z
największych
koncernów
techQIQY[OK U[UVGOCOK TQ\RQ\PCYE\[OK MVȕTG \CRGYPK[
2KQVT 9QLEKGEJQYUMK LGL \CQʑ[EKGN Kǡ RTG\GU MVȕT[ OKULȶ Vȶ
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FYCL KPʑ[PKGTQYKG Ťǡ 2KQVT 9QLEKGEJQYUMK K #FCO $CTVQUKG-F\QP[EJ
IGPGTWLȤ
PQYG
RQVT\GD[
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FQ
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FNC
HKTO[
RQFYCNKPȤ
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KRT\GU[WFCP[EJ
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które
zapewniły
możliwość
prowadzenia
rozpoznania oraz
LGFPGIQ \ PCLYKȶMU\[EJ MQPEGTPȕY VGEJPQNQIKE\P[EJ
oceny prowa-dzonych
działań
w
czasie
rzeczywistym
oraz
komunikacji
2QNUEGRQLCYK[
5RȕMC \CE\ȶC
RQYKȶMU\CȦ
MQORGVGPELG
TQ\VGPYǡ
URQUȕD
UKȶ Y QHGTEKG
)TWR[
9$ MQNGLPG

i 9
przesyłu
danych.
RQE\[PCLȤE QF VYQT\GPKC RQLC\FQY[EJ U[UVGOȕY ȤE\PQEQTC\ DCTF\KGL KPPQYCE[LPG TQ\YKȤ\CPKC MVȕTG FQRTQYCɮEK IQUQYGL K KPVGITCELK KUVPKGLȤE[EJ U[UVGOȕY \ǡ DG\\CF\K[
FQsposób
UVYQT\GPKC
LGFPGIQ
PCLYKȶMU\[EJ
MQPEGTPȕY
W ten
pojawiły
się w\ofercie
Grupy WB
kolejne, coraz bardziej
QIQY[OK U[UVGOCOK TQ\RQ\PCYE\[OK MVȕTG \CRGYPK[
innowacyjne
rozwiązania,
które
doprowa-dziły
do
jednego z
VGEJPQNQIKE\P[EJ Y 2QNUEG QFPQU\ȤEGIQ VCMʑG stworzenia
\PCE\ȤOQʑNKYQɮȦ RTQYCF\GPKC TQ\RQ\PCPKC QTC\ QEGP[ RTQYCnajwiększych
koncernów
technologicznych
w
Polsce,
odnoszącego
także
EG UWMEGU[
\CF\KCCɛ
ITCPKEȤ
75# 5\YGELK
$NKUMKO
F\QP[EJ
Y OKP
E\CUKGY
T\GE\[YKUV[O
QTC\PC
MQOWPKMCELK
znaczą-ce
sukcesy
za
granicą,
m.in.
w
USA,
Szwecji,
na
Bliskim
Wscho9UEJQF\KG
#\LK 2QWFPKQYQ9UEJQFPKGL K YKGNW KPP[EJ
KRT\GU[WFCP[EJ
dzie, Azji Południowo-Wschodniej i wielu innych regionach świata.

2QNUMKGVGEJPQNQIKGRQFDKLCLȤɮYKCV

TOPAZ

Forcepol Sp. z o.o.
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa

2QNUMKGVGEJPQNQIKGRQFDKLCLȤɮYKCV

+48 506 502 900

office@forcepol.com

TGIKQPCEJɮYKCVC

TOPAZ

9 VGP URQUȕD RQLCYK[ UKȶ Y QHGTEKG )TWR[ 9$ MQNGLPG
EQTC\ DCTF\KGL KPPQYCE[LPG TQ\YKȤ\CPKC MVȕTG FQRTQYCwww.wbgroup.pl
F\K[ FQ UVYQT\GPKC LGFPGIQ \ PCLYKȶMU\[EJ
MQPEGTPȕY
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Integracja systemów jako klucz
Integracja systemów jako klucz do uzyskania
donauzyskania
przewagi na polu walki
przewagi
polu walki
0C YURȕE\GUP[O RQNW YCNMK NKE\[ UKȶ RT\GFG YU\[UVMKO

UKGEKȤE\PQɮEKKU[UVGOȕYFQYQF\GPKCWOQʑNKYKCLȤE[EJUMWVGE\PG \CT\ȤF\CPKG YU\[UVMKOK TQF\CLCOK UK \DTQLP[EJ <KPVGITQYCPG \ U[UVGOGO 612#< TCFKQUVCELG YQLUMQYG E[HTQYG
RNCVHQTO[ FQYQF\GPKC K MQOWPKMCELK QTC\ RTGE[\[LPG U[UVGO[
radiosta
je wojskowe, cyfrowe platformy dowodzenia
i komuMKGTQYCPcKCQIPKGOQHGTQYCPGRT\G\)TWRȶ9$EJCTCM
VGT[\WLG
nikacji oraz precyzyjne systemy kierowania ogniem oferowane
CVYQɮȦ QDUWIK DG\CYCT[LPQɮȦ QTC\ KFGCNPG FQUVQUQYCPKG
przez Grupę WB charakteryzuje łatwość obsługi, bezawaryjność
FQRQVT\GDQRGTCE[LP[EJ
oraz idealne dostosowanie do potrzeb operacyjnych.

Technologie oferowane przez spółki Grupy WB bazują na
6GEJPQNQIKGQHGTQYCPGRT\G\URȕMK)TWR[9$DC\WLȤPCYKGNQwielo-letnim
doświadczeniu wynikającym z eksploatacji wdroNGVPKOFQɮYKCFE\GPKWY[PKMCLȤE[O\GMURNQCVCELKYFTQʑQP[EJ
żonych
rozwiązań przez klientów z całego świata. Główną zaletą TQ\YKȤ\CɛRT\G\MNKGPVȕY\ECGIQɮYKCVC)ȕYPȤ\CNGVȤU[Usys-temów oferowanych przez Grupę jest ich modularność i
ska-lowalność.
Umożliwia
to )TWRȶ
budowę
konfiguracji KǡłącząVGOȕY QHGTQYCP[EJ
RT\G\
LGUVwielu
KEJ OQFWNCTPQɮȦ
UMCcych wszystkie produkty Grupy w jedno kompleksowe narzęNQYCNPQɮȦ 7OQʑNKYKC VQ DWFQYȶ YKGNW MQPƒIWTCELK ȤE\ȤE[EJ
dzie do zarządzania wielowymiarowym polem walki.

Doświadczenia z eksploatacji systemu TOPAZ w SZ RP i zagra&QɮYKCFE\GPKC\GMURNQCVCELKU[UVGOW612#<Y5<ǡ42K\CITCnicznych
instalacji QTC\
oraz VQE\ȤE[EJ
toczących UKȶ
sięMQPHNKMVȕY
konfliktów\DTQLP[EJ
zbrojnych
PKE\P[EJ KPUVCNCELK
PCna
przestrzeni ostatnich lat, doprowadziły do rozbudowy systemu
RT\GUVT\GPK QUVCVPKEJ NCV FQRTQYCF\K[ FQ TQ\DWFQY[ U[UVGOW
o funkcjonalności związane z rozpoznaniem za pomocą różnoQ HWPMELQPCNPQɮEK
\ TQ\RQ\PCPKGO
\C RQOQEȤ TȕʑPQrodnych
sensorów\YKȤ\CPG
(radary, systemy
optoelektroniczne,
systemy
TQFP[EJ UGPUQTȕY
TCFCT[BSP),
U[UVGO[
QRVQGNGMVTQPKE\PG
U[UVGO[
rozpoznania
pasywnego,
dowodzenia,
zabezpiecze
nia logistycznego
oraz
kierowania
uderzeniami
bezzałogowych
sysTQ\RQ\PCPKC RCU[YPGIQ $52  FQYQF\GPKC \CDG\RKGE\GPKC
temów
w
postaci
amunicji
krążącej.
Nie
mniej
ważna
jest
możNQIKUV[E\PGIQQTC\MKGTQYCPKCWFGT\GPKCOKDG\\CQIQY[EJU[Uliwość pracy w środowisku koalicyjnym dzięki wyposażeniu
VGOȕYYRQUVCEKCOWPKELKMTȤʑȤEGL0KGOPKGLYCʑPCLGUVOQʑsys-temu TOPAZ w szereg rozwiązań/protokołów interoperacyjNKYQɮȦRTCE[YɮTQFQYKUMWMQCNKE[LP[OF\KȶMKY[RQUCʑGPKWU[Unych
oraz wykorzystania zobrazowania zgodnego ze standarVGOW612#<YU\GTGITQ\YKȤ\CɛRTQVQMQ
ȕYKPVGTQRGTCE[LP[EJ
dami
NATO na podkładach map cyfrowych,
wykorzystywanych
zarów-no
przez
SZ
RP
jak
i
armie
sojusznicze.
QTC\ Y[MQT\[UVCPKC \QDTC\QYCPKC \IQFPGIQ \G UVCPFCTFCOK

Na
współczesnym
polu walki
liczy się
przede
bezDG\RKGE\P[
K PKG\CYQFP[
RT\GU[
KPHQT
OCELKwszystkim
Yǡ PCLDCTF\KGL
pieczny i niezawodny przesył informacji w najbardziej ekstreGMUVTGOCNP[EJ YCTWPMCEJ 7\[UMCPKG QFRQYKGFPKQ YE\Gmalnych warunkach. Uzyskanie odpowiednio wcze-śniej inforɮPKGL KPHQTOCELK Q RT\GEKYPKMW K Y[PKMCLȤEC \ VGIQ YKȶMU\C
macji o przeciwniku i wynikająca z tego większa świadomość
ɮYKCFQOQɮȦ
U[VWCE[LPC
PC MCʑF[O
U\E\GDNW
PKC
sytuacyjna
na każdym
szczeblu
dowodze
nia orazFQYQF\G
wykonanie
uderzenia
we
właściwym
momencie,
jest
kluczem
do
uzyskania
QTC\ Y[MQPCPKG WFGT\GPKC YG YCɮEKY[O OQOGPEKG LGUV
przewagi
nad przeciwnikiem.
MNWE\GOFQW\[UMCPKCRT\GYCIKPCFRT\GEKYPKMKGO

YU\[UVMKGRTQFWMV[)TWR[YǡLGFPQMQORNGMUQYGPCT\ȶF\KGFQ
\CT\ȤF\CPKCYKGNQY[OKCTQY[ORQNGOYCNMK

TOPAZ
– skuteczność
i interoperacyjność na
612#<ŤUMWVGE\PQɮȦKKPVGTQRGTCE[LPQɮȦ
wielowymiarowym
polu
walki
na wielowymiarowym polu
walki

Takim kompleksowym narzędziem do zarządzania polem walki
6CMKO MQORNGMUQY[O PCT\ȶF\KGO FQ \CT\ȤF\CPKC RQNGO
jest Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ. Z sukYCNMKwdrożony
LGUV <KPVGITQYCP[
9CNMȤarmii
612#<
cesem
do służby5[UVGO
między<CT\ȤF\CPKC
innymi w polskiej
od
lat<nie
ma konkurenta
wśród
najnowocześniejszych
systemów
UWMEGUGO
YFTQʑQP[
FQ UWʑD[
OKȶF\[ KPP[OK Y
RQNUMKGL
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U[UVGOȕY \CT\ȤF\CPKC YCNMȤ 612#< VQ MQORNGVP[ U[UVGO
oddziałami na szczeblu taktycznym. Pełna kom-patybilność z
UWʑȤE[PKGV[NMQFQMKGTQYCPKCQIPKGOCNGVCMʑGFQ\CT\ȤF\Cpozostałymi rozwiązaniami oferowanymi przez Grupę WB oraz
PKCYCUP[OKQFF\KCCOKPCU\E\GDNWVCMV[E\P[O2GPCMQOzdolność
do integracji z systemami innych producentów pozwala
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i syste
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[OK TQ\YKȤ\CPKCOK
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dowodzenia,
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sku-teczne
zarządzanie
wszystki)TWRȶ 9$ QTC\ \FQNPQɮȦ FQ KPVGITCELK \ U[UVGOCOK KPP[EJ
mi rodzajami sił zbrojnych. Zinte-growane z systemem TOPAZ

RTQFWEGPVȕY RQ\YCNC PC UVYQT\GPKG Y RGPK \KPVGITQYCPGL

0#61PCRQFMCFCEJOCRE[HTQY[EJY[MQT\[UV[YCP[EJ\CTȕYPQRT\G\5<ǡ42LCMKCTOKGUQLWU\PKE\G

Uniwersalne,
modułowe rozwiązanie
7PKYGTUCNPGOQFWQYGTQ\YKȤ\CPKG
na
szczebel taktyczny
na szczebel taktyczny

Wielozadaniowość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką
TOPAZ jest zapewniona
dzięki specjalistycznym
mo-dułom
9KGNQ\CFCPKQYQɮȦ
<KPVGITQYCPGIQ
5[UVGOW <CT\ȤF\CPKC
funkcjonalnym. Podstawowym modułem jest moduł TOPAZ
9CNMȤ612#<LGUV\CRGYPKQPCF\KȶMKURGELCNKUV[E\P[OOQTactics zapewniający funkcjonalność systemu BMS (m.in. obsłuFWQOHWPMELQPCNP[O2QFUVCYQY[OOQFWGOLGUVOQFW
ga
map cyfrowych, sytuacja taktyczna, BFT, interoperacyjność).
TOPAZ Tactics\CRGYPKCLȤE[HWPMELQPCNPQɮȦU[UVGOW$/5
Kolejny
moduł TOPAZ Fire – umoż-liwia precyzyjne kierowanie
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$(6
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wozach
dowodzenia
jak
i
KPVGTQRGTCE[LPQɮȦ  -QNGLP[ OQFW TOPAZ Fire na
Ť środkach
WOQʑogniowych różnorod-nych typów np. samobieżnych haubic 155

NKYKC RTGE[\[LPG MKGTQYCPKG QIPKGO CTV[NGT[LUMKO LGUV

mm, samobieżnych moździerzy 120 mm, wyrzutniach rakietowych różnych typów. Moduł ten realizuje zarówno obliczenia
RT\G\PCE\QP[
\CTȕYPQ FQ Y[MQT\[UVCPKC PC CTV[NGT[LUMKEJ
balistyczne zgodnie z NABK jak również przeznaczony jest do
YQ\CEJFQYQF\GPKCLCMKPCɮTQFMCEJQIPKQ
Y[EJTȕʑPQTQFobsługi środków ogniowych i amunicji byłego Układu
WarszawP[EJV[RȕYPRUCOQDKGʑP[EJJCWDKEOOUCOQDKGʑP[EJ
skiego np. samobieżne haubice 152 mm, 122 mm. Moduł może
wystę-pować także jako odrębny produkt w postaci uniwersalOQʏF\KGT\[ǡOOY[T\WVPKCEJTCMKGVQY[EJTȕʑP[EJV[RȕY
nego kalkulatora artyleryjskiego UKART-2.

/QFWVGPTGCNK\WLG\CTȕYPQQDNKE\GPKCDCNKUV[E\PG\IQFPKG
\ǡ 0#$-
LCMmodułem
TȕYPKGʑ RT\G\PCE\QP[
LGUV umożliwiający
FQ QDUWIK ɮTQFMȕY
Kolejnym
jest TOPAZ Reccon
za-rzą-
QIPKQY[EJ
K COWPKELK
D[GIQ 7MCFW
PR
dzanie środkami
rozpoznawczymi
(środki9CTU\CYUMKGIQ
optoelektro-niczne,
radary,
BSP,
inne
sensory
rozpoznawcze).
Moduł
Strike
z
kolei
UCOQDKGʑPGJCWDKEGOOOO/QFWOQʑGY[UVȶpozwala dowódcy na kierowanie systemami amunicji krążącej
RQYCȦVCMʑGLCMQQFTȶDP[RTQFWMVYRQUVCEKWPKYGTUCNPGIQ
(UCV np. WARMATE) a TOPAZ Logistics – na zarządzanie środMCNMWNCVQTCCTV[NGT[LUMKGIQ7-#46
kami zaopatrzenia (np. dowóz amuni-cji) i wsparciem serwisowym.

