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Pojazdy kołowe typu recovery w ewakuacji  
i ratownictwie –  wybrane aspekty techniczne 
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W artykule  przedstawiono zarys wiedzy o ewakuacji i  
ratownictwie technicznym pojazdów. Scharakteryzowano wybrane 
pojazdy produkcji światowych firm motoryzacyjnych i sposoby 
ewakuacji w zależności m.in. od rozwiązań konstrukcyjnych 
pojazdów. Porównano możliwości techniczne pojazdów kilku 
typów eksploatowanych od pewnego czasu,  jak też 
nowowprowadzonych do eksploatacji. W skład artykułu wchodzą 
rysunki i zdjęcia, które uzupełniają  graficznie analizowane  
zagadnienie. 

 
Słowa kluczowe: ciągniki kołowe ewakuacji i ratownictwa 
technicznego, konstrukcja, wyposażenie, sposoby ewakuacji 

 
Wstęp 
W Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i 
Ruchu Drogowego w Warszawie-Oddział w Koszalinie, 
Politechnice Koszalińskiej-Wydział Mechaniczny oraz 
Rejonowych Warsztatach Technicznych w Bydgoszczy 
prowadzone są analizy literatury, badania naukowe i 
eksperymentalne, których wyniki zamieszczono w pracach 
publikowanych na Słupskim Forum Motoryzacji [11-30]. 
Ewakuacja i ratownictwo techniczne [5, 6, 16, 17] jest to jedna z 
zasadniczych dziedzin zabezpieczenia  eksploatacji 
samochodów, maszyn i innego sprzętu, bezpośrednio związana 
z bezpieczeństwem eksploatacji, przede wszystkim w ruchu 
drogowym.  

W artykule podjęto próbę analizy sprzętowej pojazdów 
kołowych ewakuacji i ratownictwa technicznego tzw. (recovery 
vehicle). W Polsce to zagadnienie ściśle związane jest ze 
strukturami Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Krajowym 
Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, wiąże się też bezpośrednio 
ze współpracą PSP z Siłami Zbrojnymi. W ramach  obowiązków 
m.in. wynikających z przynależności Polski do NATO. 

Odpowiednie dostosowanie możliwości ewakuacji i 
ratownictwa różnych pojazdów  przez pojazdy ratownicze jest 
istotnym zadaniem, zwłaszcza podczas wspólnych działań [13]. 

Na odcinku cywilno-wojskowym decydująca jest też 
spójność działań ratowniczych podczas katastrof, klęsk 
żywiołowych, sytuacji kryzysowych. Istnieje również dobrze 
rozwinięta sieć firm świadczących usługi ewakuacji i przewozu 
uszkodzonych pojazdów, w tym także zlecone przez firmy 
ubezpieczające pojazdy i ładunki. 

Pojazdy te potocznie nazywane są wozami pomocy 
drogowej, holownikami, ciągnikami itp. 
 

1. Zespoły prądotwórcze i ich parametry 
diagnostyczne Główne zadania wozów ewakuacji  
i ratownictwa 
Jako zasadnicze zadania ciężkich/średnich kołowych ciągników 

ewakuacyjnych i ratownictwa technicznego można wskazać na 

[6,16,17]: 

• ewakuację pojazdów, które utraciły zdolność poruszania się  
w wyniku wywrócenia się  – fot. 1 [1], uszkodzenia,  lub 
ugrzęźnięcia w terenie, 
 

 
Fot. 1. Stawianie pojazdu poprzez zblocza wyciągarki 

 

• holowanie uszkodzonych pojazdów do wydzielonych 
(wskazanych) miejsc gdzie mogą być naprawione lub 
załadowane na np. zestawy niskopodwoziowe i 
przewiezione do miejsca  naprawy [8], 

• wymianę głównych podzespołów uszkodzonego pojazdu  
takich jak np.  silnik, skrzynia przekładniowa, 

• wykonywanie doraźnych prac obsługowo-naprawczych [14] 
z wykorzystaniem  posiadanego wyposażenia i zestawu 
narzędzi np. w celu przywrócenia możliwości poruszania 
się, przygotowania do holowania, 

• stawianie przewróconych pojazdów na kołach, przeładunki 
towarów [15] – fot. 2 [1] 

