W 40 krajach 8wiata
Dbajqc 0 staty rozw6j firmy oraz dqzqc do wprowadzenia
na rynek produkt6w 0 najwyzszych swiatowych
standardach, firma Melex A&D Tyszkiewicz Sp. J.
realizuje projekty, kt6re Sq sukcesywnie wdrazane do
produkcji seryjnej. Nowe konstrukcje zyskaty uznanie
odbiorc6w i pozwolity poszerzyc grup~ nowych klient6w.
Prezentowane na wystawach nowe pojazdy zostaly
wyr6inione licznymi nagrodami.
onstrukcje zrealizowane przy wsp6tpracy z Instylutem Mechanizacji
Budownictwa i G6rnictwa Skalnego w Warszawie wpisujq si~ w swia
towe trendy i pozwalajCj skutecznie konkurowac na rynkach . Gt6wnymi
cechami nowych konstrukcji sCj parametry trakcyjne (wzrost pr~dkosci
jezdnej w potCjczeniu z wydtuzeniem zasi~gu) , system odzysku energii,
zawieszenie 0 podwyzszonym komforcie, nowoczesna linia zabudowy
oraz ergonomiczne wn~trze.
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Prace projektowe obejmuj'l:
• rozw6j nowych konstrukcji ram gt6wnych dla pojazd6w uzylko
wych, pasazerskich i specjalnych (tadownosc 200 kg , 550 kg ,
1000 kg oraz 1250 kg);
• konstrukcje zawieszenia przedniego i tylnego, zblizone do rozwiq
zari stosowanych w przemysle samochodowym, pod kqtem
zapewnienia wymaganego komfortu i bezpieczeristwa jazdy;
• rozw6j zespotu nap~dowego (silnik elektryczny, przektadnie
redukcyjne), kt6ry umozliwia przeniesienie zaktadanych obciCjieri
eksploatacyjnych i zapewnia niezawodnosc przy pr~dkosci jazdy
pojazdu do 45 km/h;
• konstrukcje uktadu hamulcowego zdolnego do skutecznego
hamowania pojazdu 0 masie catkowitej 1800 kg;
• uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczerislwa biernego
i czynnego pojazdu, przeznaczonego do ruchu w zr6znicowanych
warunkach terenowych , z wykorzystaniem konstrukcji typu ROPS
(Roll Over Protection System) , kt6ra chroni przed wywr6ceniem
si~ pojazdu przy duzej pr~dkosci jazdy.
Efektem realizowanych projekt6w sCj innowacyjne wzory przemysto
we (np. tablice wskaznik6w do pojazd6w elektrycznych, pojazdy specjal
ne) oraz patenty.
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Wzakresie nowych konstrukcji opatentowano:
• pojazd modutowy,
• modutowy system zabudowy nadwozia pojazdu,
• system potqczenia zintegrowanego wskainika i sterowania
zasilaniem zespotu nap~dowego,
• zesp6t nap~dowy pojazdu elektrycznego z silnikiem
rozruchowym,
• zesp6t nap~dowy pOjazdu z nap~dem elektrycznym.
DuzCj innowacyjnosciCj charakteryzuje si~ np. system sterowania
zespotu nap~dowego, wyposaiony w uktad samoczynnego wtqczenia
swiatet "stop" podczas hamowania silnikiem; uktad samoczynnego ha
mowania silnikiem podczas staczania si~ pojazdu z pochytosci; uktad
samoczynnego ograniczania pr~dkosci rozp~dzania si~ pojazdu przy
zjeidzie z pochytosci; uktad sygnalizacji granicznego stopnia roztadowa
nia zespotu akumulator6w oraz ograniczania pr~dkosci pOjazdu w pobli
iu granicznego stopnia roztadowania; uktad sygnalizacji przekroczenia
granicznej temperatury sllnika oraz ograniczania pr~dkosci pojazdu po
przekroczeniu tej temperatury.
Zastosowany system wizualizacji aktualnego stanu podzespot6w
pojazdu poprawia parametry uiylkowe pojazdu elektrycznego, jak r6w
niei w znacznym stopniu zwi~ksza bezpieczeristwo uzylkowania pojazdu
oraz bezpieczeristwo poruszania si~ po drogach publicznych. NowosciCj
w zakresie poprawy obstugi pojazdu jest system diagnostyki, kt6ry wy
korzystujCjc zintegrowanq magistral~ CAN, tworzy system aktywnego
asystenta kierowcy.
Realizacja projekt6w obj~ta dodatkowo m.in. opracowanie kompute
rowych modeli zespot6w gt6wnych ram nosnych oraz zawieszeri, atakie
przeprowadzenie obliczeri wylrzymalosciowych
z wykorzystaniem metody element6w skoriczonych MES. Pozwolito
to ograniczyc do niezb~dnego minimum koszty realizacji prac badaw
czych Nowe rozwiCjzania zwi~kszajCj zasi~g, czas pracy oraz funkcjo
nalnosc pojazd6w, co jest istotnym atutem dla obecnych i przysztych
odbiorc6w. Pojazdy produkowane sCj od podstaw w firmie z wykorzysta
niem komponent6w renomowanych firm swiatowych. Ciqgte doskona
lenie proces6w zapewnienia jakosci pozwala spetniac normy, standardy
i dyrektywy, takie dla pojazd6w homologowanych.
Wsp6tpraca z Centrum Innowacji NOT z dobrym skutkiem wspiera
prace projektowe, czego dowodem sCj liczne wdrozenia pojazd6w, kt6
re konkurujCj na ponad 40 rynkach swiata. Obecnie firma Melex A&D
Tyszkiewicz Sp.J. testuje nowe rozwiCjzania, kt6re wst~pnie pozwalajCj
zwi~kszyc zasi~g pojazdu do 120 km .