-QNGLP[O OQFWGO LGUV TOPAZ Reccon WOQʑNKYKCLȤE[ \CSprawdzony w boju system konfiguroT\ȤF\CPKG ɮTQFMCOK TQ\RQ\PCYE\[OK ɮTQFMK QRVQGNGMVTQwany na każdy szczebel taktyczny
PKE\PG TCFCT[ $52 KPPG UGPUQT[ TQ\RQ\PCYE\G  /QFW
Strike
RQ\YCNC FQYȕFE[
PC MKGTQYCPKG
Jedną\z MQNGK
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TOPAZ jest U[UVGOCOK
jego modułowość
i
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że
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COWPKELK MTȤʑȤEGL 7%8 PR 9#4/#6'  C TOPAZ Logistics
zarządzanie polem walki na każdym szczeblu dowodzenia i jest
Ťǡ PC \CT\ȤF\CPKG ɮTQFMCOK \CQRCVT\GPKC PR FQYȕ\ COWPKELK KYURCTEKGOUGTYKUQY[O

zintegrowany ze wszystkimi wyrobami oferowanymi przez Grupę WB oraz kluczowymi urządze-niami/ podsystemami głów612#< RQ\YCNC PC GHGMV[YPG Y[MQT\[UVCPKG RQUKCFCP[EJ
nych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary
\CUQDȕY
pola
walki, środki rozpo-znania optoelektronicznego) może być
prosto konfigurowa-ny na różnych szczeblach taktycznych.
Dzięki
system
612#<temu
VQ TQ\YKȤ\CPKG
QF NCV FQUMQPCNG Y[RGPKC UYQLG \C-

FCPKCYRQNUMKEJUKCEJ\DTQLP[EJYQRTQITCOQYCPKGKMQOTOPAZ pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych
RNGMUQYȤ KPHTCUVTWMVWTȶ KPHQTOCV[E\PȤ 612#< Y[RQUCʑQ
zasobów.
P[EJLGUVRT\GU\QRQLC\FȕY5<ǡ420CU[UVGOKG612#<
TOPAZ to rozwiązanie od lat doskonale wypełnia swoje zaQRGTWLȤOKȶF\[KPP[OKJCWDKEGǡOO5)QʑF\KMǡOO
dania w polskich siłach zbrojnych; w oprogramowanie i kom&CPC MVȕT[ YURKGTC[ RQNUMK MQPV[PIGPV Y #HICPKUVCPKG
pleksową infrastrukturę informatyczną TOPAZ wyposażo nych
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155 mm KRAB, wyrzutnie rakietowe WR40 Langusta, czy też
DG\RKGE\PGU[UVGO[ȤE\PQɮEKYRQȤE\GPKW\ǡOQFWNCTPQɮEKȤ
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system
F[OU\E\GDNWVCMV[E\P[O
zarządzania walką na każ-dym szczeblu taktycznym.

)ȕYPGHWPMELQPCNPQɮEKU[UVGOW

Główne funkcjonalności systemu

5RTCYF\QP[YDQLWU[UVGOMQPƒIWTQYCP[
-QORNGMUQYG\QDTC\QYCPKGU[VWCELKVCMV[E\PGL
PCRQFMCFCEJOCRE[HTQY[EJ\IQFPKG
PCMCʑF[U\E\GDGNVCMV[E\P[
• Kompleksowe zobrazo• Integrator wyrobów
• Możliwość komunikacji za
\GǡUVCPFCTFCOK5<42K0#61
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tronicznego)
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wprowadzony na rynek (MCY74C069)
innowacja roku 2018

Wśród zrealizowanych projektów systemowych można w ostatnich latach wymienić przykładowe
opracowania:
w skali wielkoseryjnej (logika progra System THNSN do monitorowania warunków eksploatacji budynków
mowalna, SoC, SiP, mikrokontrolery,
EeB – system pomiarowy zrealizowany
przy wykorzystaniu
gotowych
mikroprocesory,
pamięci, katalogowe
komponentów elektronicznychmoduły
przeznaczony
do funkcjonalmonitorowania
analogowe i bloki
temperatury i wilgotności w ne
elementach
elewacyjnych
budynków.
– transcivery,
czujniki, detektory,
dekodery
i
inne).
System kompatybilny ze standardem LonWorks firmy Echelon. Zawiera
elementy pomiarowe przeznaczone do montażu w dowolnych
które w
dziśdwóch
są innowacyjelementach budynku. SystemRozwiązania,
przetestowany
lokalizacjach
ne,
a
w
założeniu
mają
pozostać
atrakcyjdoświadczalnych: w Polsce (Mostostal) i Hiszpanii (Acciona)
ne dla rynku również w przewidywalnej
 System APRIL-Luminaire – adaptacyjny sterowany obecnością
przyszłości należy opracowywać z dużym
zintegrowany system oświetlenia
opracowany
współpracy
z firmą
wyprzedzeniem.
Tak we
działają
światowe
LARS. System adaptacyjnie
sterujektóre
intensywnością
temperaturą
koncerny,
swoje oferty i kształtubarwową strumienia świetlnego.
System obejmuje
bezprzewodowe
ją na podstawie
specjalistycznych
analiz
prowadzonych
w
perspektywie
dekady.
sterowanie i konfigurację w ramach zespołów lamp oświetleniowych z
Obecnie obserwowana
koniunktura
obiektach wielkopowierzchniowych,
biurowych
a zwiątakże
w
zastosowaniach indywidualnych

Instytut
Technologii
Elektronowej

innowacja roku 2018
zana z innowacyjnymi dziś zastosowaniami w obszarach Internetu przedmiotów,
Przemysłu 4.0, telemedycyny, czy elektro-mobilności wynika z konsekwentnego
prowadzenia badań i projektów prowadzonych na świecie są rozwijane rozwija
się co najmniej od dekady, a komponenty
współczesnych systemów bywają przygotowywane z jeszcze większym wyprzedzeniem w ścisłej współpracy z fabrykami
układów scalonych (inwestycje w technologie). W obszarze projektowania układów
scalonych ITE posiada istotny potencjał
projektowy wykorzystywany dziś na potrzeby projektów badawczych i zagranicznych zleceniodawców.

Wśród zrealizowanych projektów układów scalonych można wymienić przykładowe opracowania:

• SPO2 specjalizowany układ scalony ASIC

Układy scalone i systemy podstawowym elementem wdrażania innowacji
i nowoczesnych rozwiązań dla obronności i przemysłu
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układ scalony
Projektowania Układów Scalonych
przeznaczony do szyfrowania i deszyfrowania w
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danych dysków twardych komputerów
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może DES3,
realizować
rozwiązania.

mienia danych 17,8 MB/sec @ 40MHz. Produkt
ek (MCY74C069)
Największą zaletą wykorzystania ukła-

du scalonego jest to, że w jednym kawałku
krzemu można
zintegrować
wiele latach
W wymienić
przypadkuprzykładowe
projektów realizoprojektów
systemowych
można
w ostatnich
funkcjonalności przez co urządzenie bęwanych w Zakładzie Projektowania
dzie mniejsze, lżejsze, tańsze, szybsze,
Układów Scalonych i Systemów (ITEmonitorowania warunków eksploatacji budynków
bardziej niezawodne, będzie zużywać
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konalności i opłacalności, a przyjęty do
realizacji sposób rozwiązania zależy od
priorytetów Zamawiającego: celem jest
uzyskanie pozakatalogowych parametrów elektrycznych, właściwości funkcjonalnych, przesunięcie fizycznych
ograniczeń zastosowania przyrządu,
czy też kryterium wyboru rozwiązania
są cena i czas realizacji zamówienia także przewidywana liczba urządzeń, które
mają zostać wytworzone. Inna sytuacja
dotyczy bowiem produkcji jednostkowej (badania naukowe), małoseryjnej
(ograniczone zapotrzebowanie), a inna
wielomilionowych serii produkcyjnych.
W dzięki posiadanemu oprogramowaniu i kompetencjom realizujemy różnorodne projekty zarówno badawcze
jak i stricte aplikacyjne:
• w pełni scalone rozwiązania autorskie (np. niskoszumne moduły odczytowe detektorów promieniowania
THz, czujników przyśpieszenia, detektorów podczerwieni) realizowane
w postaci specjalizowanych układów
scalonych ASIC. Są one projektowane i produkowane do realizacji z góry
określonego zadania, integracji określonej, zazwyczaj specyficznej funkcjonalności urządzenia.
• dostępne komercyjnie, relatywnie
tanie podzespoły produkowane

 ykonany w technologii 130 nm przeznaczony do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem umożliwiający nieinwazyjny pomiar
w
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

 ykonany w technologii 800 nm, przeznaczony dla motoryzacji. Układ zawiera 3 i 6 kanałowy pół-mostek H z interfejsem cyfrow
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

t o 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

 technologii 800 nm, przeznaczony do szyfrowania i deszyfrowania w czasie rzeczywistym strumienia danych dysków twarw
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

 o monitorowania warunków eksploatacji budynków EeB – system pomiarowy zrealizowany przy wykorzystaniu gotowych
d
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

 daptacyjny sterowany obecnością zintegrowany system oświetlenia opracowany we współpracy z firmą LARS. System adaa
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 zastosowaniach indywidualnych

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

www.ite.waw.pl

+48 22 548−78−15
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Wprowadzone
nowości

Instytut
Techniczny
Wojsk Lotniczych

ATRAX jest dostosowany do wymagań wojskowych i jest zintegrowany z dedykowaną Naziemną Stacją
Kontroli i systemem transmisji danych, co pozwala na dystrybucje danych przekazywanych przez maszynę
w dowolne miejsce na świecie (stanowisko dowodzenia, sztab kryzysowy
itp.) Dane przekazywane przez System
w jakości Full HD są zabezpieczone
w odległości 30 km, co jest unikatowe
na rynku międzynarodowym. Wchodzące w skład wyposażenia bezzałogowca dwu-sensorowe głowice optoelektroniczne (termowizja i 30x zoom
optyczny) są niespotykane w innych
bezzałogowych statkach powietrznych tej klasy. Dzięki innowacyjnemu
podejściu do bezpieczeństwa lotu bezzałogowca, zastosowano podwójne
systemy autopilota oraz zasilania.

Bezzałogowe Statki Powietrzne pionowego startu i lądowania ATRAX

Innowacyjny zespół napędowy
posiada, w zależności od wersji wyposażenia, od czterech do ośmiu niezależnych silników, zwiększa to zdecydowanie się poziom bezpieczeństwa
(możliwe jest kontynuowanie lotu
z dwoma niesprawnymi silnikami).
ATRAX wyposażony jest w zabezpieczony-szyfrowany system transmisji
danych, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywanych
danych. Cała technologia i produkcja
- zarówno kompozyty-struktura, jak
i elektronika, wykonywane są w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

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

ATRAX może być również wyposażony w specjalnie zaprojektowane zasobniki, dzięki którym
bezzałogowiec przenosi od 4 do 12
dedykowanych granatów (hukowobłyskowe, dymne, z gazem łzawiącym, kumulacyjne) produkcji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

T

Do sterowania Bezzałogowym Statkiem Powietrznym Atrax używana
jest Naziemna Stacja Kontroli (NSK),
wyposażona w:
• tablet wojskowy z oprogramowaniem,
• akumulator,
• zestaw manipulatorów i programowalnych przełączników.
Polecenia dla BSP są wydawane z poziomu oprogramowania operacyjnego
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uruchomionego na tablecie lub za pomocą pulpitu sterowania. Z poziomu stanowiska 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 operatorowi sterowanie jednym lub kilkoma
maszynami z dowolnej lokalizacji mieszczącej 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 węglowego,
• wysoka niezawodność,
• mobilność,
• możliwość startu z różnego podłoża,
bez wykorzystywania pasa startowego,
• odporność na warunki atmosferyczne,
• niska sygnatura akustyczna ze względu na elektryczny napęd,
• przystosowany do obsługi przez jednego operatora,
• proste użytkowanie,
• łatwość w utrzymaniu i eksploatacji,
• możliwość wyposażenia w różnego
typu zasobniki (bojowe, medyczne,
rozpoznania chemicznego, SAR, LIDAR).

załogowców o rozpiętości od 1,2 do
1,9 m pomiędzy końcówkami śmigieł, 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 zurbanizowanym do 2 km. Prędkość
maksymalna to 80 km/h. Bezzałogowiec posiada wyposażenie
awioniczne, które obejmuje zaprojektowanego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych autopilota
z możliwością planowania misji przed
lotem oraz aktualizacji jego planu w
czasie rzeczywistym. Bezzałogowiec
jest wyposażony w systemy zapewniające dalszy lot w razie utraty
łączności lub sygnału nawigacyjnego oraz układ cyfrowej, szyfrowanej transmisji danych zapewniający
łączność dwukierunkową. Pojazd
może być wyposażony w kamerę
full HD i transmitować z niej obraz,
różnego typu głowice optoelektroniczne 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 śmigieł i silników,
• wyrzutnia ze spadochronem
awaryjnym wyzwalanym automatycznie w przypadku utraty
nośności, czy osiągnięcia kątów
krytycznych,
• automatyczny powrót do miejsca startu, lub miejsca wskazanego przed rozpoczęciem misji w
przypadku utraty łączności,
• podwójne systemy autopilota
i systemy zasilania.

Zastosowane
rozwiązania

Stan wdrożenia

ATRAX występuje w odmianie cztero - lub ośmiosilnikowej charakteryzuje się cichym napędem elektrycznym
i modułową konstrukcją z włókna węglowego. Maszyna może operować
w różnorodnym środowisku, w tym
morskim - również z pokładów jednostek pływających. Masa startowa bez-

Prace
badawcze
rozpoczęto
w 2014 roku i przeprowadzone były
w Instytucie Technicznym Wojsk
Lotniczych. Początkowo obejmowały wytworzenie struktur kompozytowych wraz z opracowaniem
technologii ich wytwarzania, opracowanie pierwszej wersji rozwija-
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Kikgel

Sp. z o. o.
STERYLNE OPATRUNKI HYDROŻELOWE

nego później systemu „autopilot”, zaprojektowanie Naziemnej Stacji Kontroli
oraz dedykowanego oprogramowania
do sterowania bezzałogowym statkiem
powietrznym. W kolejnych latach udoskonalano opracowane systemy skupiając się na opracowaniu dedykowanych
systemów uzbrojenia i zaawansowanych głowic optoelektronicznych wraz
z przygotowaniem aplikacji do zarządzania 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 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki 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 niszczenia obiektów terenowych. Na rynku cywilnym ATRAXY mogą wypełniać
szereg zadań takich jak wspieranie akcji
SAR, ocenianie skutków klęsk żywiołowych, kontrolowanie infrastruktury, czy
ochrona osób i mienia.

Użycie na szeroką skalę Bezzałogowego Statków Powietrznych ATRAX
zdecydowanie wpłynęłoby na podniesienie bezpieczeństwa narodowego,
w szczególności poprzez poprawę możliwości operacyjnych służb porządku
publicznego - Policja, Straż Graniczna,
Wojsko, czy Sztaby reagowania i koordynacji sytuacji kryzysowych. Jako
produkt polski, zapewnia miejsca pracy
wykwalifikowanej kadrze wykształconej na polskich uczelniach technicznych.
Użyty w działaniach operacyjnych
podczas wojny, wykonując te same zadania co samoloty i śmigłowce, redukuje
ryzyko związane ze śmiercią załogi tychże statków powietrznych.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Osoba kontaktowa:
Michał Wąsiewicz
Księcia Bolesława 6,
01-494 Warszawa
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Rzecznik Prasowy
tel.: 261 851476
www.itwl.pl

kom.: 797-188-701
e-mail: rzecznik@itwl.pl
Tel. +48 261 851 300

poczta@itwl.pl

F

Firma KIKGEL jest jedyną polską firmą
produkującą specjalistyczne opatrunki
hydrożelowe mające zastosowanie w
leczeniu ran, takich jak owrzodzenia
i odleżyny oraz w ratownictwie medycznym, jako opatrunki pierwszej
pomocy w przypadku oparzeń i innych
urazów skóry.
Technologia otrzymywania hydrożeli
metodą radiacyjną została opracowana
na Politechnice Łódzkiej i została nagrodzona na wielu wystawach innowacyjności w Polsce i na świecie, m. in.
Eureka w Brukseli. Jest to jedyny opa-

trunek hydrożelowy, w którym sieciowanie polimerów i strukturę hydrożelu
uzyskuje się dzięki energii elektronów
generowanych przez akcelerator. Końcowy proces produkcji opatrunków
przeprowadzany jest w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

nych i zapewnia szereg unikalnych
właściwości:

Opatrunki hydrożelowe otrzymywane tą drogą są wytrzymałe mechaniczne, nie są płynne, lecz mają formę stabilnych płatów hydrożelowych w różnych
rozmiarach. Taka postać opatrunków
wyróżnia je na tle hydrożeli półpłyn-

Dostępne na rynku opatrunki
hydrożelowe mogą występować w
dwóch formach. Pierwszy rodzaj to
hydrożele w formie gazy, gąbki lub
włókniny, na której strukturę luźno
naniesiona jest substancja chłodząca
w formie półpłynnej. Drugi rodzaj opa-

WŁAŚCIWOŚCI OPATRUNKU
HYDROŻELOWEGO BurnTec®
W PORÓWNANIU Z PÓŁPŁYNNYMI
HYDROŻELAMI
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trunku występuje pod postacią stabilnego, jednolitego, mechanicznie wytrzymałego płatu hydrożelu dodatkowo
wzmocnionego włókniną (BurnTec®
– producent Kikgel, Polska).

BurnTec® opatrunki
w formie stabilnego płatu
hydrożelu.
Właściwości Opatrunków
hydrożelowych Burntec
• hydrożel w formie stabilnej, brak ryzyka rozlania substancji chłodzącej
• równomierny rozkład hydrożelu na
całej powierzchni rany, nawet w przypadku rozległych urazów
• podczas zmiany opatrunek usuwany
jest w całości - rana nie wymaga dodatkowej interwencji
• posiada właściwości absorpcyjne,
wysięk wraz z toksynami zatrzymywany jest w żelu.
• możliwość zastosowania w przypadku innych urazów (złamania otwarte,
rany cięte, szarpane, otarcia) oraz w
leczeniu ran trudno gojących się takich
jak np: odleżyny, owrzodzenia, zespół
stopy cukrzycowej czy oparzeń.
• w przypadku opatrunku w kształcie
maski na twarz stabilny hydrożel niweluje ryzyko dostania się substancji
chłodzącej do jam ciała, brak ryzyka
zachłyśnięcia przy stosowaniu tlenoterapii
• Brak ryzyka przejścia łuku elektrycznego w czasie wykonywania defibrylacji.
• Możliwość wykonywania przez opatrunek badań USG.
• opatrunek nie zmienia swoich
właściwości podczas ucisku. Może być

mocowany za pomocą bandaża bądź
opaski uciskowej.
• bezwonny
• nie powoduje zabrudzeń
• łatwa aplikacja, opatrunek zapakowany jest w opakowanie o jego
rozmiarze.