• przewóz części zamiennych, 

• wykonywanie prac spawalniczych, 

• wykonywanie prac ziemnych z wykorzystaniem lemiesza np.  
wyrównywanie ziemi, zasypywanie lejów itp.,  

• usuwanie przeszkód i oczyszczanie terenu, lub 
wskazanych miejsc itp., 
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• ratownictwo i udzielanie pierwszej pomocy rannym. 
Zgodnie z założeniami projektowo-konstrukcyjnymi i 

rozwojem technicznym tego typu pojazdy ewakuacyjne i 

ratownictwa technicznego budowane są głównie na bazie 

pojazdów dużej ładowności i zasadniczo powinny spełniać 

poniższe kryteria [16]: 

• posiadać co najmniej ten sam poziom mobilności (zarówno 
na drodze utwardzonej jak i w terenie) co sprzęt, którego 
działanie mają zabezpieczać, 

• być zdolnymi do wyciągnięcia pojazdu uszkodzonego do 
miejsca, z którego może być  ewakuowany do punktu 
pomocy technicznej/naprawczego, 

• być zdolnymi, do samodzielnego wyciągnięcia, przy użyciu 
wyciągarki pojazdu, który utknął w błocie, piasku lub innym 
gruncie, nie powodując jego uszkodzenia, 

• być wyposażone w zestawy narzędzi pozwalających na 
wykonanie typowych napraw [12]. 

 

 
Fot. 2. Przeładunek kontenera 
 

Ponadto wyposażenie i osprzęt zastosowane na takim 

pojeździe powinno zapewniać, aby czynności związane ze 

sprzęganiem (łączeniem) pojazdów przy wyciąganiu i holowaniu 

były nieskomplikowane i szybkie, w celu ograniczenia 

czasowego i nie narażenia załóg na zagrożenia np. 

atmosferyczne. 

Jeżeli  pojazd ewakuacyjny i ratownictwa technicznego 

wyposażony jest w żuraw obrotowy, może być on dodatkowo 

wykorzystany do przeładunku kontenerów, palet, nadwozi 

zarówno w warunkach drogowych jak i w magazynach. 

2. Podstawowe rozwiązania techniczne dla pojazdów 
ewakuacji i ratownictwa technicznego 
Różne typy pojazdów ewakuacyjnych i ratownictwa 
technicznego budowane są na podwoziach pojazdów dużej 
ładowności, najczęściej o układzie napędowym 8x8, niekiedy 
6x6, także spotyka się zabudowy na innych podwozia czasami 
także przeróbki z innych pojazdów. 

Wyposażenie ewakuacyjno-ratownicze takich pojazdów 
[4,6,16] optymalnie stanowi: wyciągarka główna – fot. 3 [1], 
ramię lub urządzenie holownicze, urządzenie dźwigowe. Często 

stosowane są też urządzenia pomocnicze m.in. wyciągarka 
pomocnicza, urządzenie kotwiczące i stabilizatory. Wyciągarki 
główne stosowane w ciężkich pojazdach ewakuacyjnych i 
ratownictwa technicznego posiadają  uciąg od 18 do 27 t i 
długość  liny najczęściej o średnicach (26-28 mm) powyżej 100 
m. 

 

 
Fot. 3. Wyciągarka z wyjściem z przodu 
 

Do holowania pojazdu uszkodzonego w półpodwisie we 
współczesnych pojazdach ewakuacyjnych i ratownictwa 
technicznego zasadniczo wykorzystywane są dwa typy 
urządzeń: ramię holownicze – fot. 4 [1], wyposażone w belkę 
poprzeczną która dołączana jest do uchwytów holowniczych 
pojazdu uszkodzonego. 
 

 
Fot. 4. Ramię holownicze tylne 
 

Do holowania pojazdu uszkodzonego w półpodwisie we 
współczesnych pojazdach ewakuacyjnych i ratownictwa 
technicznego zasadniczo wykorzystywane są dwa typy 
urządzeń: ramię holownicze – fot. 4 [1], wyposażone w belkę 
poprzeczną która dołączana jest do uchwytów holowniczych 
pojazdu uszkodzonego. 

