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Pojazd drogowo-szynowy do obsługi technicznej trakcji 
pojazdów szynowych  

 

Nowy pojazd drogowo-szynowy MWMB służy m.in. do wkolejania tramwajów po wypadnięciu z 

szyn lub holowania uszkodzonych wagonów.  

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o., producent pojazdów 

specjalistycznych i maszyn zaprezentowała w ostatnim czasie, nowy 

produkt: pojazd drogowo – szynowy przeznaczony do obsługi 

technicznej trakcji pojazdów szynowych. Do zakresu jego możliwości 

wchodzą m.in.: wkolejanie tramwajów po wypadnięciu z szyn lub 

holowanie uszkodzonych wagonów. 

Pojazd wykonany jest na podwoziu IVECO Trakker AD380T41o 

dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (). Nowy pojazd MWM Brzesko został 

oznaczony symbolem DS-1. Wyposażony jest w szynowe wózki jezdne, 

umożliwiające jazdę po torach z prędkością do 10 km/godz.  

Do napędu wózków jezdnych zastosowano hydrostatyczny układu jazdy typu 

otwartego.  

Układ napędowy zbudowano przy współpracy i na komponentach 

hydraulicznych firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

Istotną zaletą zastosowanego napędu hydrostatycznego jest możliwość 

przenoszenia dużej mocy w układzie napędowym przy niewielkich gabarytach 

elementów hydraulicznych.  

 

PI 090026 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

Informacja prasowa 

Schemat ideowy hydrostatycznego układu jazdy pojazdu szynowego DS1 

Głównymi elementami układu hydraulicznego są: pompa wielotłokowa osiowa 

o zmiennej wydajności z regulatorem typu „load sensing” (LS), 

charakteryzująca się kompaktową budowa, o ciśnieniu roboczym 350 bar, a 

maksymalnym 400 bar z możliwością montowania na przystawce odbioru 

mocy oraz silniki wielotłokowo- promieniowe typu MCR5 D380 bezpośrednio 

przenoszące napęd na koła jezdne, wyposażone w hamulce postojowe oraz 

czujniki prędkości obrotowej. 

Do sterowania hydraulicznymi silnikami układu jazdy zastosowano 

wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny typu M4 15, z możliwością 

przesterowania elektroproporcjonalnie każdej sekcji rozdzielacza, pracujący 

w układzie load sensing i skonfigurowany wg założeń technicznych klienta. 

Wielkości jednostek hydraulicznych hydrostatycznego napędu jazdy zostały 

dobrane z wykorzystaniem programu FADI stosowanego w firmie Bosch 

Rexroth do symulacji i opracowywania wykresów trakcyjnych na etapie 

projektowania, co pozwala na optymalizację i ograniczenie kosztów budowy 

prototypu. 

Dopełnieniem hydrostatycznego układu jazdy jest elektroniczny układ 

sterowania. 

W układzie tym zastosowano programowalny sterownik RC12-10/30 z 

oprogramowaniem BODAS, wyświetlacz typu DI3 wraz dwiema kamerami 
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oraz inne akcesoria elektryczne do połączeń, diagnostyki, monitorowania 

stanu i obsługi. 

Gabaryty pojazdu umożliwiają pokonywanie łuków szynowych o promieniu 

minimum 22 metrów oraz nachyleniu torów do 10 %. Energooszczędny układ 

hydrauliczny służy do zasilania zarówno żurawia, jak i układu jazdy szynowej. 

Do poruszania się po torach pojazd wykorzystuje dwa napędzane wózki: 

przedni - jednoosiowy oraz dwuosiowy tylny. Wózek tylny, z jedną osią 

napędzaną, posiada adaptacyjny układ kół, dostosowujący się do krzywizny 

toru oraz nierówności torowiska, zapewniający stały i równomierny rozkład 

nacisków na koła wózków torowych.  

Sterowanie układem jazdy po torach odbywa się z kabiny kierowcy, za 

pośrednictwem sterownika    i wyświetlacza Bosch Rexroth. Operowanie 

wózkami torowymi ułatwiają dwie kamery umożliwiające obserwację obszaru 

otoczenia wózków. Obraz z kamer widoczny jest na ekranie wyświetlacza 

układu sterowania. 

Innowacyjny układ niezależnego napędu czterech kół wózków torowych 

zapewnia skuteczną trakcję pojazdu, w każdych warunkach. 

Dużą zaletą nowego produktu MWM jest fakt, iż podwozie pojazdu wraz z 

układem jazdy szynowej może być bazą dla innych zabudów, jak np. podest 

ruchomy do obsługi sieci trakcyjnej, pojazd transportowy, pojazd do 

konserwacji i napraw torowisk itp. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące 

napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn 

samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje 

komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch 

zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz 

https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych 

danych, w roku 2014 około 290 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 

48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, 

http://www.boschrexroth.pl/
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dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). 

Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki 

Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i 

regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch 

poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie 

fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Witold Sztaba 

Tel.: +48 606 146 680 

E-Mail: witold.sztaba@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
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rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