Opatrunki półpłynne
• ryzyko przypadkowego rozlania
substancji chłodzącej podczas aplikacji opatrunku
• spływanie substancji chłodzącej pod
wpływem sił grawitacji co powoduje
nierównomierny rozkład hydrożelu
• po usunięciu opatrunku rana wymaga oczyszczenia z resztek żelu
• opatrunek nie absorbuje
• zastosowanie wyłącznie w przypadku zaopatrzenia oparzeń
• w przypadku opatrunku w kształcie
maski na twarz istnieje wysokie ryzyko zachłyśnięcia płynną substancja chłodzącą przy stosowaniu w
połączeniu np. z tlenoterapią
• w czasie wykonywania bezpośredniej defibrylacji trzeba usunąć warstwę półpłynnego hydrożelu.
• w trakcie bandażowania opatrunku
płynnego żel chłodzący wchłaniany
jest przez bandaż przez co pozostaje
go mniej w kontakcie z raną.
• ostry zapach
• może powodować zabrudzenia
odzieży
• większe opatrunki złożone są na kilka części, co utrudnia aplikację.
Wymienione
ryzyko
związane
ze
stosowaniem
opatrunków
hydrożelowych można praktycznie
całkowicie eliminować stosując opatrunki w postaci hydrożeli w formie
stałej – obecnie wśród dostępnych opa-

trunków cechą tą wyróżnia się jedynie
BurnTec®.
Dzięki swojej strukturze opatrunek
BurnTec® gwarantuje równomierny
rozkład substancji chłodzącej na powierzchni oparzenia, nawet w przypadku najrozleglejszych urazów. Stabilna
struktura opatrunku eliminuje ponadto
możliwość ewentualnego rozlania czy
uszkodzenia schładzającego hydrożelu.
Stosując opatrunek w formie maski na
twarz mamy stuprocentową pewność,
iż hydrożel nie dostanie się do dróg
oddechowych, nawet w przypadku
stosowania tlenoterapii. Jak wykazały
doświadczenia kliniczne nawet duże
płaty hydrożelu dobrze przylegają do
łożyska rany, są szybkie i łatwe w aplikacji, u nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie, nie jest wymagany
opatrunek podtrzymujący.
Opatrunki hydrożelowe produkcji
KIKGEL stosowane są od lat w wielu
klinikach, szpitalach czy pogotowiach
ratunkowych w Polsce i na świecie.
Wszystkie opatrunki zaklasyfikowane są jako wyroby medyczne klasy IIb,
posiadają znak CE, a także aprobatę
amerykańskiej agencji FDA. Opatrunki BurnTec posiadają kod NSN (NATO
Stock Number) i występują w kilkunastu
rozmiarach od 5x5 cm do 40x60 cm. Ponadto posiadają pięcio letnią gwarancję.
Opatrunki te odniosły także wielki sukces w USA. Wchodzą one w skład toreb
ratunkowych IFAK elitarnych jednostek
US Marines, a także były na wyposażeniu medycznym polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie.
Więcej o naszych produktach stosowanych w szeroko pojętej medycynie
polowej, medycynie taktycznej można
znaleźć na www.kikgel.com.pl.

Kikgel Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej 7,
97-225 Ujazd
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Instytut Napędów
i Maszyn
Elektrycznych
KOMEL

Tel. +48 44 71 92 340

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

W

W 2018r. w Instytucie KOMEL zostały wdrożone do produkcji seryjnej dwa
typy silników elektrycznych, które są składowymi systemu stabilizacji armaty
w czołgach LEOPARD modernizowanych obecnie do standardu LEOPARD II PL.
Wdrożenie obejmowało opracowanie technologii produkcji, stanowisk pomiarowych oraz rozpoczęcie produkcji silników. Silniki napędzają i stabilizują 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 wykorzystywany jest dwuwlotowy tłumik. Powietrze oraz spaliny tłoczone są przez
wentylatory wirujące w przeciwnych kierunkach. Spaliny mieszają się z chłodniejszym powietrzem, co powoduje obniżenie temperatury odprowadzanych
spalin. Wentylatory wraz z silnikami znajdują się bezpośrednio w kanale wentylacyjnym, w którym temperatura dochodzi do 80ºC. Dla takich warunków pracy opracowano, specjalny silnik indukcyjny klatkowy typu Sg160XS-4 o mocy
znamionowej 18kW i prędkości 4040 obr./min.

Elektryczny napęd
paralotni wózkowej(PPGG)
Paralotnia wózkowa z napędem elektrycznym (PPGG) umożliwia strat paralotnią wózkową z dowolnego miejsca do tego przeznaczonego (np. łąka).
Elektryczny napęd dysponuje wystarczającym ciągiem dla startu dwóch osób
z płaskiego startowiska.
Jako napęd wykorzystany jest specjalny lotniczy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM IPM). Maksymalny ciąg napędu 120 kG.
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Demonstrator technologii - bezemisyjny pojazd Scartt
Scartt z napędem elektrycznym jest
pojazdem typu „side by side” przystosowanym do poruszania się we wszystkich
warunkach drogowych, szczególnie dobrze radzi sobie w warunkach terenowych. 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 mechaniczną. Pojazd posiada homologację
do poruszania się po drogach publicznych.
Obecny czas jazdy na jednym ładowaniu
to ok. 2.5 godziny, prędkość pojazdu w
warunkach drogowych 70 km/h.

„MARTECH-PLUS”
Marcin Mistarz
Spółka Jawna

P
Napęd elektryczny do pierwszego polskiego zeroemisyjnego autobusu
W projekcie zaprojektowano i
wykonano nowy kompletny elektryczny układ napędowy (silnik,
falowniki, akumulator trakcyjny)
lekkiego autobusu klasy MIDI.
Wykonany układ napędowy przeznaczony jest do stosowania we
wszystkich typach autobusów
elektrycznych (miejskich, podmiejskich, szkolnych). Zaprojektowany
i wykonany silnik SMwsK280M20
jest silnikiem synchronicznym z
magnesami trwałymi (PMSM) o
wysokiej sprawności energetycznej w całym zakresie prędkości

Sektor przemysłowy
górnictwo, energetyka, oświetlenie, zbrojeniówka

P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka Jawna Jest jedną z najnowocześniejszych firm w branży elektroenergetycznej w Polsce. Dwoma
głównymi obszarami naszej działalności
są produkcja i remonty ognioszczelnych 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 rozwiązań 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 pozycję znaczącego partnera wielu kopalń
i zakładów związanych z przemysłem
górniczym i jego zapleczem oraz wielu
zakładów z innych gałęzi gospodarki. Nie

ograniczamy swoich kontaktów handlowych z klientami wyłącznie do czynności związanych z samą sprzedażą, lecz
związki handlowe poszerzamy o opiekę
gwarancyjną i usługi pogwarancyjne.
Oferujemy świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu i eksploatacją urządzeń energetycznych i instalacji
elektrycznych. Sumienne wywiązywanie się z powierzonych działań i zadań
pozwoliło na podpisanie z wieloma naszymi kontrahentami długoterminowych

obrotowej. Projektowany układ
napędowy zostanie wykorzystany w autobusie produkowanym
przez Rafako S.A, będzie to nieprzegubowy autobus klasy MIDI
(do 10,5 m długości) przeznaczony
do zastosowania, jako autobus
szkolny oraz do wykorzystania w
transporcie miejskim i podmiejskim. Elastyczność oraz duża konfigurowalność układu napędowego umożliwia jego zastosowanie
również w autobusach o większej
długości oraz ciężarówkach z napędem elektrycznym.

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Osoba do kontaktu:
Magdalena Szczyrba

+48 501 972 884

Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
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m.szczyrba@komel.katowice.pl
Biuro projektowe i zakład wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29
+48 32 258 20 41
41-209 Sosnowiec
dyrekcja@komel.katowice.pl
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P.P.H.U.
„MARTECH-PLUS”
Marcin
Mistarz Sp. J. – zdobywcą wielu prestiżowych nagród:
W 2012 roku spółka otrzymała certyfikat
„Rzetelni w Biznesie”. Program był realizowany pod patronatem parlamentu europejskiego, 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 samo-podgrzewających się. Produkt otrzymał
,,Laur innowacyjności” na IV Targach Logistyki Służb Mundurowych w Łodzi.

umów handlowych partnerskich i przedstawicielskich. Umowy takie gwarantują
naszym kontrahentom i nam pewność
działania, terminowość realizacji wszelkich zamówień i szybkie reagowanie na
wzajemne potrzeby. Przyjęta strategia
dywersyfikacji firmy gwarantuje dynamikę rozwoju i błyskawiczne reagowanie
na zmiany koniunkturalne poszczególnych sektorów rynku. Możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z wieloma
renomowanymi firmami i kopalniami.
Wdrażane w spółce innowacje wpisują
się w Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska
2020” w szczególności kierunek wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych. Wspieranie
transferu wiedzy i wdrażania nowoczesnych technologii w gospodarce. Barierą
we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych
w przedsiębiorstwach są bowiem przede
wszystkim wysokie koszty ich opracowania 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 postanowiło wdrożyć innowacyjne przedsięwzięcie dzięki któremu wdroży nową usługę
świadczoną metodą nieznaną i niestosowaną dotychczas w kraju. Działalność
prowadzona w związku z realizowanym
projektem będzie dotyczyła modernizacji
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pasów gąsienicowych wykorzystywanych w wozach bojowych, w tym czołgach, wozach zabezpieczenia technicznego i armatohaubicach. Ponadto spółka
wprowadza innowacyjną metodę związaną z ochroną środowiska a dokładnie
rekultywacją zbiorników wodnych. Zastosowanie nowoczesnych, z całą pewnością innowacyjnych technik separacji
metali ciężkich – reaktor elektrostatyczno - magnetyczny. Techniki te stanowią
ciągle rozwijany obszar badań w zakresie
ekstrahowania metali ciężkich z osadów.

Oferowane produkty
i usługi
• pasy gąsienicowe do wozów o przeznaczeniu specjalnym, w tym czołgów, wozów zabezpieczenia technicznego,
• części zamiennych do pojazdów wojskowych,
• silniki przemysłowe,
• ognioszczelne stacje transformatorowe o mocy od 25kVA do 1800kVA,
• ognioszczelne rozdzielnice kopalniane ,
• ognioszczelne kompensatory mocy
biernej,
• ognioszczelne wyłączniki mocy,
• ognioszczelne oprawy oświetleniowe,
• ognioszczelne zespoły oświetleniowe,
• stacje transformatorowej w obudowie IP54,

Izba Handlowa Okręgu Przemysłowego uhonorowała naszą spółkę „Czarnym
Diamentem” za:
• wysoką jakość produkowanych maszyn
i urządzeń,
• wprowadzenie w firmie szeregu innowacyjnych 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 środowiskowych,
• rzetelność i uczciwość kupiecką,
• wspieranie licznych inicjatyw społecznych i charytatywnych.

• podzespoły do stacji transformatorowych,
• 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 stacji transformatorowych,
• remonty, naprawy, modernizacje zespołów oświetleniowych,
• remonty, naprawy, modernizacje
opraw oświetleniowych każdego
typu,
• wykonawstwo inwestycji,
• roboty budowalne,
• budowa sieci teletechnicznych oraz
elektrycznych,
• pomiary elektryczne,
• pomiary oświetleniowe,
• doradztwo konstrukcyjno-projektowe,
• wykonawstwo projektów,
• gospodarka wodna,
• utrzymanie, konserwacja oraz obsługa obiektów podstawowych na
kopalniach.

Spółka od 2003 do 2016 roku jest laureatem
nagrody FAIR PLAY przyznawanej przez Krajową 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 organizacji jak i przy współpracy z kontrahentami i firmami będącymi na konkurencyjnym rynku.
Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych nadało Właścicielowi spółki panu Marcinowi Mistarz Szablę Oficerską przyznając
tytuł Lidera ochrony informacji niejawnych
biznesowych i danych osobowych oraz KSOIN
wystawił spółce MARTECH-PLUS rekomendacje 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

+48 32 326 28 78

martech@martechplus.pl
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metal master
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NetWorkS!
Sp. z o. o.

N

O firmie
NetWorkS! jest pierwszą w Polsce firmą
kompleksowo zajmującą się planowaniem, budową, zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych oraz ich infrastruktury budowlanej,
elektrycznej i środowiskowej.
Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z sieciami telekomunikacyjnymi, przyczyniając się do
budowy najlepszych i najbardziej efektywnych sieci komórkowych w Polsce.
Głównymi udziałowcami NetWorkS! są
dwaj wiodący operatorzy telekomunikacyjni w kraju: T-Mobile Polska S.A. i Orange Polska S.A., którzy w 2011 r. podpisali

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

Metal Master
ul. Nowa 4,
58-562 Podgórzyn
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www.flaris.com

info@flaris.pl

W oparciu o bogate doświadczenie
i doskonałą znajomość rynku teleko-

munikacyjnego możemy zaoferować
klientom wsparcie w znalezieniu odpowiednich technologii i rozwiązań
technicznych dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb. Rozwijamy
i wdrażamy autorskie systemy oraz
narzędzia informatyczne służące optymalizacji technicznej i kosztowej, które
wspierają procesy biznesowe i pomagają usprawniać funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Nasze produkty
Nagrodzonym produktem w VI EDYCJI KONKURSU „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” W KATEGORII – INNOWACYJNY PRODUKT jest System
N!BoX.

System ten stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie zdalnego monitorowania, nadzoru i zarządzania środowiskiem obiektów technicznych.

Główne zadania:
• wspiera zadania związane z procesami
inwestycyjnymi i utrzymaniowymi;

• umożliwia zdalne zarządzanie alarmami i zdarzeniami rejestrowanymi
przez urządzenia na obiektach technicznych;
• pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej i kosztowej poprzez
monitoring funkcjonalności urządzeń,
zużycia energii elektrycznej, kontrolę
procesów czy benchmark technologii;
• kontrola i analiza pracy urządzeń infrastruktury technicznej wpływają na
obniżenie kosztów jej eksploatacji,
zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa;
• posiada zaawansowane moduły analityczne i prezentacji danych, co pozwala na tworzenie kompleksowych
i czytelnych raportów;
• wykorzystuje unikalne rozwiązanie do

okresowego zdalnego pomiaru rzeczywistej, dysponowanej energii zawartej
w bateriach akumulatorów;
• umożliwia integrację innych urządzeń
oraz systemów zarządzania;
• monitoring parametrów środowiska
pozwala utrzymać niezawodne działanie urządzeń, wydłużyć ich czas eksploatacji oraz natychmiast reagować
na wykryte odstępstwa.
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Na system N!BoX
składają się elementy:
• platforma informatyczna Syntion;
• sterownik obiektowy N!BoX;
• urządzenia peryferyjne.

Funkcjonalności Systemu N!BoX:
• pomiary środowiskowe;
• detekcja zagrożeń;
• pomiar parametrów AC i DC;
• detekcja przekroczenia zdefiniowanych wartości;

• infrastruktura techniczna służb mundurowych i cywilnych
• energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo
• kolejnictwo
• inne sektory gospodarki
Jednym z urządzeń, z którymi współpracuje System N!BoX jest unikalny miernik dysponowanej pojemności TBA-IN,
opracowany przez Instytut Łączności.
Jest to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na zdalny okresowy pomiar
oraz obrazowanie rzeczywistej, dysponowanej pojemności baterii akumulatorów. Wyniki pomiarów odpowiadają

Inne produkty
NetWorkS!:

Partner
Systems

• Syntion FM - system parasolowy
umożliwiający zarządzanie, konsolidację i prezentację informacji alarmowej
z wielu niezależnych systemów.
• SOIS - system operacyjnej informacji
o sieci, który pozwala na monitorowanie i wizualizację struktury transmisyjnej w oparciu o nowe technologie IP.

Sp. z o. o.

• Netis - system inwentaryzacji sieci,
zawierający informacje o strukturze

F

Firma Partner Systems jest całkowicie polską, samodzielną firmą . Siedziba Spółki znajduje się w Człuchowie,
w województwie pomorskim. Jako przedsiębiorstwo funkcjonuje od 2000 roku.

