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1. WSTĘP 

 
 Wybór odpowiedniego modelu sprzętu medycznego stanowi często duży problem z uwagi 
na olbrzymią liczbę dostępnych modeli różniących się zastosowaniem i cechami 
konstrukcyjnymi [1]. Niniejsza praca opisuje zaprojektowane rozwiązanie konstrukcyjne 
składanego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Autorzy starali się w jak 
największym stopniu połączyć zalety różnych odmian wózków inwalidzkich występujących na 
rynku, co zostało uzyskane przez próbę usunięcia ich wad konstrukcyjnych wpływających na 
funkcjonalność. 
 

 
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 
 

Zaprojektowany sprzęt medyczny, którego wizualizacja przedstawiona jest na rysunku 1, 
został w całości wykonany w programie SolidWorks2013. 

 

 
Rys. 1. Projektowane rozwiązanie konstrukcyjne elektrycznego, składanego wózka inwalidzkiego – po 

lewej wózek gotowy do jazdy, po prawej – wózek w stanie złożonym 
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2.1. Porównanie projektowanego sprzętu z innymi dostępnymi rozwiązaniami 
 
 W tabeli 1 zestawiono podstawowe cechy projektowanego wózka inwalidzkiego oraz 
dwóch modeli dostępnych na rynku polskim. Pierwszym z nich to standardowy wózek 
elektryczny Timix firmy VERMEIREN oraz wózek elektryczny z możliwością demontażu 
A200 firmy OttoBock. 
 

Tab. 1. Porównanie cech projektowanego wózka inwalidzkiego z innymi rozwiązaniami  
Cecha Projektowany wózek Timix A200 

Ładowność 100 kg 130 kg 100 kg 

Masa ok. 25-27 kg 128 kg 66 kg 

Możliwość złożenia Tak Nie Nie 

Długość całkowita 910 mm (rozłożony) 1150 mm 1000 mm 

Szerokość całkowita 750 mm 640-660 mm 570 mm 

Cena 5452 zł  17280 zł 11279 zł 

 
 
3. WNIOSKI 
 
 Zaprojektowany sprzęt medyczny charakteryzuje szereg zalet. Można do nich zaliczyć 
przede wszystkim możliwość łatwego składania całej konstrukcji, przy jednocześnie małym 
ciężarze całkowitym, bez konieczności demontażu części składowych wózka inwalidzkiego. 
Mechanizm składania nie wpływa na możliwość dostosowania sprzętu medycznego do 
indywidualnych parametrów użytkownika, co jest wręcz niespotykane w modelach dostępnych 
na rynku. Wszystkie wymienione zalety nie mają wpływu na wzrost kosztów materiałów 
wózka inwalidzkiego – ich koszt szacuje się na ok. 6 tys. zł. Cena ta często nie stanowi nawet 
połowy ceny modeli rynkowych, co umożliwia nabycie zaprojektowanego sprzętu 
medycznego przez większość potrzebujących. 
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