Unoszenie przodu lub tyłu uszkodzonego pojazdu 
realizowane jest albo przez linę wyciągarki głównej albo przez 
siłowniki hydrauliczne. Rozwiązanie to zapewnia uniesienie 
masy od 11,3 t do 13,0 t. 



       technika 
 

458    AUTOBUSY    7-8/2017 

Drugim typem urządzenia holowniczego jest hol sztywny 
typu A, który po podłączeniu do pojazdu uszkodzonego 
unoszony jest przez urządzenie dźwigowe zamontowane na 
pojeździe. Rozwiązanie to zapewnia uniesienie 7,5 t. 

Do wykonywania prac przeładunkowych w tego typu 
pojazdach ewakuacyjnych i ratownictwa technicznego 
stosowane są dwa typy urządzeń dźwigowych: żurawie i dźwigi 
składane. Stosowane żurawie posiadają udźwig  w zakresie od 
1,5 t do 15,3 t. Dźwigi składane posiadają udźwig od 6,5 t do 
12,5 t. 

W celu ułatwienia załodze rozwinięcie liny wyciągarki 
głównej w pojazdach tych stosowane są wyciągarki pomocnicze 
o uciągu od 3,0 do 10,0 t i długości liny 200 ÷ 240 m. 

Ponieważ w każdym pojeździe istnieje możliwość 
zwielokrotnienia uciągu wyciągarki głównej poprzez 
zastosowanie zbloczy, w celu zabezpieczenia pojazdu przed 
przemieszczaniem się stosowane są urządzenia kotwiczące. Do 
kotwiczenia pojazdu ewakuacyjnego wykorzystuje się m.in.: 
niezależne kotwy wysuwane hydraulicznie – fot. 5 [1] lub 
ręcznie, lemiesz zamocowany z tyłu pojazdu – fot 6 [1], 
wymienne kotwy dołączane do stabilizatorów. 
 

 
Fot. 5. Kotwy wysuwane hydraulicznie 
 

 
Fot. 6. Lemiesz kotwiczący 
 

Najczęściej wyposażenie dodatkowe tych pojazdów 
stanowią [6,7]: 

• zestawy adapterów do holowania różnych typów pojazdów, 

• zestawy do prowadzenia prac spawalniczych, 

• zestawy narzędzi wyposażenia do wykonywania typowych 
napraw. 
Współczesne ciężkie pojazdy ewakuacji i ratownictwa 

technicznego mogą holować pojazdy o masie od 30 do ponad 
50 ton. 
 
 

3. Wybrane kołowe ciągniki ewakuacyjno – ratownicze 
Przedstawione w artykule wybrane kołowe ciągniki ewakuacji i 
ratownictwa, stanowią przykłady kompletnych nowoczesnych 
konstrukcji i rozwiązań technicznych, wykorzystywanych jako 
specjalne, a często jako uniwersalne ciągniki ewakuacyjno-
ratownicze, produkcji czołowych światowych firm 
motoryzacyjnych [6]. Zbiorczą analizę wybranych parametrów 
technicznych przedstawionych poniżej ciągników 
ewakuacyjnych opracowano w tabeli 1 [6]. 
 

3.1. RENAULT KERAX 
Przykładem zaawansowanej konstrukcji recovery vehicle [6] jest 
ciągnik firmy Renault Kerax przedstawiony na fot. 7 [1] w widoku 
ogólnym, oraz  w częściowym rozłożeniu fot. 8 [1] 

 
Fot. 7. Renault Kerax  8x8 widok ogólny 
 

 
Fot. 8.  Renault  Kerax częściowy widok wyposażenia 

 

3.2. FAUN BKF 30.40 
Przykładowy wariant możliwości taktyczno-technicznych tj. 
pokonywanie przeszkody wodnej przez pojazd ewakuacyjno-
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ratowniczy typu Faun [6] produkcji niemieckiej przedstawiono na 
fot. 9 [1], natomiast na fot. 10 [1] przedstawiono jego 
wyposażenie i osprzęt. 