W ciągu 18 lat swojej działalności rozwinęliśmy się z małej firmy do przedsiębiorstwa zatrudniającego kilkadziesiąt
osób i tym samym jednego z wiodących
pracodawców w rejonie. Poprzez politykę jakości wdrożyliśmy określone standardy produkcyjne oraz strukturalno-organizacyjne.
W funkcjonowaniu Spółki, w procesach projektowania i produkcji kieruje-

• kontrola dostępu do obiektu;
• monitorowanie stanu i pracy akumulatorów;
• 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

na pytanie czy zestawy akumulatorów
spełniają wymagania pojemnościowe dla
danej lokalizacji. Zdalne monitorowanie
akumulatorów pozwala znacznie obniżyć koszty utrzymania siłowni wyposażonych w akumulatory i zapewnić pracę
obiektu zgodnie z założonymi wymaganiami czasowymi. W przypadku zaniku
zasilania obiekt będzie pracował zgodnie
z założonymi wymaganiami czasowymi,
zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość
działania dla świadczonych przez urządzenia funkcji i usług. Rozwiązanie powinno
być szczególnie interesujące dla usług wymagających gwarantowanego zasilania.

my się zasadami systemu zarządzania
jakością ISO 9001:2015, AQAP 2110: 2016.
Działalność na rzecz obronności oraz znaczenie asortymentu naszych wyrobów
potwierdzona jest Natowskim Kodem
Podmiotu Gospodarki Narodowej. Partner Systems posiada także uprawnienia
w zakresie obrotu specjalnego (Koncesja
B-022/2010).
Swoją działalność opieramy przede
wszystkim na produkcji urządzeń filtracyjnych przeznaczonych do uzdatniania wody w sytuacjach kryzysowych
oraz sprzętu do magazynowania wody
w warunkach polowych. Współpraca
z Wojskiem Polskim w tej dziedzinie

trwa praktycznie od początku funkcjonowania naszej firmy. Oferowany przez
nas sprzęt spełnia wymogi norm obronnych, obowiązujących w NATO. W celu
zapewnienia najwyższej jakości filtry
poddawane są badaniom eksploatacyjnym, przeprowadzanym w czasie 100
godzin pracy filtra, w tym 35 godzin z
uzdatnianiem specjalnym. W zakres badań specjalnych wchodzą zarówno badania wody skażonej mikrobiologicznie
(15 godzin) jak również badania wody
skażonej środkami trującymi (20 godzin). Jako skażenia biologiczne stosuje
się bakterie E.Coli, wirusy i zarodniki/cysty, zaś jako środki trujące: cyjanki, iperyt, substancje fosforoorganiczne, arsen

sieci, lokalizacjach, elementach na lokalizacjach, parametrach konfiguracyjnych.
Wszystkie systemy i narzędzia NetWorkS! mogą stanowić skuteczne wsparcie oraz wspomóc sprawne działanie m.in.
służb mundurowych, realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa Państwa.
Swoje zastosowanie znajdą przy wykonywaniu zadań przez resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo zbiorowe kraju, w obiektach infrastruktury krytycznej
kluczowych dla bezpieczeństwa Państwa
i jego obywateli.

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa
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Systemy
magazynowania
Zapewnienie odpowiedniego parametru wody jest kluczowym zadaniem
produkowanych przez nas urządzeń, w
połączeniu z odpowiednio dobranym
systemem przechowywania wody stanowi praktyczne rozwiązanie. Dlatego
też w ofercie naszej Spółki znajdują się
zbiorniki o parametrach odpowiadających zapotrzebowaniu zarówno jednostek (przykładowo indywidualne wyposażenie żołnierzy) jak również większych
grup, oddziałów czy też podmiotów,
gdzie zapewnienie stałego zapasu wody
jest ważne dla ich funkcjonowania i bezpieczeństwa. Proponujemy zarówno
rozwiązania modułowe w postaci magazynów wody jak również zbiorniki elastyczne poduszkowe czy też stożkowe
o pojemnościach od 20 do 30 000 l.
lub inne substancje testowe o zbliżonych
właściwościach. Badania są zgodne z
normą PN-V-65001:1999/Az1:2006 „Zaopatrywanie wojsk w wodę. Wojskowe
zestawy uzdatniania wody. Wymagania
ogólne” dla wody przed uzdatnianiem
oraz NO 04-A002. Polowe filtry wody
stanowią podstawę zabezpieczenia logistycznego drużyn(załóg pojazdów),
kompanii, punktów medycznych czy
też stanowisk dowodzenia. Polowe magazyny wody, natomiast to zasadniczy
element w systemie dystrybucji wody
pitnej. Sprzęt ten może być również z
powodzeniem wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb bytowych ludności
w okresie zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny.

Filtry, stacje uzdatniania, stacje odsalania
Nasze urządzenia mają zastosowanie
przede wszystkim w przypadku konieczności awaryjnego dostarczenia czystej
wody, będącego wynikiem skażeń biologicznych, chemicznych czy też radioaktywnych.
W swojej ofercie posiadamy różne
wersje systemów. Od najbardziej mobilnych , 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, umożliwiających otrzymanie wody zdatnej do picia
w ciągu około 60 minut. Nasze filtry są
rozwiązaniem uniwersalnym, mogącym
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sprawnie funkcjonować nie tylko jako
specjalistyczny element wyposażenia
służb mundurowych, ale również jako
integralne systemy cywilne.

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

Wspomniany Filtr FPW-50 przeznaczony jest do awaryjnego zaopatrzenia
w wodę pitną grupy 10 osób. Wydajność filtra wynosi 50 l/h, a uzdatnienie
20 litrów wody surowej, następuje w
ciągu ok. 25 min od momentu uruchomienia pompy elektrycznej Do przetłaczania wody służy pompa elektryczna,
która może być zasilana z gniazda zapalniczki 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.

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

Stacje odsalania

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

Kontenerowy moduł odsalania wody
jest uniwersalnym filtrem do uzdatniania i odsalania wody morskiej, zabudowanym w kontenerze 40 stopowym
serii ISO 1C, przystosowanym do załadunku przez pojazdy z systemem hakowym MultiLift i urządzenia dźwigowe.
Urządzenie ma możliwość wyboru trybu pracy, dzięki czemu nie są zużywane
materiały i złoża, które nie są konieczne
w danym procesie filtracji.

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

Projekt powstał jako połączenie technologii filtracji sedymentacyjno-przepływowej stosowanej i rozwijanej przez
Partner Systems od początku swojej
działalności z technologią membranową (odwrócona osmoza). Stacja odsalania wody jest w stanie usunąć z wody
wszelkie zanieczyszczenia: chemiczne, 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.

Na potrzeby Wojska Polskiego produkujemy między innymi, wspomniany wcześniej, Moduł Polowego Magazynu Wody
MPMW, umożliwiający przechowywanie
wody pitnej do celów spożywczych, sanitarno-higienicznych i produkcyjno- usługowych. Moduł standardowo jest dostarczany na przyczepie dwuosiowej, ale może
być również dostarczany w kontenerze 20
stopowym ISO. Co istotne Moduł Polowego 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 przechowywanie i transportowanie wody
pitnej w tzw. plecakowych zbiornikach
wody o pojemnościach 3 i 25 litrów. Oba
plecaki ( zbiorniki) mogą być z powodzeniem wykorzystywane w sytuacjach,
gdy zapas czystej wody jest nieodzowny dla zapewnienia bezpieczeństwa
i autonomiczności działania żołnierzy
sił specjalnych, jak również funkcjonowania większych grup czy pododdziałów wojskowych szczebla taktycznego.
Nieodzowne są także na obozowiskach,
placach ćwiczeń o ograniczonej dostępności wody pitnej. Mając na uwadze konieczność zapewnienia działania w warunkach pola walki oraz zróżnicowanych

warunkach klimatycznych i terenowych,
w przedmiotowych plecakach zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania
z zakresu materiałoznawstwa i technologii
wykonania. Zbiorniki i wszystkie związane z nim elementy są w 100 % bezpieczne dla zdrowia, co potwierdzają stosowne atesty PZH, dopuszczające produkty
do kontaktu z wodą pitną. Plecaki mogą
być wyposażone w filtry dostosowane do
użycia w środowisku zastosowania broni 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 powstały we współpracy z renomowanymi
instytutami polskimi i europejskimi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz in-

żynierii materiałowej służące do ochrony
obiektów i ludzi.
Wykorzystując nasze dotychczasowe
doświadczenie stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie konkurencyjności- nie
tylko naszej firmy, ale również polskiej
gospodarki. Realizując kolejne projekty
dążymy do zoptymalizowania już istniejących lub wypracowania zupełnie
nowych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.
Naszą pozycję na rynku budujemy
między innymi poprzez aplikowanie
o środki unijne oraz szeroką współpracę
z jednostkami o charakterze naukowobadawczym. Wszystkie nasze wyroby to wynik polskiej myśli technicznej.
Powstały w procesie prac badawczorozwojowych, przy ścisłej współpracy
z wojskowymi placówkami.

Partner Systems Sp. z o.o.
ul. Jerzego z Dąbrowy 5d
77-300 Człuchów

www.partnersystems.pl

biuro@partnersystems.pl
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RTCA/DO-275, dotyczącej systemów
noktowizyjnych
wykorzystywanych
w śmigłowcach lotnictwa cywilnego.
Spełnienie wyjątkowo wyśrubowanych przepisów i regulacji zostało potwierdzone certyfikatem EASA (Eu-

PCO

Spółka Akcyjna

Z

Lotnicze Gogle Noktowizyjne
PNL-3M ORLIK

Zminiaturyzowane lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3M są najnowszym urządzeniem noktowizyjnym, przeznaczonym do prowadzenia obserwacji terenu i
wykrywania celów przez pilotów i załogi
śmigłowców podczas lotów nocnych.
Konstrukcja gogli PNL-3M oparta jest na
najnowszej generacji wzmacniaczy obrazu

4G INTENS. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym gogle posiadają
niewielką masę i mogą być doskonale dopasowane do głowy i indywidualnych cech
wzroku pilota. Gogle zapewniają komfortową, stereoskopową obserwację z zachowaniem odczucia naturalnych kształtów i
wielkości obserwowanych przedmiotów i
scenerii. Gogle PNL-3M posiadają specjal-

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT:
• Niska masa gogli PNL-3M w stosunku
do produktów konkurencyjnych,
• Doskonałe wyważenie gogli na hełmie, nie powodujące zmęczenia podczas pracy pilota.
• czerwona dioda – sygnalizacja niskiego stanu baterii ≤1.05V,
• zasilacz mocowany na rzep z tyłu
hełmu.

ropejskiej Agencji
Lotniczego).

Bezpieczeństwa

Spełnienie wymagań normy RTCA/
DO-275 potwierdza zarówno osiągnięcie
świetnych parametrów funkcjonalnych,

ergonomicznych i odpornościowych na
oddziaływanie czynników środowiskowych. Umożliwia to zastosowanie ich
między innymi w służbach ratowniczych,
policji, straży granicznej i lotnictwie komercyjnym.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Powiększenie 1x • Pole widzenia 40°
• Zakres ogniskowania obiektywu od 0,25 m do ∞
• Typ wzmacniacza obrazu 4G Intens 16 mm
• Ruch dioptryjny od -5 do +2 dpt
• Zakres regulacji rozstawu osi 51 mm ÷ 72 mm
• Zasilanie: 1x AA 1,5V bateria litowa
• Czas pracy w temperaturze normalnej min. 20h.
• Zakres temperatury pracy - 35°C ÷ +50°C
• Masa gogli ok. 840 g

ne rozwiązanie bezpiecznika przeciążeniowego zapewniającego automatyczne
wypinanie ich w warunkach awaryjnego
lądowania. Gogle PNL-3M mogą być mocowane na hełmach pilota typu THL-5 NV,
HGU-56 lub ALPHA.
Gogle noktowizyjne PNL-3M spełniają wymagania cywilnej normy

W VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa
Państwa – 2019” gogle PNL-3M otrzymały nagrodę w kategorii „Produkt”.

PCO Spółka Akcyjna
Łochowice,
ul.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego
ul.Nakielska 1A
28
03-982 Warszawa
86-005
Białe Błota
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Własnością firmy jest około 38 technologii i procedur eksploatacyjnych oraz narzędzi do ich realizacji (produkcja w firmie).
Przez okres 20 lat Spółki wykonaliśmy kilkadziesiąt układów smarowania, poprzez modernizację istniejących
rozwiązań lub zaprojektowanie i wyko-

PUPH

MIND Sp. z o.o.

nawstwo od podstaw nowych układów
centralnego smarowania.
W latach 2001- 2006 powstał zakład i
infrastruktura, która umożliwiła uruchomienie produkcji środków eksploatacyjnych na bazie komponentów aktywnych
powinowatych do metali.

Opracowanie konstrukcji i wykonanie
form aluminiowych do produkcji rękawic
elektroizolacyjnych ELSEC, oraz technologii do regeneracji tych form. Opracowanie: 2003-2005 Wdrożenie: 2005-2006.
Temat realizowany w ramach Funduszy
Unijnych dla firmy SECURA BC Sp. z o.o.
Warszawa.

Obecnie Spółka realizuje projekt:
„Technologia ekologicznej mineralizacji stałych I półstałych odpadów organicznych komunalnych I przemysłowych z równoczesnym odzyskiem ciepła z gazów poreakcyjnych wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej I cieplnej”

P

Przedsiębiorstwo „MIND” działa na rynku usług techniczno-eksploatacyjnych
w zakresie gospodarki smarowniczej od
1987 r., jako firma prywatna, a po przekształceniach w 1993 r. jako Sp.z o.o..
W 2013 roku powstała Spółka Komandytowo-Akcyjna, która działa na rynkach
Afryki, Bliskiego Wschodu, oraz Ukrainy,
Kazachstanu, Gruzji i Azerbejdżanu.
W zakres działalności podstawowej
firmy wchodzą:
• centralne układy smarowania tj.
Projektowanie,
wykonawstwo,
nadzór eksploatacyjny,
• technologie zagospodarowania odpadów organicznych
• produkcja środków smarnych aktywnych powinowatych do metali
o
o
– 70 C do 1100 C
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Technologia ekologicznej mineralizacji stałych i półstałych
odpadów organicznych
Zakres działalności podstawowej
opiera się na współpracy technicznotechnologicznej z firmami amerykańskimi I kanadyjskimi zajmującymi się
zagadnieniami inhibitorów aktywnych
tworzących na drodze chemicznej powierzchniowe warstwy smarne w materiale konstrukcyjnym, odporne na
wyciskanie, temperaturę, wodę, duże
obciążenia, samoistnie się regenerujące, zabezpieczające powierzchnie przed
korozją i wpływem czynników atmosferycznych, kilkukrotnie redukujące
tarcie.
Odbiorcami naszych technologii są:
• kopalnie węgla kamiennego
i brunatnego
• kopalnie soli I miedzi
• energetyka zawodowa ( elektrownie
węglowe, wodne i na mazut)

• hutnictwo metali żelaznych
i nieżelaznych
• przemysł drzewny I papierniczy
• przemysł chemiczny
• przemysł spożywczy
Opracowanie, wdrożenie i zastosowanie w branżach surowcowych, przetwórstwa i produkcji materiałowej nowych
technologii i środków eksploatacyjnych
opartych na komponentach aktywnych
powinowatych do metali (tribologia).

Efekty:

• zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne maszyn i urządzeń
(węzły tribologiczne);
• zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn;
• obniżenie poziomu głośności (eliminacja pewnych częstotliwości -drgań).

Proponowana technologia
oparta jest na bazie techniki
quasi-pirolizy niskotemperaturowej i niskotemperaturowego
zgazowania z oczyszczaniem
gazów poreakcyjnych katalitycznie i adsorpcyjnie z odzyskiem ciepła poreakcyjnego.
Przedstawione rozwiązanie
procesu technologicznego nie
wykorzystuje płomieniowych

technik
unieszkodliwiania,
nie wytwarza dodatkowych
związków odpadowych jak :
NOx, dioksyny, furany, CO, metan i inne.
Maksymalna
temperatura
procesu wynosi 550oC.
Technologia ta powoduje
przeciętnie:
a) zmniejszenie:
- objętości odpadu
~ 25 krotnie,
- masy odpadu
~ 30 krotnie

b) całkowite:
- odwodnienie odpadu
- zdezodoryzowanie odpadu
- utlenienie związków organicznych do H2O i CO2 w tym
wszystkich bakterii, wirusów
System mineralizacji odpadów organicznych pozwala
całkowicie wyeliminować dotychczas stosowane w gospodarce odpadowej systemy wytwarzania biogazu, suszenia,
spalania i oczyszczania gazów
pospalarnianych, jako zbędne

i obniżyć koszt inwestycyjny
o około 30-40% na zagospodarowanie odpadów organicznych dotychczasowymi metodami.
Oferujemy następujące wielkości instalacji do mineralizacji
odpadów organicznych o wydajności dobowej, w cyklu 24
godzinnym pracy:
a) do 10 m3 odpadów/doba
b) do 20 m3 odpadów/doba
c) do 50 m3 odpadów/doba
d) do 100 m3 odpadów/doba
e) do 300 m3 odpadów/doba

PUPH MIND Sp. z o.o. Sp. z o.o.
Łochowice, ul.Nakielska 1A
86-005 Białe Błota

www.mind.pl

sekretariat@mind.pl

51

innowacja roku 2018

innowacja roku 2018

8. Codzienny „selftest” własnego silnika akcelerometrycznego przez każdy detektor.

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

9. System mierzy i zapisuje wszystkie
zmiany zachodzące w ogrodzeniu

13. Integrowanie z systemem kamer
obrotowych PTZ – ile detektorów

na skutek zużycia eksploatacyjnego
– możliwość odczytu zmiany jakości
ogrodzenia i ewentualnej bądź to
korekcji programowej czułość lub fizycznej naprawy ogrodzenia. Każdy
czujnik można programować indywidualnie i dopasować jego parametry do warunków występujących na
obiekcie.

tyle presetów, czyli bardzo precyzyjne określanie punktu naruszenia
strefy przez intruza.

7. Czas pracy na baterii – do 8 lat. Gwarancja producenta na cały system – 6 lat.

RCS Engineering

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

Sp. z o.o.

