
Fi ma Lapp po sia da w swo jej ofer cie
pro duk ty de dy ko wa ne au to ma ty ce
i bran ży Au to mo ti ve. Mło dzi in ży -

nie ro wie z Po li tech ni ki Rze szow skiej wy -
ko rzy sta li je do stwo rze nia wiąz ki elek -
trycz nej bo li du kla sy For mu ła Stu dent
– PMT-03. Jest ona od po wie dzial na za po -
łą cze nie klu czo wych pod ze spo łów elek tro -
nicz nych ta kich jak: kom pu ter sil ni ka, sil -
nik oraz wszel kie go ro dza ju czuj ni ki i sys -
te my bez pie czeń stwa.

Prze wo dy Ölflex Truck

Wiąz ka bo li du zo sta ła w ca ło ści wy ko -
na na z prze wo dów z se rii Ölflex Truck. Se -
ria Ölflex Truck to ka ble elek tro ener ge -
tycz ne i ste row ni cze de dy ko wa ne do po -

jaz dów użyt ko wych i sa mo cho dów cię ża -
ro wych. O jej wy bo rze za de cy do wa ły
przede wszyst kim wła ści wo ści wy trzy ma -
ło ścio we: ole jo od por ność, któ ra jest istot-
na ze wzglę du na umiej sco wie nie prze wo -

dów w po bli żu sil ni ka i skrzy ni bie gów; od -
por ność na wy so ką tem pe ra tu rę umoż li -
wia ją ca za sto so wa nie prze wo dów fir my
Lapp w śro do wi sku, w któ rym tem pe ra tu -
ry osią ga ją do 85oC. Prze wo dy ty pu Ölflex
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Produkty Lapp
w projektach studenckich

Kon kurs For mu ła Stu dent to za wo dy po mię dzy dru ży na mi uczel ni i wy dzia łów tech nicz nych
z ca łe go świa ta. Bio rą w nich udział tak że stu den ci wy dzia łu Bu do wy Ma szyn i Lot nic twa Po li -
tech ni ki Rze szow skiej, któ rzy w kon stru owa nych przez sie bie bo li dach wy ko rzy stu ją pro duk ty
fir my Lapp. 

Wiąz ka bo li du PRz Ra cing Te am

Bo lid zbu do wa ny przez PRz Raing Team

Katarzyna Niechaj



Truck po sia da ją spe cjal ne apro ba ty ADR. Wła ści wo ści prze wo dów
po twier dzo ne zo sta ły przez TÜV TSÜD Au to Se rvi ce GmbH.

Prze wo dy 
Uni tro nic BUS CAN

Ste ro wa nie me cha tro nicz ny mi ele men ta mi bo li du by ło by nie -
moż li we bez ma gi stra li CAN. Obec nie sys tem CAN (Con trol ler
Area Ne twork) to stan dard nie tyl ko w mo to ry za cji. Wpro wa dze -
nie ma gi stra li CAN spo wo do wa ło zmniej sze nie ilo ści po zo sta łe go
ro dza ju oka blo wa nia, jed no cze śnie po zwa la jąc na bez a wa ryj ną,
bez piecz ną i szyb ką wy mia nę da nych w cza sie rze czy wi stym. Jest
to bar dzo istot ne przy od czy cie in for ma cji z sys te mów bez pie czeń -
stwa ABS, ASR, ESP, czy też pod czas dia gno sty ki.

Ma gi stra la CAN zna la zła za sto so wa nie nie tyl ko przy bu do wie
sa mo cho dów. De dy ko wa ne prze wo dy Uni tro nic BUS CAN wy róż -
nia ją się wy so ką od por no ścią na za kłó ce nia. Moż na je tak że sto so -
wać tak że do cią głe go ru chu i za mon to wać np. w pro wad ni cach
łań cu cho wych.

W ce lu uzy ska nia do brych wska zań z czuj ni ków mło dzi In ży nie -
ro wie uży li prze wo dów kom pen sa cyj nych ty pu KN9 -022L NiCr/Ni.
Ze wzglę du na wy ko rzy sta nie ter mo par ko niecz ne by ło za sto so wa -
nie prze wo dów, któ rych ży ły są wy ko na ne z te go sa me go ma te ria-
łu, co sty ki ter mo ele men tów. Po mia ry za po mo cą ter mo par od zna -
cza ją się du żą do kład no ścią w róż nych wa run kach.

Wszyst kie prze wo dy zo sta ły po pro wa dzo ne i za bez pie czo ne koł -
nie rza mi ter mo kurcz li wy mi Pro tect -C – wy jąt ko wo od por nych na
róż ne go ro dza ju che mi ka lia i wa run ki po go do we. Do pra wi dło we -
go ozna cze nia wią zek zo sta ły uży te ele men ty sys te mu zna ko wa nia
Fle xi mark.

Ka ta rzy na Nie chaj
Au tor ka jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp
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Stu den ci PRz Ra cing Te am pod czas prac nad wiąz ką