Tabela. 1. Niektóre dane techniczne ciężkich pojazdów ewakuacji technicznej  

Parametr Renault Kerax Faun BKF 30.40 
Oshkosh 

M984A1 
Tatra RV-20 

MAN HX-32.440 8x8 

BB 
KWZT Mamut 

Producent: Francja Niemcy USA SAS Czechy Węgry Polska 

Opancerzenie 

kabiny 
brak brak Poziom 2 brak brak 

Poziom 2 

Pojazd bazowy Kerax 385.40 
MAN 32.422 

VFAEG 
Oshkosh Tatra T816 

MAN HX-32.440 8x8 

BB 

Tatra 7Z0R9T-

37A 

Układ jezdny 8x4 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8 

Kabina 1+4 1+1 1+1 1+3 3 4 

Masa całkowita 32 t w zespole 65 t 29,5 t 45,36 t 32,315 t 36 t w zespole 65 t 
35 ton 

w zespole 70 t 

Długość   10,15 m 9,957 m 12,588 m 11,245 m Bez lemiesza 

Szerokość 2,5 m 2,75 m 2,438 m 3,243 m 3,59-4,0 m 2,55 m 

Wysokość Do kabiny 3,23 m 3,15 m 2,845 m      

Prześwit 0,3 m b/d 0,33 m 0,38 m 0,34 m 0,39 m 

Rozstaw osi [m] 1,74+3,323+1,35 1,93+3,57+1,5  b/d 1,65+3,10+1,45 1,80+3,875+1,50 
1, 95 + 3,66 + 

1,45   

Kąt 

wejścia/zejścia 
370/480 b/d 430/450 b/d b/d 

45° / bez 

lemiesza 

Prędkość 

maksymalna 
86 km/h 80 km/h 88 km/h 100 km/h 85 km/h 

90 km/h 

Brodzenie 0,8 m b/d 1,219 m 1,25 m 0,75 m 
1,20 m bez 

przygotowania 

Moc silnika 
385 KM 

281 kW 8,78 kW/t 

414 KM 302 kW 

10,24 kW/t 

445 KM 

325 kW 7,16 

kW/t 

400 kW 12,38 

kW/t 
324 kW 9 kW/t 

440 kW / 12,5 

kW/t 

Rozmiar 

ogumienia 
396/85 R20 XZL 

16,00xR20 przód 

24 R 20,5 tył 
16.00R x20 15.00Rx21 16.00R x20 XZL 

16.00 R20 

Żuraw 10,72 m – 7,9 t 

2,89 m – 30 t 

= 84,7 tm 

4,8 m – 15,3 t 

=73,44 tm 

6,35 t 15 t b/d 12 T na 3,5 m 

= 43,9 tm 

Wciągarka 

główna 
17 t 

20 t 

 100 m 

27,216 t 

56,4 m 

24,5 t 100 m z 

przodu 13,25 t + 

lemiesz 

2x20 t 

60 m 

2x 28 t 

100 m 

Hydrauliczne 

ramię holownicze 
Występuje 

Holowanie 30 t 

Podnosi 13 t 

Zdalne ster. 

Holowanie 30 

t, na kuli ø 

105 [mm] z 3 

siłownikami 

hydraul. 

Holowanie 65 t 

Podnosi 13,25 t 
Holowanie 20 t 

Hydrauliczne 

ramię 

holownicze 

Eksploatacja Belgia, Francja Niemcy USA,  ZEA ZEA Węgry  
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3.3. OSKOSH M98A1 
Przykładem amerykańskiego rozwiązania technicznego jest 
pojazd Oskosh M98A1 fot. 11  [1] i jego zmodernizowane 
wersje. Częściowy przykład możliwości podczas akcji  z 
wykorzystaniem urządzenia holowniczego ciągnika 
przedstawiono na fot. 12 [1], holowany jest polski KTO 
Rosomak [18]. 
 

 
Fot. 11. Oshkosh M984A1 8x8 widok ogólny 
 

 
Fot. 12. Oshkosh M984A1 podczas ewakuacji 
 

3.4. TATRA RV-820 
Produkt znanej firmy Tatra [6] i układ konstrukcyjny ciągnika 
typu Tatra 816 RV-20 przedstawiono na fot. 13 [1]. Przykład 
ewakuacji, z wykorzystaniem adapteru tylnego ciągnika i 
odpowiednich nakładek na zderzak przedni pojazdu 
holowanego przedstawiono na fot. 14 [1]. 
 

3.5. MAN HX 32.440 
Innym przykładem rozwiązania technicznego [6] jest pojazd 
Man HX, którego widok ogólny przedstawiono na fot. 15 [1], 
przykład działania z jego wykorzystaniem podczas podnoszenia 
i stawiania pojazdu przedstawiono na fot. 16 [1]. Do stawiania 
wykorzystano dźwig pojazdu, pojazd stawiany opleciony jest 
pod podwoziem pasami o odpowiedniej nośności, będącymi w 
wyposażeniu ciągnika ewakuacyjnego [11]. 
 