Varya Perimeter
Ochrona obwodowa

B

Bezprzewodowy
system ochrony
obwodowej
(perymetrycznej)
Varya Perimeter
System ochrony obwodowej Varya Perimeter jest innowacyjnym
i jedynym systemem na świecie
opartym na czujnikach komunikujących się między sobą i z jednostką monitorującą bezprzewodowo
(RFID 868Mhz) certyfikowanym,
zgodnie z normą PN EN-50131 do
najwyższego stopnia bezpieczeństwa (Grade 4).
Poniżej wymieniono wszystkie
właściwości systemu z podkreśleniem tych cech, które wyróżniają
się na tle całej konkurencji (systemy
napłotowe kablowe).

Najważniejsze
cechy systemu to :
1. Komunikacja bezprzewodowa
– brak przewodów na ogrodzeniu, mniejsze koszty związane
z kanalizacją teletechniczną
i kopaniem; dodatkowo zauważalne jest duże obniżenie kosztów montażu – co przęsło lub co
dwa przęsła montuje się pojedynczy detektor – w przypadku
konkurencji należy układać na
ogrodzeniu kabel, który trzeba
przytraczać do płotu.
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2. Bardzo duża odporność na fałszywe alarmy na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych
– burza, silny wiatr, gradobicie,
śnieg, promieniowanie UV, mgła,
wyjątkową cechą systemu jest
odporność na wyładowania atmosferyczne.
3. Detektory ochrony obwodowej
wykonane w obudowie IP67
z wbudowanym akcelerometrem
3-osiowym i czujnikiem żyroskopowym - (dwa niezależne stany
alarmowe w systemie, rozdzielone na ALARM i SABOTAŻ). Bardzo
duża czułość na drgania wywołane intruzem, czy to na skutek próby przejścia przez ogrodzenie lub
przecięcie ogrodzenia.
4. System można stosować w jednym ciągu na praktycznie wszystkich rodzajach ogrodzeń – indywidualna konfiguracja każdego
detektora w zależności od rodzaju
ogrodzenia. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia opłotowania betonowego.
5. W pełni adresowalny system –
każde przęsło ogrodzenia to jeden
obszar detekcji.
6. Wszystkie czujniki (akcelerometry) posiadają swój adres ID,
co pozwala precyzyjnie określić
miejsce naruszenia ogrodzenia
przez intruza – z dokładnością do
+/- 2,5 m.

10. W przypadku uszkodzenia jednego
detektora/czujnika następuje tzw.
„jumping” – przeskok komunikacji
na następny działający i natychmiastowe zgłoszenie do systemu
uszkodzenia czujnika o wskazanym
adresie.
11. Wyznaczanie kilku stref detekcji
z możliwością załączania lub wyłączania tylko poszczególnych niezależnie od pozostałych, również
z poziomu systemu zarządzania budynkiem, np. Gemos.

14. Integracja z nadrzędnymi programami zarządzającymi.
15. Integracja z dronami (pierwszy
system bezprzewodowej ochrony
obwodowej zintegrowany z bezzałogowym śmigłowcem UAVS
POLAND oraz platformą dronową
Gemos Drone.
16. System w przypadku sabotażu tzw.
„zagłuszenia” sygnału radiowego
natychmiastowo informuje użytkownika, a po odnalezieniu źródła
sabotażu system wraca samoistnie
do pełnej sprawności.
17. System odporny na uszkodzenia
spowodowane ingerencją zwierząt
(przegryzanie okablowania).

magnetyczny czy bariera podczerwieni.
19. Bardzo niskie zużycie prądu całego
systemu w porównaniu z systemami kablowymi.
20. Estetyka systemu – brak kabli na
opłotowaniu, nowoczesny design
czujnika napłotowego, możliwość
malowania czujek na dowolny kolor z palety RAL.

VARYA PERIMETER
współpracuje z takimi
systemami jak m. in.:
SSWiN - Satel, DSC, Jablotron, Galaxy,
Genesis
CCTV - Kamery szybkoobrotowe/termowizyjne: Pelco, Axis, Avigilon, Sony,
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Samsung, D-MAX, SeeCom, Novus, HIK
Vision, Dahua Technology, Vivotek,
Dallmeier, Bosch, Grundig, Ganz, Wonderex
PLATFORMA CCTV/SKD - Endura (Pelco), Video Expert (Pelco), ACC (Avigilon),
Mirasys, Guetebruck, Macroscope/SVMS

(SeeCom), NMS (Novus), Andover Continuum (Schneider Electric)
WIZUALIZACJA/PLATFORMA PSIM
- PSIM Gemos, Ostoya (Enamor), Venom 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 wydania komunikatów.

Spartaqs
Sp. z o. o.

VARYA PERIMETER na rynku systemów zabezpieczeń
System ochrony obwodowej Varya
Perimeter produkowany jest od 2010 r.
i sprzedawany od 2011 r. w krajach europejskich tj. Niemcy, Czechy i Słowacja. Od
2014 roku dystrybucja została rozszerzona 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 bliskiego wschodu, a także kraje europejskie tj. Ukraina oraz Kazachstan.
Szacunkowa łączna ilość zabezpieczonego opłotowania wynosi około 250.000
metrów – stan na 2017 r.
Największym zabezpieczonym obiektem jest firma LyondellBasell w Wesse-

ling (Niemcy) - jedna z największych na
świecie firm z branży tworzyw sztucznych, chemikaliów i rafinerii – łączna
długość ogrodzenia około 14 kilometrów.
Największym zabezpieczonym obiektem w Polsce jest Jednostka Wojskowa
(informacja poufna) – łączna długość
ogrodzenia około 6 kilometrów.

Dronoid transportowy „HERMES V8M”

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 porównaniu 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.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. W roku 2016 rozwiązanie
systemu ochrony obwodowej otrzymało prestiżową nagrodę w kategorii
„Innovation Technology
& Products” na największych na świecie targach
zabezpieczeń w ESSEN
(Niemcy)

2. W roku 2018 system ochrony obwodowej otrzymał
kolejną renomowaną nagrodę Złoty Medal na
Międzynarodowych Targach Poznańskich SECUREX w Polsce.

3. Dodatkowym wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Poznańskich
była nagroda Złoty Medal
Wybór Konsumentów
dla najlepszego produktu
jaki pojawił się na Targach
Securex według konsumentów oraz uczestników
Targów.

4. W roku 2018 system
ochrony obwodowej Varya
Perimeter otrzymał nagrodę „Lider bezpieczeństwa Państwa 2018” na
uroczystej gali wręczenia
nagród w siedzibie MON
w Warszawie pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego –
Ministra Pawła Solocha.

RCS Engineering Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
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Dronoid Hermes to obecnie najbardziej
zaawansowana platforma firmy Spartaqs, powstała z myślą o odbiorcach poszukujących pewnych rozwiązań o najwyższym poziome i jakości wykonania.
Protoplastą konstrukcji jest dronoid
Vector V8S produkcji Spartaqs, z którego zaczerpnięto najlepsze rozwiązania,
implementując je do zastosowań typu
Heavy - Duty.
Dronoid Hermes to wielowirnikowiec
przeznaczony przede wszystkim do wykonywania skomputeryzowanych misji

automatycznych, które mogą być prowadzone zarówno w dzień jak i w nocy
oraz w trudnych warunkach pogodowych i środowiskowych.
Zastosowanie 8 silników dużej mocy
i podwojenie napięcia zasilania w stosunku do konstrukcji bazowej, pozwoliło zwiększyć udźwig roboczy platformy
do ośmiu kilogramów (do 20 kg masy
startowej). Dzięki temu dronoid jest w
stanie przenosić cięższe i doskonalsze
urządzenia optoelektroniczne lub pomiarowe, niedostępne dla mniejszych
konstrukcji.

Dodatkowo Hermes posiada pojemnik transportowy, w którym z powodzeniem może przewozić leki, opatrunki
oraz inne ładunki w trudne rejony działań wojennych.
W czasie pokoju może służyć jako
powietrzny transport w mieście w
ramach programu U-Space (Drony w
mieście i w służbie człowiekowi) oraz
także jako powietrzny korytarz życia,
który daje możliwość na szybsze dotarcie na miejsce i dostarczenie wstępnej
pomocy poszkodowanym w zdarzeniu
losowym.
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Wyposażenie standardowe:
• Wysokiej jakości aparatura optyczna
z termowizją, umożliwiająca wyszukiwanie i śledzenie obiektów aktywnych termicznie,
• Kamera wizyjna zsynchronizowana z
kamerą termowizyjną,
• Zespół czujników pirometrycznych do
określania temperatury powierzchniowej śledzonego obiektu,
• Kamera wizyjna z regulacją pochylenia, umożliwiająca obserwację bezpośrednio pod platformą,
• Zamknięta komora baterii zapobiegająca wychładzaniu w niskiej temperaturze otoczenia,
• Oświetlenie pozycyjne umożliwiające
lokalizację dronoida w nocy.
• Pojemnik cargo do transportu ładunku o masie do 8 kg.
Wyposażenie opcjonalne:
• Radio telemetryczne do bezprzewodowej komunikacji z dronoidem (programowanie misji automatycznych,
podgląd statusu misji),
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• Komputer naręczny do obsługi misji automatycznych i/lub podglądu z kamer.

Przeznaczenie
Platforma została opracowana z myślą
o przemyśle, jednostkach użyteczności
publicznej, służbach cywilnych i wojskowych oraz wszelkich innych podmiotach,
wśród których istnieje zapotrzebowanie
na wysokospecjalistyczne usługi.

W czasie
konfliktów zbrojnych:

• Transport leków i opatrunków w
trudnej rejony działań,
• Dostarczanie krwi przy zastosowaniu
specjalnego pojemnika transportowego,
• Przenoszenie urządzeń pomiarowych
i łączności,
• Wyszukiwanie oraz śledzenie obiektów aktywnych termicznie poprzez
zastosowanie wysokiej jakości aparatury optycznej z termowizją,
• Działanie w trudnych warunkach pogodowych i środowiskowych,

• Możliwość przewozu ładunku transportowego do 8 kg.
W czasie pokoju:
• Wykorzystanie dronoida w ramach
projektu U-Space - Drony w mieście i
w służbie człowiekowi,
• Przewóz leków oraz dostarczanie
krwi i próbek medycznych,
• Szybki przewóz organów do przeszczepu,
• Powietrzny korytarz życia daje możliwość szybkiego dotarcia do poszkodowanych i udzielenie im wstępnej
pomocy,
• Poszukiwanie osób zaginionych w
trudnym terenie,
• Zarządzanie tłumem na zgromadzeniach lub w czasie akcji ratunkowych
przy pomocy megafonu zainstalowanego na dronoidzie.

Charakterystyka
użytkowa

Typ ramy: wielowirnikowiec
Układ ramion: 2×4, stałe typu „Cobra”
Materiał ramy: włókno węglowe

Śmigła:
rozmiar - 22,2” x 7,2"; składane
liczba - 8 sztuk
materiał - włókno węglowe
 ymiary ramy do lotu [cm]:
W
170 × 170 × 45 (dł/szer/wys) - ze
śmigłami
Wymiary ramy złożonej [cm]:
125 × 125 × 45 (dł/szer/wys) - ze śmigłami
Masa własna (z baterią): 12,5 kg
Maksymalna masa startowa: 20 kg
Podwozie: zintegrowane, stałe
Osiągi:
Pułap - 2000 m
Zasięg - 2000 m
Czas lotu - do 30 minut

Zakres
i stopień wdrożenia
Produkt w trakcie wdrożenia i komercjalizacji na rynek.

Najistotniejsze zalety
produktu

Dronoid transportowy Hermes jest innowacyjnym, w 100 procentach polskim
rozwiązaniem, które tworzy powietrzny
korytarz życia i niesie pomoc zarówno
dla jednostek wojskowych działających
w czasie wojny, jak i tych cywilnych
funkcjonujących w czasie pokoju.

Podobnej konstrukcji, która jest
w stanie skutecznie i szybko przenosić
ładunki transportowe do 8 kg próżno

szukać obecnie na rynku. Na polu walki
stanowi doskonałe narzędzie o dużym
udźwigu, które sprawdzi się zarówno w
transporcie leków, opatrunków i krwi dla
jednostek w terenie przy zastosowaniu
specjalnego pojemnika transportowego,
jak i wykona dla nich zadanie polegające
na przenoszeniu urządzeń pomiarowych
i łączności. Wyszuka oraz będzie śledzić
obiekty aktywne termicznie poprzez zastosowanie wysokiej jakości aparatury
optycznej z termowizją, a swoje zadanie
wykona zarówno w dobrych jak i złych
warunkach pogodowych i środowiskowych. Swoje zadanie Hermes może
wykonać automatycznie, otrzymując misję przekazaną od operatora z poziomu
stacji bazowej, jak i komputerów naręcznych, które są w posiadaniu jednostek
w terenie.

SPARTAQS Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

www.spartaqs.com

+48 533 232 575

biuro@spartaqs.com
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zwiększy bezpieczeństwo państwa. W sytuacjach kryzysowych,
na przykład konfliktów zbrojnych, kataklizmów czy klęsk żywiołowych, znacznie łatwiej jest reagować, mając pod ręką odpowiednie zasoby magazynowe służące sprawnemu zaopatrzeniu
ludności w wodę oraz urządzeń w paliwa.

Swimer

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

Łukasz Otremba
Sp. z o. o.

F

Firma SWIMER z Torunia, to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo założone przez Łukasza Otrembę.
Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja
i sprzedaż zbiorników z polietylenu do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego, AdBlue, wody, nawozów płynnych, wszelkich płynów oraz środków chemicznych.

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 dostawy, montażu i uruchomienia u Klienta.

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

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

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 jakości, zgodnie ze wszystkimi normami oraz wymaganiami obowiązującymi w procesie produkcji zbiorników z polietylenu. Swimer posiada wszystkie uprawnienia do realizacji oferowanych
usług i dostarczanych urządzeń. Własne zaplecze projektowokonstrukcyjne, nowoczesny park maszynowy oraz wyspecjalizowana kadra pracowników (w firmie pracuje ponad 150 osób)
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Strategiczny partner Strażackich Mistrzostw Świata Firefighters 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 przechowywanymi.

Swimer prowadzi działalność nie tylko na terenie całej Polski, ale także w 26 innych krajach. Doskonała jakość produktów
i zróżnicowane portfolio przyniosło firmie miano niekwestionowanego lidera na rynku zbiorników z polietylenu w następujących sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, transporcie, służbach mundurowych i przemyśle.

Swimer działa aktywnie
w 26 krajach świata

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

Celem jest zaopatrzenie kraju
w sieć urządzeń do magazynowania 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

Puchar Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi za 10-letnie doświadczenie i wysoką jakość
wyrobów
Także w tym roku podczas targów Agro-Tech Kielce otrzymaliśmy 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
magazynowania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego, koniecz-
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SZCZĘŚNIAK
Pojazdy Specjalne
Sp. z o.o.

Nad najwyższą jakością produktów stale czuwa Urząd Dozoru Technicznego. 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 aparatura dystrybucyjna według życzenia Klienta, w której skład wchodzi pompa, 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 uzyskał nagrodę Złotego Żurawia podczas Centralnych Targów Rolniczych
w Nadarzynie.

„INNOWACYJNY PRODUKT”

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu Renault D16 4x4

Swimer działa
w sferze wspierania
przedsięwzięć
sportowych
i inicjatyw lokalnych
Swimer od wielu lat aktywnie działa w sferze wspierania przedsięwzięć
sportowych i inicjatyw lokalnych. Jesteśmy strategicznym partnerem Strażackich Mistrzostw Świata Firefighters Combat Challenge & Toughest Firefighter 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 możliwości sponsorowania kapitana drużyny KS Toruń Pawła Przedpełskiego.
Wspieramy także Europejskie Forum Młodych Rolników, Galę Rolnik Farmer Roku oraz Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D16 4x4

Dzięki zaufaniu jakim nas Państwo obdarzyliście z dumą możemy budować 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

www.swimer.com.pl

+48 56 681 47 22

P

Przeznaczenie

biuro@swimer.pl

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
PN-EN 1846 M-2-6-3500-8/1600-1 Renault D16 4x4 280 E6, przeznaczony jest
na wyposażenie oddziałów zawodowej i
ochotniczej straży pożarnej. Pojazd ten
przystosowany jest do bezpośredniego
prowadzenia akcji ratowniczych lub do
współdziałania z innymi jednostkami
specjalistycznymi.

Pełny opis produktu

Samochód posiada nowoczesną,
czterodrzwiową, kabinę z miejscami
załogi w układzie 1+1+4, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa dla załogi.
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Wnętrze kabiny jest wyciszone i wyposażone w układ ogrzewania i wentylacji. Duża moc silnika zapewnia dobrą
dynamikę pojazdu. Budowa nadwozia
umożliwia funk¬cjonalne rozmieszczenie osprzętu, a zastosowanie nowoczesnych żaluzji zamykających schowki
i funkcjonalnych uchwytów na sprzęt
ułatwia swobodny dostęp do wyposażenia. Obszerny przedział sprzętowy
mieści wyposażenie zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1846 dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z kabiną 6-osobową i zbiornikiem wody
3 500 dm3, co stanowi nowość w dotychczas produkowanych zabudowach
tego rodzaju podwozia.

