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Rys. 2. Główne elementy nadwozia skorupowego  

Wyposażenie nadwozia: 

 tablice przyrządów, 

 poszycie wewnętrzne z warstwami izolacyjnymi stanowiące zabezpieczenie cieplne i akustyczne, 

 kanapy i fotele (z wykładziną tapicerską), 

 typowe elementy wyposażenia jak: lusterko, półki, osłony przeciwsłoneczne itp., 

 układy chłodzenia (rys. 233) i ogrzewania (rys.232) wnętrza, 

 poduszki gazowe – chroniące kierowcę i pasażerów w razie wypadku. 



Rys. 3.Urządzenie ogrzewcze samochodu osobowego [17] 
 1 – pokrywa wlotu zimnego powietrza, 2 – silnik elektryczny, 3 – wirnik dmuchawy, 4 – wymiennik ciepła, 5 – pokrywa wlotu ogrzanego 
powietrza do wnętrza samochodu 

Rys. 1. Schemat układu ochładzania powietrza  

1 – sprężarka, 2 – zawór dławiący, 3 – dmuchawa, 4 – parownik, 5 – wyłącznik sprężarki, 6 – zbiornik czynnika z filtrem 

osuszającym i zaworem bezpieczeństwa, 7 – skraplacz z wentylatorem 

 Nadwozia samochodów ciężarowych  

1. Rodzaje nadwozi części bagażowej: 

 skrzyniowe (rys. 6a), 

 izoterma, 

 wywrotka (rys. 5), 

 furgon (rys. 4), 

 kontener.  

 

2. Rodzaje części osobowych (kabin) ze względu na dostęp do silnika: 

 kabina odchylana (rys. 6b), 

 kabina unoszona (rys. 6c), 

 silnik umieszczony w kabinie. 
 

 

Rys. 2. Samochód – furgon                          Rys. 3. Wywrotka budowlana  

 

 



Rys. 4. Nadwozie skrzyniowe samochodu ciężarowego: a) ogólna budowa nadwozia, b) kabina odchylana, c) kabina 

unoszona [2] 
1 – oblachowanie kabiny , 2 – dach kabiny, 3 – poszycie dachu, 4 – podłoga skrzyni ładunkowej,   5 – boczna ściana skrzyni, 6 – tylnia 
ściana skrzyni, 7 – rygiel hakowy, 8 – stopień (wejściowy) 

3. Nadwozia autobusów 

1. Podział ze względu na pojemność: 

 mini – od 6  8 m, 

 midi – 9 10 m, 

 maxi – 11  12 m, 

 mega – 13  18 m. 

2. Podział ze względu na rozwiązania konstrukcyjne: 

 autobusy solo, 

 autobusy przegubowe. 

3. Podział ze względu na wznios podłogi: 

 niskopodłogowe (340 mm) – autobusy miejskie umożliwiające szybką wymianę pasażerów na 
przystanku, 

 wysokopodłogowe (700  900 mm) – autobusy dalekobieżne z pomieszczeniami na bagaże, 

 podwyższane (1200 1400 mm) – autobusy turystyczne o dobrej widoczności z dużymi pomieszczeniami 
bagażowymi, WC, miejscami do spania. 

Nadwozi autobusów są to nadwozia szkieletowe, przykład takiego nadwozi przedstawia rys. 7. 

Rys. 5. Szkielet nadwozia autobusu  



4. Nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczeni  

1. Nadwozia do przewozu materiałów ciekłych (rys. 8), wyposażone w układ dystrybucyjny, umożliwiający 
napełnianie zbiornika cieczą. Przykładowo do przewozu mleka stosowane są zbiorniki termoizolacyjne z 
komorami zmniejszającymi falowanie mleka. 

Rys. 6. Cysterna samochodowa  

 

2. Nadwozia do przewozów materiałów sypkich np. cementu, zbudowane w postaci zbiorników o stożkowych 
dnach (w celu łatwego opróżniania) i niekiedy ze specjalnymi pneumatycznymi urządzeniami 
przeładunkowymi. 

3. Nadwozia do przewozu ładunków przestrzennych np. o regulowanej wysokości dachu a w przypadku przewozu 
mebli z tyłu posiadające szerokie drzwi i wnętrze obite wykładziną. 

4. Nadwozia do przewozu ładunków żywnościowych. Nadwozia takie są szczelnie zamknięte, izolowane cieplnie 
od otoczenia i wyposażone w urządzenia chłodnicze lub zamrażające. Ponadto takie nadwozia posiadają 
urządzenia wentylacyjne, które wytwarza niewielkie nadciśnienie przeciwdziałające ewentualnemu 
przedostawaniu się pyłu i kurzu przez drobne nieszczelności. 

5. Nadwozia pojazdów komunalnych, przystosowane do utrzymywania porządku i higieny w miastach, osiedlach i 
na drogach publicznych, np. zamiatarki, polewaczki, zmywarki, śmieciarki itp. 

 

Rys. 7. Zamiatarko-zmywarka                               Rys. 8. Odśnieżarka wirnikowa  

 

 

6. Nadwozia pojazdów do wykonywania specjalnych zadań np. pożarnicze, służby zdrowia, służb technicznych 
itp.  

 

Rys. 9. Karetka pogotowia [20]                           Rys. 10. Samochód gaśniczy [2] 

 

 