 
Fot. 13. Tatra RV-20 8x8 widok ogólny 
 

 
Fot. 14. Tatra podczas  ewakuacji 
 

 
Fot. 15. MAN HX 32.440 8x8 widok ogólny 
 

3.6. KWZT-1 
Również w Polsce [2], częściowo w oparciu o znane 
rozwiązania konstrukcyjne pojazdów produkowanych i 
użytkowanych przez poszczególne kraje, w tym NATO 
zakończono  prace nad pojazdem pod nazwą  Kołowy Wóz 
Zabezpieczenia Technicznego. Do zabudowy wykorzystano 
podwozie pojazdu Tatra 815. Pojazd pod nazwą KWZT Mamut 
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fot. 17 [1] zaprezentowano kilkakrotnie publicznie m.in. na 
MSPO w Kielcach, oraz testowano w WITPiS w Sulejówku – fot. 
18 [1]. 
 

 
Fot. 16. Man HX podczas pracy dźwigiem 
 

 
Fot. 17. KWZT-1  widok ogólny 
 

 
Fot. 18. KWZT-1 holowanie KTO Rosomak 
 

4. Inne konstrukcje wybranych kołowych ciągników 
ewakuacyjno-ratowniczych 
W dalszej części artykułu autorzy przedstawiają wybrane przez 
siebie inne konstrukcje  i przykłady możliwości techniczno-

taktycznych ciągników ewakuacyjnych produkowanych przez 
państwa europejskie. 
 

4.1. DAF 95.480 
Widok ciągnika typu DAF 95.480 [6] przedstawiono na fot. 19 
[1]. Przykład zastosowania do holowania uszkodzonego 
pojazdu przedstawiono na fot. 20 [1]. 
 

 
Fot. 19. DAF 95.480 6x6  widok w rozłożeniu 
 

 
Fot. 20. DAF podczas ewakuacji 
 

Samochód pomocy drogowej DAF YBB-95.480  6x6 został 
skonstruowany i używany jest do napraw i ewakuacji  pojazdów 
kołowych w różnych warunkach drogowych [6].   

Jest przystosowany do ewakuacji i naprawy pojazdów 
kołowych starszej generacji produkcji firmy DAF, jak również 
pojazdów nowszej generacji, typu: Bushmaster, Patria, Tractor-
Trailer Combination (Tropco), Palletised Loading System (PLS).  

Obecnie pojazd ma ochronę balistyczną, co sprawia, że jest  
on o wiele cięższy od starszej generacji, która takiej ochrony nie 
posiada.  
Dane techniczne: długość: 9,38 m, szerokość: 2,5 m, 
wysokość: 4 m, masa: 26,2 t, załoga: 2, Ilość pasażerów: 2, 
maksymalna moc silnika: 355 KW/480 KM przy 1,900 
obr/minutę, dźwig: na maksymalnym wysięgniku 270 kNm, 
ramię holownicze: maksymalna siła podnoszenia 11,0 t. 
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Budowa i układ konstrukcyjny 
Ciągnik składa się z podzespołów wcześniej skonstruowanych 
ciągników firmy DAF. Wykorzystano m.in.: kabinę kierowcy 
łącznie z ochroną balistyczną, oraz kompletny układu 
przeniesienia napędu, a także wykorzystano układ holowniczy 
[6].  