Charakterystyka
użytkowa produktu
Układ wodno-pianowy wyposażony
jest w autopompę dwuzakresową, napędzaną od silnika poprzez przystawkę
odbioru mocy włączaną przyciskiem na
desce rozdzielczej. Po prawej stronie
pojazdu w tylnej skrytce zamontowane
jest wysokociśnieniowa wodno-pianowa linia szybkiego natarcia o długości
60 m na zwijadle. Wewnątrz zabudowy
znajdują się zbiorniki: na wodę o pojemności 3 500 dm3 i na środek pianotwórczy o pojemności 350 dm3. Usytuowanie
i kształt zbiorników zapewniają niskie
położenie środka ciężkości, co w połącze-
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niu z grodziami wewnętrznymi zapewnia
stateczność pojazdu. Zbiornik wody posiada studzienkę osadczą (do studzienki
podłączony jest zawór do opróżniania
zbiornika), urządzenie przelewowe, dodatkową studzienkę zaślepioną nasadą
wielkości 75 do oczyszczania zbiornika,
oraz przyłącza do napełniania o konstrukcji syfonowej i rurociąg ssawny
autopompy. W górnej części znajduje się
właz rewizyjny (umożliwiający dokonywanie okresowej kontroli i konserwacji
wnętrza) oraz kominek przelewowoodpowietrzający. Zbiornik środka pianotwórczego posiada studzienkę osadczą,
przyłącza do opróżniania zbiornika i zasilania dozownika zakończone nasadami
wielkości 52, przyłącze do napełniania
zbiornika z dachu pojazdu wielkości 75.
Zbiorniki wyposażone są w czujniki poziomu, których odczyt dokonywany jest
na tablicy sterowniczej
w przedziale autopompy, oraz w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Zabudowę
pojazdu tworzy jeden moduł wykonany
ze skręcanych profili aluminiowych. Poszycia ścian zabudowy wykonane są z
gładkiej blachy aluminiowej i są połączone z elementami modułów przez klejenie
i nitowanie. Zewnętrznie blachy zostały
polakierowane lakierem akrylowym w
kolorze czerwonym RAL 3000. Moduły zamykają z trzech stron aluminiowe
żaluzje, zamykane na kluczyk. W dolnej
części skrytki przedniej i tylnej modułów
bocznych zainstalowano odchylane podesty robocze ułatwiające dostęp do górnych półek. Dodatkowo w środkowych
skrytkach zainstalowane są rozkładane

podesty. Wejście na dach odbywa się za
pomocą drabinki zamocowanej z tyłu pojazdu po prawej stronie, z wyprowadzonymi dodatkowymi poręczami ułatwiającymi wejście. Dach pokryty jest blachą
aluminiową ryflowaną i przystosowany
do przewożenia sprzętu. Miejsce pracy
- wokół pojazdu oświetlają lampy halogenowe. Oświetlenie włącza się głównym wyłącznikiem w kabinie kierowcy.
Moduły są pyłoszczelne i wodoszczelne.
W części tylnej modułu zbiornika, znajduje się przedział, w którym znajduje się
autopompa z tablicą sterowniczą, i układ
wodno-pianowy z zaworami, oraz półka
sprzętowa.

Zalety pojazdu
Nasz produkt idealnie wpisuje się w
tematykę związaną z bezpieczeństwem
państwa. Tworzymy innowacyjne rozwiązanie – zabudowujemy stosowane
dotychczas podwozie nowym, większym
zbiornikiem środków gaśniczych. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, uniwersalność i trwałość wykonania, zastosowanie najnowszego wyposażenia oraz
powiększonych zbiorników środków pianotwórczych pozwalają na długoletnie i
niezawodne korzystanie z samochodu.

KATEGORIA
- „INNOWACYJNA FIRMA”
Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest jednym z czołowych
polskich producentów pojazdów dedykowanych dla straży pożarnej, policji,

wojska oraz służb cywilnych. Pozostając
niezmiennie firmą rodzinną z całkowicie
polskim kapitałem, w 2017 r. obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Firma
SZCZĘŚNIAK od początku swego istnienia wyprodukowała kilka tysięcy pojazdów, które przyczyniły się do poprawy
bezpieczeństwa. Zbudowane w bielskim
zakładzie samochody są eksploatowane
w kraju i za granicą. Największą grupę
produktową stanowią pojazdy pożarnicze (70%), następną kategorią są tzw.
inne pojazdy specjalistyczne (20%), takie jak pojazdy warsztatowe czy dowodzenia, a najmniejszą grupę, lecz równie
ciekawą, stanowią pojazdy wojskowe
(10%).
Niewątpliwą zaletą naszej firmy jest
możliwość wykonania projektu na podwoziach wszystkich czołowych marek
podwoziowych. Dodatkowym atutem
firmy jest szeroka gama produktowa:
począwszy od lekkich pojazdów o masie
3,5 ton po ciężkie, osiągające 46 ton, jak
również możliwość wykonania krótkich
serii pojazdów w przystępnym czasie i
cenie – to plasuje naszą firmę na czele
branży.
Spółka szczególnie dba o wysoką jakość swoich produktów oraz wykonywanych usług, co potwierdzają otrzymane świadectwa i certyfikaty. Połączenie
wizji i doświadczenia właścicieli przedsiębiorstwa z entuzjazmem załogi pozwoliło stworzyć firmę, która nie boi się
wyzwań i poprzez utożsamianie się ze
swoją pracą sięga coraz dalej.

„ŚLUSARSTWO”
Produkcja-Handel-Usługi
Władysław Radzik

F

Wielomodułowe
Trenażery Ratownicze

Firma „ŚLUSARSTWO” Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik oferuje
Państwu Trenażery Ratownicze, które
są nowoczesnymi urządzeniami ćwiczebnymi, wykorzystywanymi przez
służby ratownicze, zwłaszcza straż pożarną.

Wielomodułowe
Trenażery
Ratownicze to zespół rozwiązań konstrukcyjnych służących doskonaleniu
zawodowemu przedstawicieli służb
ratowniczych.
Z
wykorzystaniem
modułów wchodzących w skład trenażera prowadzi się trening straża-

ków w symulowanych warunkach
zagrożenia, zbliżonych do realnych, w
których prowadzi się działania ratowniczo - gaśnicze. Ważnym aspektem
tworzenia takich trenażerów jest zapewnienie możliwie wiernego realizmu
ćwiczeń.

Moduł
pożarów
wewnętrznych
Moduł ten jest urządzeniem poligonowym, mobilnym, dydaktyczno - treningowym, jedno lub wielokontenerowym, służącym do nauki i doskonalenia zachowań strażaków w działaniach
ratowniczych. Istnieje możliwość dowolnego ich konfigurowania i łączenia ze sobą pojedynczych obiektów. Wykorzystanie
pustych kontenerów stwarza bardzo duże możliwości dowolnej
aranżacji ich wnętrza. Głównym miejscem modułu jest komora
rozgorzeniowa ( ogniowa), w której rozpoczyna się pożar. Komora rozgorzeniowa może funkcjonować jako oddzielne stanowisko do ćwiczeń. Ta część modułu daje możliwość sprawdzenia, jak pożar i dym rozprzestrzeniają się w pomieszczeniach
wewnętrznych oraz jakie może wywoływać inne niebezpieczne
zjawiska towarzyszące.

Widok z góry na siedzibę firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp z o.o.
ul. Bestwińska 105A,
43-346 Bielsko-Biała
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Moduł wycieku gazów palnych
i toksycznych
Jest modułem ćwiczebnym, przeznaczonym do kształcenia strażaków,
ale również osób, które jako pierwsze
podejmą działania gaśnicze w początkowej fazie jego rozwoju. Urządzenia
doskonale sprawdzają się podczas
szkoleń z obsługi podręcznego sprzętu
gaśniczego. Można je wykorzystywać
do ćwiczeń z użycia gaśnic oraz ga-

1. taca
do pożarów cieczy
palnych
Wyprodukowane przez nas trenażery
dają możliwość opracowania i przeprowadzenia różnych scenariuszy ćwiczeń.
Ich główną zaletą jest możliwość tworzenia efektu realnego zagrożenia, ale w
kontrolowanych warunkach. Wielomodułowy trenażer ratowniczy jest pomocny przy realizacji szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych oraz innych
szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa wysokościowego, chemiczno- ekologicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego.
Urządzenia ćwiczebne znajdują zastosowanie w wielu strażach i służbach,
których obszar kompetencji obejmuje
ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz
mienia. Dotyczy to wspomnianych już
Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Znakomicie

szenia pożarów przy pomocy prądów
wody podawanych z hydrantów wewnętrznych. Ćwiczenia na tym module
umożliwiają ocenę zachowania się osób
w warunkach szczególnie niebezpiecznych, symulujących realne zjawiska
zachodzące podczas pożaru gazu propan-butan. Wszystkie stanowiska ćwiczebne zasilane są za pomocą trzech

2. zbiornik do symulacji wycieku gazu w
fazie ciekłej i gazowej
mogą wypełniać swoją rolę również
w działalności innych instytucji i firm:
• wojskowych strażach pożarnych,
• zakładowych strażach pożarnych,
• w przedsiębiorstwach świadczących
usługi szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• w organizacjach społecznych proobronnych i patriotycznych,
• organizacjach młodzieżowych i skautowych.
Firma „ŚLUSARSTWO” ProdukcjaHandel-Usługi Władysław Radzik zainstalowała Wielomodułowe Trenażery
Ratownicze w różnym zakresie modułowym już w 15 Ośrodkach Szkolenia
i Szkołach Pożarniczych Państwowej
Straży Pożarnej na terenie całej Polski,
jak również poza granicami naszego

przenośnych butli gazowych ( 11 kg)
zamontowanych w panelu sterującym.
Znajdujący się w bezpiecznej odległości panel sterujący umożliwia prowadzącemu ćwiczenie pełną kontrolę nad
procesem spalania, zachowaniem ćwiczących oraz bezpieczeństwem szkolenia. Moduł ten składa się z trzech
stanowisk:

3. butla gazowa
do symulacji
nieszczelności zaworu
kraju: we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we
Lwowie (Ukraina) oraz w Ośrodku Szkoleniowym Agencji Zarządzania Kryzysowego w Tbilisi (Gruzja).
Firma „ŚLUSARSTWO” Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik realizuje
różne projekty modułowych wielofunkcyjnych trenażerów ratowniczych służące
wzmocnieniu potencjału ratowniczego i
optymalizacji elementów systemu szkolenia. Proponowane rozwiązania są jedyną
kompleksową propozycją na naszym rynku wytwarzanym przez jednego polskiego
producenta. Jest gotowym produktem,
przetestowanym przez wielu użytkowników w kraju i zagranicą. Daje on możliwość
przećwiczenia większości sposobów walki
z pożarami oraz innymi zagrożeniami.

ŚLUSARSTWO Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik
Straszęcin 9A
38-218 Straszęcin
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Teldat

Sp. z o. o. sp. k.

lejnych armiach koalicyjnych) oraz
na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań wojskowych
(w tym wojennych), zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie,
Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach,
Kuwejcie oraz kontyngentach na
Łotwie, w Rumunii i Włoszech;

T

TELDAT jest jedyną innowacyjną polską spółką z zakresu wojskowego IT,
która od 22 lat dynamicznie i efektywnie działa na rynku obronnym
oraz posiada: największy narodowy
i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności
oraz kompleksowe i zunifikowane,
w niektórych płaszczyznach unikalne
i referencyjne, cenione w kraju oraz za
granicą rozwiązania sprzętowe i programowe.
Firma ta jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
i specjalizuje się głównie w: efektywnej
realizacji prac badawczo-rozwojowych,
projektowaniu, produkowaniu, a także
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wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko
spotykanym w wojskowych rozwiązaniach IT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów
teleinformatycznych, dedykowanych
zwłaszcza dla bezpieczeństwa i obrony narodowej. Posiada także niezbędne świadectwa, certyfikaty,
inne uprawnienia (również jedne
z najwyższych w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony
informacji niejawnych) oraz liczne
prestiżowe nagrody i wyróżnienia,
m.in. uzyskane za opracowanie oraz
wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań (niektóre
z tych nobilitacji zostały np. przyznane 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 bydgoskiej spółki (jak żadne inne polskie
tego typu) były i są w dużym asortymencie (ponad 80 komponentów), dużej 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-

• kolejnych edycjach największych
militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, USA
oraz NATO, w tym w zakresie
wsparcia dowodzenia i łączności.
Były i są nimi m.in.: Combined Endeavor, NATO CWID – Coalition Warrior Interoperability Demonstration,
NATO CWIX – Coalition Warrior Interoperability eXercise (rozgrywane
w wielu państwach europejskich),
Bold Quest (realizowane w USA),
ALLIED SPIRIT VIII i COMBINED
RESOLVE X (rozgrywane w Niemczech), oraz ANAKONDA (także jej
najważniejsza edycja realizowana
w Polsce w 2016 r.). W wielu tych
przedsięwzięciach
rozwiązania
i usługi TELDAT były wykorzystywane 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 (Multilateral Interoperability Programme),

w którym TELDAT oraz jego niżej
wymieniony kompleksowy i unikalny system SWD C3IS JAŚMIN występuje 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, europejskich i amerykańskich laboratoriach
badawczych.
22-letnia aktywna i efektywna działalność ww. spółki w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniła się do rozwoju zautomatyzowanych systemów
dowodzenia, wsparcia działań wojsk
i łączności, w tym w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na usytuowanie Polski w tym zakresie w czołówce
państw NATO, co wcześniej nigdy nie
miało miejsca. Rozsławiło także nasz
kraj w świecie i przyczyniło się do promocji polskiej marki.
Flagowym i zarazem innowacyjnym
zbiorem produktów TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN – unikalny, a także kompleksowy Zautomatyzowany System
Systemów: dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności. Jest on szerokim
zbiorem specjalistycznych systemów,
urządzeń i oprogramowań, z których
jak z klocków można budować zintegrowane i rozległe (globalne) systemy
informacyjne, czego nie umożliwiają
żadne inne, zwłaszcza polskie rozwiązania.

W skład ww. platformy JAŚMIN
wchodzi wiele systemów funkcjonalnych, m.in.:
• System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN) – System Zarządzania Walką
dla wszystkich szczebli dowodzenia
i działań wojsk z jego zasadniczymi 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: dowodzenia i zarządzania działaniami
na wszystkich poziomach struktur
wojskowych/ratowniczych, do żołnierza spieszonego lub np. ratownika włącznie. Tworzy i istotnie zwiększa świadomość sytuacyjną wojsk
oraz służb ratowniczych, w tym ich
dowództw i sztabów, a także umożliwia m.in. tworzenie Połączonego
Obrazu Sytuacji Operacyjnej/Kryzysowej. System ten jest wdrożony
i aktualnie eksploatowany w SZ RP,
zwłaszcza w ukompletowaniu HMS
C3IS JAŚMIN, który jest głównym
komponentem programowym Systemu Zarządzania Walką Korpusu,
Dywizji, Brygady i Pułku;
• HMS JAŚMIN (System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji,
Brygady i Pułku) – stanowi innowacyjną mobilną infrastrukturę
teleinformatyczną stanowisk dowodzenia najwyższego i średniego
szczebla (w przypadku Sił Zbrojnych:
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operacyjnego i taktycznego, do
sztabu batalionu włącznie). W zależności od potrzeb oraz posiadanego ukompletowania może być również wykorzystany autonomicznie
i występować w różnych wersjach
wykonań, także jako aparatownia
(z kontenerem szczelnym elektromagnetycznie 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, Plutonu i Drużyny) – służy do budowy
innowacyjnych i kompleksowych
pokładowych systemów wsparcia
dowodzenia i łączności szczebla
taktycznego/niższego, dedykowanych dla wszelkich pojazdów, jednostek 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 głównie: ww. oprogramowanie wsparcia
dowodzenia i działań wojsk (BMS
C3IS JAŚMIN) oraz najnowszej generacji urządzenia, stanowiące VIS
JAŚMIN, omówiony poniżej;
• VIS JAŚMIN – System Komunikacji
Pokładowej (SuperINTERKOM) –
rozwiązanie innowacyjne i bardzo
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proste w obsłudze. Stanowi wielousługową platformę sprzętową
i programową, zapewniającą niezawodną komunikację i niezbędne
usługi istotnie usprawniające pracę
załóg wszelkich pojazdów, jednostek pływających, a także obiektów
latających w siłach zbrojnych, służbach publicznych oraz organizacjach
cywilnych. Posiada najnowszej generacji urządzenia, które: mają najmniejsze gabaryty, wagę i zużycie
energii oraz zapewniają ochronę
informacji niejawnych, wysoką odporność na uszkodzenia i warunki
klimatyczne;

pomiędzy statkami powietrznymi
oraz systemami wsparcia ogniowego, a także zwiększające efektywność precyzyjnego wskazywania
celów, w tym naprowadzania na nie
statków powietrznych. Przeznaczone jest m.in. dla Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego – TZKOP, w tym nawigatorów
lotnictwa (FAC – Forward Air Controller i JTAC – Joint Terminal Attack
Controller), koordynatorów wsparcia ogniowego (JFO – Joint Fires Observer) i oficerów łącznikowych dla
sił powietrznych (ALO – Air Liaison
Officer);

• DSS JAŚMIN (System Zarządzania
Walką Żołnierza) – także innowacyjne i autonomiczne rozwiązanie
zabezpieczające potrzeby teleinformatyczne 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, otrzymywanie i wydawanie rozkazów
oraz zgłaszanie i obrazowanie napotkanych zagrożeń;

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

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

• Web Portal JAŚMIN – rozwiązanie intranetowe m.in. wspierające
procesy dowodzenia / zarządzania
poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego

głównie tworzenie Połączonego
Obrazu Sytuacji Operacyjnej/Kryzysowej. Przeznaczony jest on głównie
dla: sił zbrojnych, służb publicznych
i organizacji cywilnych (np. w systemach zarządzania kryzysowego);
• System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI) – najnowsza wersja Systemu Alarmowania Resortu
Obrony Narodowej (SARON), zintegrowanego, kompleksowego, rozległego 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 Gospodarki) itp. Wykorzystywany
jest w określonych jednostkach i
instytucjach sektora publicznego,
zwłaszcza w zakresie wyjątkowo
specjalistycznej wymiany informacji,
w tym: grupowego (instytucjonalnego oraz osobowego) powiadamiania i/lub alarmowania (np.
o aktualnych zagrożeniach) oraz
raportowania o działaniach podejmowanych w tym zakresie i ich rezultatach. Jest funkcjonalnym komponentem Zintegrowanych Węzłów
Teleinformatycznych KTSA (w wersjach stacjonarnych) oraz ZWT JAŚMIN (w wersjach polowych);
• System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN – innowacyjne oraz
rozlegle działające rozwiązanie, dedykowane dla struktur krajowego

systemu zarządzania kryzysowego,
NATO i UE. Zapewnia kompleksowe wsparcie w działaniach organów administracji publicznej oraz
Sił Zbrojnych RP (w tym dla nowo
tworzonych jednostek Obrony Terytorialnej) podczas sytuacji ratowniczych i/lub kryzysowych. System
ten wspiera procesy zarządzania,
planowania, dowodzenia, kierowania, a także monitorowania (obrazowania) rzeczywistych zagrożeń o
charakterze niemilitarnym oraz polityczno-militarnym;
• Information Exchange Gateway
JAŚMIN (IEG JAŚMIN) – prekursorskie rozwiązanie programowe
i sprzętowe, stanowiące bramę
bezpiecznej wymiany informacji.
Zapewnia zwłaszcza zautomatyzowany i bezpieczny transfer informacji pomiędzy systemami o różnej
klasyfikacji danych. Stanowi także
znormalizowane rozwiązanie w zakresie ochrony tajemnicy w sieciach,
zgodne z koncepcją NATO Network
Enabled Capability;
• Battlefield Replication Mechanism (BRM) – również innowacyjny
protokół przeznaczony do wymiany
danych poprzez nisko przepustowe
środki łączności. Jest to protokół klasy RRM (Radio Replication Mechanism), zapewniający automatyczną
wymianę danych w systemach klasy C4ISR i jest kluczowym rozwiązaniem programowym usprawniającym ten proces;

• MIP Gateway B2/B3 – pierwsze tego
typu w świecie rozwiązanie opracowane przez TELDAT, które eliminuje problem braku kompatybilności
i współpracy pomiędzy systemami
dowodzenia wielu krajów, opartymi na różnych systemach bazodanowych (różne modele baz danych
MIP – Multilateral Interoperability
Programme). Autorskie rozwiązanie
MIP Gateway B2/B3, zaimplementowane w Systemie Wspomagania
Dowodzenia C3IS JAŚMIN, stanowi
system pośredniczący pomiędzy
wspomnianymi systemami i zawiera
w sobie mechanizmy konwersji danych 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 kompleksowych narzędzi programowych,
przeznaczonych do pełnej obsługi,
zarządzania, monitoringu oraz konfiguracji wszystkich komponentów
Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, w tym jej
urządzeń i oprogramowania, a także
ich pozostałych elementów funkcjonalnych, np.: usług, systemów
operacyjnych oraz urządzeń końcowych. Każdy moduł programowy
wchodzący w skład przedmiotowego systemu, może również pracować samodzielnie. SZJ to sprawdzony, dojrzały i stale rozwijany system,
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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 eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej

(wcześniej AON), które posiada główny, kompleksowy i w wielu zakresach
unikalny komponent programowy JAŚMINa – ww. SWD C3IS JAŚMIN, z którego uniwersalnego i także unikalnego
zestawu usług (co jest pierwszorzędną
cechą tego rozwiązania) zbudowane

są jego moduły programowe, dedykowane dla następujących zasadniczych
wspomnianych już systemów funkcjonalnych omawianej platformy teleinformatycznej: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN,
VIS JAŚMIN, DSS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN,
CID JAŚMIN oraz SZK JAŚMIN.

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 najbardziej zaawansowane technologicznie i służące bezpieczeństwu żołnierzy wyroby techniki wojskowej. – inne rozwiązania z tej dziedziny nie uzyskały nawet jednego takowego
wyróżnienia. Tylko w 2018 r. bydgoska spółka została uhonorowana:

który jest wdrożony i od wielu lat
z powodzeniem szeroko eksploatowany w SZ RP w ramach Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (ZWT JAŚMIN);
• kompleksowa gama (duży zbiór,
na pewno niespotykany w kraju)
uniwersalnych i zunifikowanych
militarnych urządzeń teleinformatycznych platformy JAŚMIN wraz
z wzajemnie spójnym oprogramowaniem, dedykowanych na wszystkie szczeble dowodzenia – wykonane w technologii militarnej, m.in.
o zwiększonej odporności: mechaniczno-klimatycznej i na emisję
ujawniającą, zakłócającą, zaburzenia elektromagnetyczne, wyładowania elektrostatyczne, spełniający
normy np.: MIL-STD-461G, MILSTD-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 wysokości) oraz oddziaływanie: niskich
i wysokich temperatur, wysokiej
wilgotności (w tym próby w wodzie) 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 autonomicznych;
• Terminale Taktyczne – jedne
z najnowocześniejszych i najodporniejszych w świecie militarnych terminali przeznaczonych do zastoso-
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wania w siłach zbrojnych lub innych
służbach publicznych. Zaprojektowane do działania w najtrudniejszych warunkach środowiskowych
bez straty mocy obliczeniowej
i zdolności wyświetlania obrazu.
Zapewniają obsługę oprogramowania wsparcia dowodzenia i działań
wojsk, a także dedykowane usługi
sieciowe dla wszystkich mobilnych
rozwiązań klasy C4ISR. Są wyposażeniem dla: platform mobilnych,
w tym pojazdów lądowych, obiektów latających, sieciowych środków
walki, a także żołnierza i ratownika.
Rodzina tych terminali występuje
w następujących wersjach wykonania: Komputerowe Terminale Taktyczne T15" / T12” / T10” oraz Indywidualne Terminale Taktyczne T8" /
T7" / T5" / T4";
• Ragedyzowane Routery do Systemu Patriot – nowoczesne wojskowe urządzenia teleinformatyczne przeznaczone do zastosowania
w nowo utworzonych jednostkach
ogniowych systemu zintegrowanej
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot na całym świecie.
Rozwiązania te przystosowane są
do działania w najtrudniejszych warunkach środowiskowych bez wpływu na dostarczane funkcje. Zostały
zaprojektowane i wykonane na zlecenie koncernu Raytheon. Ich jakość
oraz terminowość dostaw zostały
już dwukrotnie nagrodzone;
• projekty na rzecz bezpieczeństwa
i obronności państwa zrealizowane na zlecenie i z budżetów resortu

ON oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Najważniejszymi z nich są:
• Rosomak WD, w ramach którego dostarczono m.in. najnowszą wersję jądra programowego
tego obiektu mobilnego – oprogramowanie BMS C3IS JAŚMIN,
które pozostaje na wyposażeniu
SZ RP,
• Gateway bezpiecznej wymiany
informacji pomiędzy systemami
o różnych poziomach wrażliwości (GBWI), projekt polegał na
opracowaniu technologii i mechanizmów wymiany danych pomiędzy systemami pracującymi
z różnymi klauzulami informacji,

• kolejną nagrodą MON tym
razem za projekt Innowacyjnego Systemu Bezprzewodowego
Zrządzania
Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi”;
• wyróżnieniem DEFENDER za ww. SWD C3IS
JAŚMIN podczas MSPO
2018 w Kielcach, nadanym
przez kapitułę, w której
skład wchodzili prominentni przedstawiciele m.in.:

Prezydenta i Premiera RP,
MON i SZ RP, MSWiA,
ABW, SG, ŻW, Policji i SP;
• medalem
„Zasłużony
dla Eksportu RP”, przyznanym po raz pierwszy
polskiej firmie obronnej
pod patronatem resortów
Spraw Zagranicznych oraz
Przedsiębiorczości i Technologii;
• nagrodą Raytheon Global oraz Raytheon Integrated Defense Sys-

tems (IDS), głównie za
wzorcowe zrealizowanie
dostaw ww. specjalistycznych urządzeń teleinformatycznych do systemów
Patriot. Została nimi uhonorowana również po raz
pierwszy polska spółka
obronna;

przyznaną w ramach konkursu odbywającego się
pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

• nagrodą
Innowacyjna
Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa za innowacyjność oferowanych
wyrobów, szeroki zakres
uprawnień i kompetencji,

• wyróżnieniem za Szczególne Osiągnięcia w Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, nadanym
również pierwszy raz firmie
obronnej w ramach konkursu odbywającego się pod
patronatem honorowym
Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego.

+48 52 341 97 00

teldat@teldat.com.pl

• Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia
straży pożarnej, w zakresie niezawodności i skuteczności działania. Projekt ten zdobył nagrodę
podczas targów Kaohsiung International Invention and Design
EXPO 2016 na Taiwanie.
Powyższe produkty cieszyły się i cieszą uznaniem Zamawiających, Organizatorów oraz Użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych,
w tym z: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i USA. Ich walory
i niezawodność zostały udokumentowane m.in. licznymi: nagrodami, certyfikatami, potwierdzeniami i opiniami,
w tym sygnowanymi przez Agencję
NCI (NATO Communications and In-

TELDAT Sp. z o.o. sp.k.
ul. Cicha 19-27
85-650 Bydgoszcz

www.teldat.com.pl
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Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego
Samolotów LUZES V/D seria V

-- Naziemne źródła zasilania energią
elektryczną, dzięki czemu jest kompatybilne ze wszystkimi typami statków
powietrznych zarówno produkcji rosyjskiej, jak i najnowszymi konstrukcjami
zachodnimi.
Urządzenie dzięki zapasowi mocy oraz
uniwersalnym wyjściom przystosowane jest do współpracy ze strukturami
NATO.

L

Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES
V/D seria V przeznaczone jest do zasilania systemów pokładowych, uruchamiania silników i sprawdzania stanu
technicznego wyposażenia pokładowego wszystkich typów statków powietrznych Sił Zbrojnych RP.
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LUZES V/D seria V
- Innowacje

Jest to urządzenie mobilne, zasilane silnikiem wysokoprężnym, zamontowane
na standardowej 15 stopowej ramie kontenera, co umożliwia jego zainstalowanie
na dowolnym samochodzie ciężarowym.
Seria V to najnowsza wersja urządzenia
dostosowana do zabudowy kontenerowej na podwoziu Jelcz.

Urządzenie jest zaprojektowane do
pracy ciągłej i może obsługiwać jednocześnie dwa statki powietrzne w dowolnych warunkach tj. na terenie lotniska, na
poligonie, w rejonie działań wojennych.
Spełnia wymagania normy międzynarodowej ISO – 6858 Statki powietrzne

1. Zastosowanie własnego sterownika
mikroprocesorowego do sterowania
pracą całego urządzenie. WCBKT S.A.
jest autorem i właścicielem dokumentacji 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 algorytmów sterujących pracą urządzenia, dzięki czemu zagwarantowana jest
najwyższa jakość energii wydawanej
zgodnie ze obowiązującymi normami.
4. Zastosowanie szybkich autorskich
algorytmów zabezpieczających, co
gwarantuje najwyższą ochronę statków powietrznych.
5. Zastosowanie dużego ekranu sterującego HMI z intuicyjnym interfejsem sterującym, co pozwala aby czynności od
uruchomienia urządzenia do wydawania
energii zostały skrócone do minimum.
6. Zastosowanie zdalnego, bezprzewodowego 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 autodiagnostyki, który zabezpiecza urządzenie przed

błędnym działaniem oraz informuje
użytkownika o zaistniałych usterkach.
8. Zastosowanie
zdalnej
diagnostyki
umożliwia rozwiązanie problemu zdalnie bez konieczności wyjazdu serwisowego i tym samym znacznie skraca czas
naprawy.
9. Gromadzenie na bieżąco danych diagnostycznych umożliwia odtworzenie
zakłóceń, które wystąpiły podczas
obsługi statku powietrznego i szybką
identyfikację ich źródła.
Luzes V/D seria V to najnowszy zasilacz elektroenergetyczny opracowany
i wyprodukowany w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno – Technologicznym S.A., będącym kontynuatorem
powołanego w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej.
Od 50 lat spółka działa w obszarze
związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
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Wojskowa
AkademiaTechniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego

Ultralekki samolot
jako element sieciocentrycznego
systemu wsparcia rozpoznania
i dowodzenia
Intelektualny i techniczny potencjał firmy pozwala na prowadzenie działalności
obejmującej projektowanie i produkcję
nowoczesnych urządzeń, ich modyfikacje, modernizacje oraz pełen zakres usług
serwisowych.

1. STELLA 100
– urządzenie oświetleniowe dużej wydajności z możliwością pracy w trudnym terenie zasilana własnym silnikiem
spalinowym. Możliwość pracy w hangarach z zasilaniem z sieci przemysłowej.

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

2. LOP/N
– lotniskowy osuszacz powietrza,
urządzenie przystosowane do wydajnego osuszania pomieszczeń po powodzi.
Posiada możliwość szybkiego podgrzewania pomieszczeń, namiotów, jak również przestrzeni pojazdów np. autobusów.

Niektóre z nich mogą znaleźć zastosowanie również w innych służbach mundurowych, np.:

Przedsiębiorstwo oferuje również trenażery 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 Powietrznych (CDiSS NOSP), którego głównym
zadaniem jest kompleksowe zapewnienie
dostępności i sprawności urządzeń dla
wszystkich rodzajów statków powietrznych, użytkowanych w SZ RP.
Nieustannie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, udoskonalając produkowany sprzęt i poszerzając
ofertę spółki. Jedną z planowanych premier
na rok 2019 jest Lotniskowy Dystrybutor
Azotu, jest to mobilny dystrybutor na pojeździe wykorzystywanym przez SZ RP.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
ul. Radiowa 13,
01-485 Warszawa
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wcbkt.pl

+48 22 749 79 00

poczta@wcbkt.pl

K

Koncepcja samolotu OSA, polega na przyjęciu niekonwencjonalnego układu aerodynamicznego i konstrukcyjnego, gwarantującego widoczność z kabiny porównywalną ze śmigłowcem, wykorzystaniu lekkich struktur wytrzymałościowych i zdolnością

do operowania z doraźnie przygotowanych lądowisk. Samolot
OSA uzyskiwanymi osiągami: zasięgiem, długotrwałością lotu
oraz kosztami pozyskania i eksploatacji znacząco przewyższa
śmigłowce stosowane m.in. przez Policję.
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Samolot OSA jest samolotem kategorii Very Light Aeroplanes
(do 750kg masy startowej) o przeznaczeniu użytkowym.
Dane
taktyczno-techniczne:

Rozpiętość skrzydła		
Długość			
Wysokość (na ziemi)		
Powierzchnia skrzydła	
Wydłużenie geometryczne 	
Średnia cięciwa geom. 	
Maksymalna masa startowa	
Masa minimalna do lotu	
Prędkość lotu poziomego	
Prędkość przeciągnięcia 	
Prędkość wznoszenia		
Zasięg maksymalny		

b= 9m
l = 5,73 m
h = 2,4 (ze śmigłem)
S = 10,8 m2
= 7,5
SCA = 1,20 m
Wmax = 750 kg
Wmin = 518 kg
VH = 240 km/h
VS0 = 60 km/h
Vp = 8 m/s
Rmax = 900 km

Bezzałogowy
Statek Powietrzny WABIK
Bezzałogowy Statek Powietrzny WABIK (BSP WABIK – ang.
LURE) to autonomiczny śmigłowiec o maksymalnej masie startowej wynoszącej 35 kg, który wyposażony jest w pokładowy
system kontroli lotu umożliwiający wykonanie pionowego startu,
autonomicznego lotu jak i pionowego lądowania. System wyposażony jest w naziemną stację kontroli lotu - NSKL umożliwiającą
definiowanie trasy lotu i obserwację aktualnych parametrów lotu
oraz w układ anten trakujących zapewniających komunikację z
jednostką nawet na dystansie kilkudziesięciu kilometrów.
Podstawową zaletą bezzałogowej jednostki śmigłowcowej jest
możliwość wsparcia z powietrza działań służb porządku publicznego podczas zawisu jednostki. Jednostka powietrzna wykonująca
zawis może monitorować obszar kilkudziesięciu hektarów dostarczając obraz wideo w zakresie światła widzialnego i podczerwieni
przesyłany w czasie rzeczywistym do NSKL. BSP WABIK wyposażony jest w obserwacyjną głowicę optoelektroniczną DRI-200
umożliwiającą detekcję, identyfikację oraz rozpoznanie obiektów
i zagrożeń. W skład wyposażenia optycznego wchodzą: kamera
światła dziennego z ciągły 18-sto krotnym zoomem optycznym
oraz kamera termowizyjna z obiektywem 35mm, z możliwością
pomiaru temperatury i definiowania izoterm. Transmisyjne łącze

wideo pozwala na przesyłanie zakodowanego obrazu i danych do
NSKL w czasie rzeczywistym. Dodatkowo nieskopresowany obraz wideo jest nagrywany na kartę SD bezpośrednio na pokładzie
statku powietrznego. BSP WABIK może być zamiennie wyposażony w inne systemy sensoryczne i sondy przeznaczone np. do
diagnostyki sieci rurociągów do przesyłu gazu ziemnego czy tworzenia trójwymiarowych obrazów terenu.
BSP WABIK został wyposażony w system kontroli lotu
MP2128Heli. Kontroler składa się z trzyosiowych żyroskopów,
trzyosiowych przyspieszeniomierzy, 3-osiowego kompasu magnetycznego, czujnika AGL i odbiornika GPS. Aktualne informacje
o locie, takie jak: wysokość, położenie i prędkość są szacowane
przez 12-stanowy filtr Kalmana. Umożliwia to prowadzenie w
pełni autonomicznych lotów (łącznie ze startem i lądowaniem) za
pomocą NSKL.
BSP WABIK stanowi uzupełnienie platformy lotniczej Sieciocentrycznego Systemu Wsparcia, Dowodzenia i Rozpoznania
(SSWDiR) wiążącego w jedną przestrzeń informacyjną sensory,
decydentów oraz mechanizmy informowania i wspierania procesów decyzyjnych.