Wykorzystując doświadczenie i potrzeby rynku producent 
pojazdu DAF zaprojektował nowe podwozie i wykorzystał 
komponenty w/w ciągników i w krótkim czasie stworzył nowy 
pojazd YBB-95.480. Wykorzystując nowo zaprojektowany 
wysięgnik z tyłu, pojazd jest w stanie unieść maksymalną masę 
11,0 t. 
Ramię dźwigu i instalacja holownicza 
Dźwig może udźwignąć maksymalnie ładunek 8,4 tony. 
Instalacja z tyłu pojazdu jest używana do usuwania z drogi 
innych pojazdów. 
Systemy wyciągarek 
Ciągnik posiada 3 oddzielne systemy wyciągarek:   
- wyciągarkę dźwigową, wyciągarkę ratunkową, wyciągarkę 
pomocniczą.  
Wyciągarka dźwigowa: dźwig wyposażony jest w przewód, 
który przebiega przez ramię i używany jest do samego 
podnoszenia.  
Wyciągarka ratunkowa: przewód tej wyciągarki może być 
umieszczony na zewnątrz pojazdu za pomocą różnych 
sterowników wewnątrz i pod pojazdem.  W zależności od 
sytuacji na drodze, może to być przód, tył lub bok pojazdu. 
Przewód umożliwia wyciągnięcie pojazdu z trudnego położenia, 
na przykład z rowu lub wąwozu [1]. 
Wyciągarka pomocnicza: przewód wyciągarki nie może być 
obsługiwany ręcznie, ale  za pomocą wyciągarki pomocniczej 
może on być rozwinięty przez jedną osobę.  
Pojazd jest również wyposażony w 4 przedłużane podpory dla 
dodatkowej stabilności podczas prac ratunkowych – fot. 19 [1]. 
 

5. FODEN 6x6 LHD 
Interesujący z technicznego punktu widzenia przykład pokazano 
na fot. 21 [1], jest to ciągnik angielski typu Foden [6] w układzie 
6x6, jego niektóre szczegóły konstrukcyjne pokazano na fot. 22 
[1].  
 

 
Fot. 21. Foden  6×6 widok ogólny 
 

 
Fot. 22. Foden widok wyposażenia ewakuacyjnego 
 

Foden 6x6 LHD  to skonstruowany dla wojska wojskowy 
pojazd pomocy drogowej [6], wyposażony w jednostkę 
ratunkową EKA, dźwig AK 6500, urządzenia do holowania i 
wyciągania, tylne stabilizujące podpory hydrauliczne, 
hydrauliczną wyciągarkę linową 10-tonową z przodu oraz z tyłu  
w wyciągarkę Rotzler o udźwigu 25 t.  

Posiada żuraw sterowany hydraulicznie, przy użyciu 
mechanizmu i wysuwanych wysięgników. Maksymalny udźwig 
dźwigu wynosi 12,5 t. Ciągnik ewakuacyjno-ratowniczy Foden 
6x6 LHD jest w stanie holować 30 t  w holowaniu zwykłym 
(klasycznym) i 16 t w półzwisie. 

Wszystkie operacje ratunkowe oraz podnoszenia mogą być 
sterowane zdalnie z pojazdu z użyciem konsoli sterowniczej 
wyposażonej w 30-metrowy przewód zasilający [1]. 

Pojazd ten może także holować pomocniczą przyczepę 
ratunkową. Uszkodzone oraz unieruchomione pojazdy mogą 
być transportowane na tej przyczepie. 

Kabina zapewnia miejsce dla kierowcy oraz do trzech 
pasażerów. Tylne siedzenia mogą zostać przekształcone w 
miejsce do spania dla dwóch osób. Kabina wykonana jest z 
plastiku wzmacnianego szkłem który nie koroduje i nie 
dopuszcza do rozprzestrzenienia się ognia. Jest też otwór 
obserwacyjny umieszczony w dachu oraz stanowisko na broń 
maszynową. Niektóre pojazdy wyposażone zostały w 
opancerzenie. 

Pojazd ratunkowy tego typu jest głównie używany do 
zabezpieczenia eksploatacji  kołowych pojazdów logistycznych i 
wsparcia bojowego. Jest on w stanie ewakuować uszkodzone, 
unieruchomione, przewrócone pojazdy, lub pojazdy które 
utknęły w bagnach. 
Dane techniczne: długość: 9,055 m, szerokość: 2,48 m, 
wysokość: 3,35 m, masa: 25,338 t,  silnik: typu Perkins (Rolls 
Royce)  o mocy 290 KM, wysokoprężny  turbodoładowany, 
skrzynia biegów typu Fuller RTX 11609B 9-biegowa manualna, 
sterowanie RHD-PAS, żuraw obrotowy  o maksymalnym 
udźwigu 12,5 t na wysokości 2,5 m i 5,8 t na  wysokości 7,7 m.  
 