Dane
taktyczno-techniczne:
Szerokość (bez łopat)		
Długość (bez łopat)		
Wysokość			
Maksymalna masa startowa	
Udźwig całkowity		
Prędkość maksymalna	
Moc napędu		
	
Pułap lotu			
Czas lotu
		
Zasięg				
Ze względu na swoją uniwersalność może być wykorzystany
przez wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną oraz inne służby
do patrolowania i monitorowania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Charakteryzuje się własnościami
porównywalnymi lub lepszymi w stosunku do współczesnych
samolotów tego typu. Przestronna kabina mieści dwuosobową
załogę i zapewnia niemal nieograniczoną widoczność, na poziomie śmigłowca.
Łatwość obsługi jest cechą wyróżniającą samoloty OSA. Samolot jest wyposażony w okienka inspekcyjne umożliwiające
szybką i łatwą kontrolę oraz obsługę. Trójkołowe podwozie zostało specjalnie zaprojektowane w celu absorbowania błędów
pilotażu podczas lądowania i eksploatacji na lotniskach o nierównych trawiastych pasach. Dodatkowo, kadłub samolotu jest
wzmocniony i przygotowany do zamocowania haka holowniczego do holowania szybowców dostępnego jako wyposażenie
opcjonalne.
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b = 0,56 m
l = 2,5 m
h = 0,78 m
Wmax = 35 kg
U = 14 kg
Vmax = 120 km/h
N = 9 KM
H = 3000 m
Tmax = 120 min
Rmax = 200 km

Dodatkowym elementem zapewniającym możliwość latania na pułapach IFR (wg przyrządów) czyli powyżej 100
FL jest czterocylindrowy silnik lotniczy chłodzony powietrzem Lycoming IO-320-B1A. Silnik ten zapewnia moc startową powyżej 2500 m. Przy zakładanej maksymalnej masie
startowej samolotu OSA, silnik ten zapewnia wysokie osiągi
w trakcie lotu. Dzięki prowadzeniu przez producenta silnika wieloletniego procesu rozwoju tego modelu, osiągnięto
jego dużą niezawodność. Ogromną zaletą jest duża dostępność części zamiennych, które można znaleźć prawie w każdym sklepie zajmującym się sprzedażą części do silników
lotniczych.
Samolot OSA stanowi platformę lotniczą Sieciocentrycznego
Systemu Wsparcia, Dowodzenia i Rozpoznania (SSWDiR) wiążącego w jedną przestrzeń informacyjną sensory, decydentów
oraz mechanizmy informowania i wspierania procesów decyzyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa 46

www.wat.edu.pl

+48 261 839 000
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które pracowało nad projektem o akronimie TIRAMISU (Toolbox Implementation
for the Removal of Antipersonnel Mines,
Submunitions and Unexploded Ordnance). Projekt TIRAMISU stawiał sobie za
cel opracowanie podstaw do stworzenia
zestawu narzędzi obejmującego główne
działania z zakresu globalnego rozminowania humanitarnego – począwszy od
przeglądu dużych obszarów, poprzez niebezpieczeństwo związanie z usuwaniem
materiałów wybuchowych, na edukacji

Wojskowy
Instytut Techniki
Inżynieryjnej

LP

Zestaw narzędziowy z zakresu globalnego
rozminowania humanitarnego

W

W 7 Programie Ramowym Badań,
Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń
Unii Europejskiej (2007-2013) w priorytecie „Współpraca” stworzono specjalny obszar tematyczny poświęcony
bezpieczeństwu, z budżetem w wysokości 1 400 milionów Euro. Prowadzona przez Unię Europejską polityka
wspierania projektów w dziedzinie
bezpieczeństwa zgodna jest nie tylko
ze strategią lizbońską, ale i w przypadku narzędzi opracowanych w WITI,
z dwoma priorytetowymi zdolnościa-
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Neutralizator termiczny
mi operacyjnymi MON na najbliższe
10 lat.
Pierwszym, jest zdolność do przetrwania i ochrony wojsk, zwłaszcza specjalistycznych pododdziałów rozminowania,
wykonujących prace oczyszczania terenu i obiektów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (EOD) w kraju
oraz za granicą (podczas misji sił ISAF
w Iraku i Afganistanie). Drugim priorytetem, do którego odnoszą się narzędzia
opracowane w WITI jest wsparcie ukła-

nego prowadzenia utylizacji jednorazowo ładunku o masie 200g.
W wyniku przeprowadzenia rozkładu
RDX, powstają produkty, które poddaje
się procesowi utleniania. Utlenianie produktów rozkładu RDX polega na przeprowadzeniu reakcji utleniania z nadtlenkiem
wodoru. Po odgazowaniu mieszaniny
poreakcyjnej oznaczona zawartość aldehydu i kwasu mrówkowego w roztworze
przedstawia poniższa tabela:

Wyniki oznaczeń formaldehydu i kwasu mrówkowego po utlenieniu nadtlenkiem wodoru

im. profesora Józefa Kosackiego

Neutralizator wybuchowy

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

du pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń
niemilitarnych, co oznacza też wsparcie
działań cywilnych organizacji i grup zajmujące się rozminowaniem humanitarnym 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 konsorcjum złożone z 25 partnerów z 11 państw,

Oznaczany składnik

Po rozkładzie RDX

Po utlenieniu H2O2

1

CH2O

[g]

7,20

0,88

2

HCOOH [g]

16,3

1,36

61,2

36,4

3

H2SO4

[%]

na temat zagrożenia ze strony min kończąc. Zestaw, który został wytworzony,
oferuje podmiotom działającym na tym
obszarze wybór narzędzi pogrupowanych w moduły tematyczne ułatwiające
bardziej efektywne wykonanie zadań
związanych z rozminowanie. Narzędzia
te zaprojektowane zostały we współpracy z użytkownikami docelowymi. Ideą
przyświecającą TIRAMISU było skupienie
wysiłków na tych technologiach i metodach, które są najbardziej zaawansowane technologicznie (w tym tzw. technologie przełomowe zdefiniowane przez
ATC NATO i STO NATO, jak sieci bezprzewodowe i sensory), ale jednocześnie nie
pomijanie obiecujących, innowacyjnych
i mniej zaawansowanych rozwiązań, czy
rozwiązań prostych i dostępnych z punktu widzenia ekonomiczności.

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

Zadaniem WITI w projekcie było opracowanie pięciu narzędzi polepszających
ogólną wydajność i opłacalność rozminowania dużych obszarów, ułatwiających prace osób odpowiedzialnych za
rozminowanie, a także zwiększających
ich bezpieczeństwo. WITI osiągnął tym
samym pożądany, zarówno przez politykę NATO jak i UE, aspekt współpracy
cywilno-wojskowej.

Faza 2 - Po podniesieniu temperatury w pierwszym etapie powyżej 80oC,
w drugim 85oC, w trzecim 900C następował egzotermiczny wzrost temperatury i intensywne gazowanie roztworu.
Reakcja rozkładu RDX w poszczególnych próbach kończyła się w temperaturze (110 – 118)oC i roztwór poreakcyjny
stawał się klarowny. Po odgazowaniu
roztworu jego temperatura samoczynnie spadała. Barwa roztworu zmieniła
się w pierwszym etapie na słomkową,
a drugim na brązową, w trzecim na
ciemnobrązową.

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

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

W 1500g 75% kwasu siarkowego zutylizowano łącznie 600g RDX. Z przedstawionego przebiegu procesu rozkładu
heksogenu wynika możliwość bezpiecz-

Drugim i trzecim jest komplementarny zestaw dwóch prototypowych neutralizatorów: NEUTRALIZATOR WYBUCHOWY i NEURALIZATOR TERMICZNY
– oba narzędzia służą do usuwania min
in-situ.
Zestaw do niszczenia min metodą
wybuchową (neutralizator wybuchowy) – składający się z: zapalarek, materiału wybuchowego, przewodów saperskich, lontu oraz oprzyrządowania
do mocowania ww. wyposażenia na
obiektach niebezpiecznych, które będą
niszczone. Wykorzystuje działanie odpowiednio przygotowanego niewielkiego ładunku rozminowania, który za
pomocą inercyjnego elementu w postaci cylindra stalowego, który zapewni
unieszkodliwienie zapalnika miny lub
pocisków z amunicji kasetowej poprzez
jego zniszczenie. Przeprowadzone testy poligonowe potwierdziły wysoką
skuteczność tego zestawu przy unieszkodliwianiu min (zniszczeniu uległ zapalnik miny). W czasie wykonywania
różnego typu zadań zarówno w okresie działań bojowych, jak i w okresie
pokoju, może pojawić się konieczność
usuwania z terenu niewypałów i niewybuchów, jak również pojedynczych
min i urządzeń IED. W wielu przypadkach zachodzi konieczność unieszkodliwienia tego typu wyrobów na miejscu
wykrycia, np. poprzez odstrzelenie zapalnika miny, bomby, czy też fizycznego
ich zniszczenia. Efekt tego typu działań nie jest do końca przewidywalny.
Opracowano dwie wersje ładunków
wybuchowych.
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Zestaw do usuwania min metodą spalania (neutralizator termiczny) – polega
na wykorzystaniu specjalnie skomponowanych wysokotemperaturowych materiałów palnych (wąsko płomieniowych)
przystosowany do przepalania materiałów obudów min i IED. Neutralizuje
przedmiot niebezpieczny za pomocą silnego płomienia generowanego pirotechnicznie, bez wywołania jego detonacji.
Płomień powoduje przepalenie materiału obudowy (kadłuba) wykrytego przedmiotu i wypalenie ładunku materiału wybuchowego 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 termitowej. W kanale tym zamknięto rurkowy
zapalnik skierowany w dół granatu i zapalany lontem prochowym od góry. Perforowane ścianki zapalnika umożliwiają
zapalanie kolejnych warstw mieszanki
zapalającej w granacie. Po wypaleniu
zapalnika, rozgrzane gazy kierują płynne
żelazo wypalonym kanałem na przepalany 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 granatów. Zmieniono konstrukcję zapalnika
nadając mu kształt wydłużonej papierowej tubki o średnicy 15 mm z lontem
prochowym wklejonym w zapalnik od
góry. Na całej długości tubki nawiercono

Pojemnik do przewozu
przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych

otwory umożliwiające poprzeczne wprowadzenie płomienia do mieszanki termitowej wypełniającej granat. Końcówkę
lontu umieszczono w warstwie prochu
czarnego o masie 1,5 g. W pozostałej części tubki zaprasowano mieszankę termitowo-zapalającą.
LEKKA PRZYCZEPA Z POJEMNIKIEM
DO PRZEWOZU PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
- to narzędzie czwarte. Zestaw służy
do przewożenia ładunków zawierających materiały wybuchowe od miejsca
ich zlokalizowania i podjęcia do miejsca
ich utylizacji. Zestaw składa się z amortyzowanej przyczepy transportowej
z umieszczonym na niej pojemnikiem
oraz pojazdu ciągnącego. Do transportowania przyczepy będzie wykorzystany
ciągnik. Konstrukcję pojemnika wykonano z blachy o grubości 10 mm połączonej w dolnej części z dennicą. Ramę, na
której posadowiono pojemnik, wykonano z profili o przekroju prostokątnym.
Pokrywa pojemnika została zaprojektowana, jako konstrukcja ażurowa, aby
możliwy był swobodny wyrzut gazów
powybuchowych. Wyposażenie pojemnika, w postaci elementów wygłuszenia
i absorpcji energii, wykonano w trzech
wariantach, z których poniżej opisano
najbardziej zaawansowaną wersję. Przestrzeń pod podłogą, na której umieszczono ładunki wybuchowe pozostawiono
bez wypełnienia (powietrze), natomiast
na podłodze, wokół ładunku wybuchowego ustawiono plastikowe pojemniki
z płynem. Podczas badania analizowano rozrzut odłamków wokół pojemnika
i nie stwierdzono elementów z ładunków
wybuchowych oraz elementów wygłuszenia na zewnątrz pojemnika. Odłamki

Lekki trał naciskowy
– projekt koncepcyjny

drewniane z uszkodzonych desek i z pokrywy wnęki, na której były położone ładunki 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 zapalnikiem 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 możliwości prowadzenia rozminowania przez
kraje trzeciego świata. Na konstrukcję
zestawu nałożono następujące wymagania dotyczące mobilności (wykrywanie ładunków w sposób ciągły), prostoty
i zwartości konstrukcji, ogólnodostępności materiałów konstrukcyjnych, pracę w
różnorodnym terenie, modułowości konstrukcji, nacisk na podłoże rzędu
(100÷500) N oraz najważniejszy wymóg – odporność na wybuch wynoszącą
do 1 kg TNT. Geometrię trału zamodelowano w systemie Autodesk Inventor,
model dyskretny wykonano w programie 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 wyniku wykonanej symulacji, w przypadku
obciążenia 1 kg TNT uszkodzeniu ulegają
dwa zespoły trałujące. Pozostałe elementy konstrukcji spełniają warunki do dalszej pracy. Po wymianie uszkodzonych
zespołów bądź elementów, urządzenie
nadal jest sprawne.
Prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie
ekspertyz w zakresie:
• maszyn i sprzętu inżynieryjnego, sprzętu
i środków minersko-zaporowych, systemów minowania i rozminowania, instalacji
elektrycznych niskiego napięcia, zespołów
prądotwórczych, środków przeprawowych i mostowych, zestawów do maskowania, pokryć maskujących, sprzętu
i środków do rozpoznania inżynieryjnego,
pozoracji, fortyfikacji polowej oraz do
uzdatniania i oceny jakości wody.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego
ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
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W

Uniwersalny modułowy warsztat pojazdów
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i
Samochodowej swój rodowód wywodzi z powstałego 17 września 1927 roku
Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii
w skład którego wchodziło Biuro Konstrukcyjne Broni Pancernej prowadzące
prace konstrukcyjne i badawcze związane z powstawaniem polskiego sprzętu pancernego.
Obecny zakres Działalności WITPiS
obejmuje: Badania i rozwój pojazdów,
a także ich wyposażenia:

• studia analityczne i badanie tendencji
rozwojowych sprzętu wojskowego innych armii, dla potrzeb rozwoju pojazdów SZ RP;
• prace rozwojowe dotyczące konstrukcji i eksploatacji nowych pojazdów lub
modernizacji eksploatowanych;
• doskonalenie oraz wdrażanie metodyk
badawczych pojazdów z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnego
wyposażenia badawczego.;

• testy oraz oceny oferowanych SZ RP
wozów bojowych i innych pojazdów,
w zakresie konstrukcji, bezpieczeństwa, właściwości funkcjonalnych i niezawodnościowych.
Badania i rozwój systemów i sprzętu zabezpieczenia technicznego eksploatacji
pojazdów oraz procesu szkolenia załóg
i personelu technicznego:
• prace rozwojowe dotyczące metodyk
oraz sprzętu potrzebnego do diagno-
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zowania, obsługiwania oraz napraw
pojazdów w warunkach stacjonarnych
i polowych;

• doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych z zakresu ergonomii w pojazdach;

• doskonalenie i wdrażanie nowoczesnych systemów sprzętu ratunkowego
i ewakuacyjnego pojazdów;

• doskonalenie i wdrażanie metodyk
badawczych do oceny oddziaływania
czynników eksploatacyjnych na środowisko naturalne;

• badania i doskonalenie metodyk
i sprzętu do przechowywania i ochrony
czasowej pojazdów.
Badania na rzecz bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji
pojazdów oraz sprzętu zabezpieczającego
ich eksploatację na ludzi i środowisko:

• badania, testy, ekspertyzy i oceny bezpieczeństwa użytkowników pojazdów
i ich otoczenia.
Badanie i rozwój wybranych problemów
inżynierii materiałowej dla potrzeb konstrukcji i technologii pojazdów:

• prace rozwojowe nowych konstrukcji
i materiałów niezbędnych do podniesienia poziomu ochrony załóg pojazdów
i transportowanych osób i ładunków;
• doskonalenie metod badań, właściwości nowych konstrukcji i materiałów do
ochrony załóg pojazdów i transportowanych osób i ładunków;
• badania, testy i ekspertyzy w tym
ocena pojazdów w czasie ich eksploatacji dla potrzeb banku informacji
o niezawodności i funkcjonowaniu
pojazdów i zamontowanego na nim
innego SpW.

drukarnia

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 Rosomak, 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 mechanicznym 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

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

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

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