6. SCANIA G 480 
Ciągnik  typu Scania G 480 8x8 przedstawiono na fot. 23 [1], 
natomiast przykład zastosowania do holowania uszkodzonego 
pojazdu przedstawiono na fot. 24 [1]. Ciągnik ewakuacyjny [6] 
przeznaczony jest do ewakuacji unieruchomionych pojazdów 
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kołowych poprzez ich holowanie bądź wykonanie doraźnych 
napraw w terenie. Konstrukcja i wyposażenie ciągnika 
umożliwia: stawianie przewróconych pojazdów, wyciąganie 
ugrzęźniętych, wymiany zespołów (w systemie tzw. power 
pack), rozładunek zaopatrzenia (środków technicznych i 
materiałowych np. w kontenerach, na paletach) [11,15]. 
 

 
Fot. 23. Scania 8x8  widok ogólny 
 

 
Fot. 24. Scania podczas holowania 
 
Dane techniczne: długość: 11,41 m, szerokość: 2,51 m, 
wysokość: 3,686 m, dopuszczalna masa całkowita: 34 t, załoga: 
3,  silnik: wysokoprężny Scania, maksymalna moc silnika: 353 
KW/480 KM przy 1900 obr/min, dźwig: na maksymalnym 
wysięgniku 10,5 m udźwig 1,8 t, na minimalnym 2,5 m udźwig 
7,4 t. 
 

7. TRM 10000 CLD 
Przykładem rozwiązania technicznego francuskiego [6] jest 
pojazd TRM 10000 CLD  fot. 25 [1].  Produkcja Renault TRM 
10000 rozpoczęła się  w roku 1985, jest to rozwinięcie 9-
tonowej ciężarówki Renault TRM 9000, która wyprodukowana 
została głównie na eksport.  

Renault TRM 10000 różni się dłuższym rozstawem osi, 
ulepszoną przekładnią i mocniejszym silnikiem. Częściowy 
widok wyposażenia ciągnika do ewakuacji i holowania 
przedstawiono na fot. 26 [1]. 

 
Fot. 25. TRM 10000 CLD 6x6  widok ogólny 
 

 
Fot. 26. TRM 10000 CLD widok wyposażenia 
 
Dane techniczne: długość: 9,24 m, szerokość: 2,48 m, 
wysokość: 3,11 m,  masa: 20, 29 t, załoga: 4, ilość 
pasażerów: 2, silnik: wysokoprężny Renault 9,800 
cm3,maksymalna moc silnika: 264 KM, zasięg: do 700 km, 
udźwig ramienia 7,5 t. 
 

8. URAL 532362 KL 
Stosunkowo mało znanym, z eksploatacji w szerszym zakresie 
[6] jest ciągnik ewakuacyjny typu Ural 532362 KL konstrukcji i 
produkcji rosyjskiej - fot. 27 [1]. Częściowy widok wyposażenia 
przedstawiono na fot. 28 [1]. Jak podaje producent 
(Awtomobilnyj Zawod Ural) jest to samochód remontowo 
ewakuacyjny średniej klasy w układzie 8x8.  

Przeznaczony jest do szybkich remontów, udzielania 
pomocy kierowcom w obsługach, naprawach i ewakuacji 
pojazdów wojskowych i techniki  wojskowej specjalnej 
(uzbrojenia)  zabudowanej na podwoziach samochodowych – o 
masie nie przekraczającej 16 ton.  

Ciągnik wyposażony jest w specjalny furgon w którym 
zabudowano różnego rodzaju wyposażenie do remontów i 
obsług, także do przewozu części zamiennych. Furgon posiada 
układ filtrowentylacji i w zależności od potrzeb może być 
ogrzewany. Ciągnik posiada również dźwig typu IM-95 z 
manipulatorem, o maksymalnym udźwigu 2,83 t na wysokość 
9,8 m. W wyposażeniu znajduje się też agregat prądotwórczy. 
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Fot. 27. Ural 532362 KL  8x8  widok boczny 
 

 
Fot. 28.  Ural widok częściowy wyposażenia 
 
Dane techniczne: długość: 10,25 m, szerokość: 2,5 m, 
wysokość: 3,19 m, masa całkowita: 26,100 t, załoga: 3, silnik: 
wysokoprężny typu Jamz 7601 z   turbodoładowaniem,  norma 
Euro 3, maksymalna moc silnika: 220 KW/300 KM przy 2100 
obr/min, zasięg: do 700 km, zużycie paliwa przy prędkości 60 
km/h – 40 l/100 km, pojemność zbiorników paliwa 510 l. 
 

9. BAZ 6910 RZM KS 
 
Innym typem ciągnika, rzadko spotykanym w eksploatacji w 
szerszym zakresie jest ciągnik typu Baz 6910 RZM KS 8x8 [6] 
konstrukcji i produkcji rosyjskiej - fot. 29 [1]. Częściowy widok 
wyposażenia przedstawiono na fot. 30 [1]. Jak podaje producent 
jest to samochód  ewakuacyjny ciężkiej klasy w układzie 8x8.  

Przeznaczony jest [1] do wykonywania obsług technicznych 
i szybkich napraw polowych,  oraz ewakuacji specjalnych 
kołowych pojazdów wojskowych i techniki  wojskowej specjalnej 
(uzbrojenia)  zabudowanej na podwoziach samochodowych w 
tym: pojazdów BAZ [31], (11 typów), a także Uralaz, Kamaz, Ził, 
Gaz, Uaz. Dopuszczalna masa ewakuowanych pojazdów: po 
drogach gruntowych 30 t, po drogach utwardzanych 38 t.  

Ciągnik wyposażony jest w żuraw typu IM 240 o momencie 
23,3 t/m.  W zabudowanym furgonie posiada liczne 

wyposażenie obsługowo-naprawcze [12,14] do różnego rodzaju 
remontów i działań ratowniczych w tym: zestawy spawalnicze, 
myjki ciśnieniowe, zestawy do oświetlania, przyrządy 
pomiarowe, wyposażenie diagnostyczne, zestawy do 
ogumienia, nożyce hydrauliczne, wyposażenie do gaszenia 
pożarów. 
 

 
Fot. 29. Baz 6910 RZM KS  8x8  widok czołowy 
 

 
Fot. 30. Baz 6910 widok częściowy wyposażenia 
 
Dane techniczne: długość: 12,40 m, szerokość: 2,75 m, 
wysokość: 3,945 m, masa całkowita: 28, 7 t,  załoga: 7, silnik: 
wysokoprężny typu Jamz 849-10 z turbodoładowaniem, 
maksymalna moc silnika: 386 KW/500 KM, minimalny promień 
skrętu 14,5 m, prześwit 0,485 m, brodzenie do 1,4 m, 
pokonywanie rowów do 1,5 m, maksymalna prędkość po drodze  
utwardzonej 80 km/h, masa własna 18 t, dopuszczalna masa 
całkowita 38 t, zasięg 1000 km. 
 

10. Przykładowe  sposoby ewakuacji 
Przedstawione powyżej i scharakteryzowane pojazdy ewakuacji 
i ratownictwa posiadają bogate fabryczne wyposażenie i 
różnego rodzaju osprzęt [6] wykorzystywany przy ewakuacji i 
ratownictwie [16,17] i opracowane w oparciu o wykonane testy i 
badania systemy i sposoby ewakuacji. 

Jak wcześniej zauważono w tego typu kołowych pojazdach 
ratowniczych występują specjalne konstrukcje pozwalające na 
ewakuację uszkodzonego pojazdu w dowolny sposób w 
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zależności głównie od jego stanu technicznego i rodzaju 
uszkodzenia. 

Jako podstawowe, mogą być stosowane następujące 
metody ewakuacji przedstawione na fot. 31-37 [6,13]: 

• z uniesionym przodem pojazdu (front suport), 

• z uniesionym tyłem pojazdu (rear suport), 

• na sztywnym połączeniu (strainght bar). 
 

 
Fot. 31. Ewakuacja przy pomocy wysięgnika hydraulicznego z 
adapterem dostosowanym do podjazdu pod przednią oś 
pojazdu holowanego oraz pasów spinających przednie koła 
 

 
Fot. 32.  Ewakuacja przy pomocy wysięgnika hydraulicznego z 
adapterem za wzmocniony zderzak przedni pojazdu 
holowanego (dodatkowo przy pomocy złącza pneumatycznego 
można odhamować koła osi tylnej pojazdu holowanego) 

  
Fot. 33. Ewakuacja przy pomocy wysięgnika hydraulicznego z 
adapterem i łańcuchami spinającymi za zderzak przedni 
 

 
Fot. 34. Ewakuacja przy pomocy wysięgnika hydraulicznego z 
adapterem dostosowanym do podjazdu pod przednią oś 
pojazdu holowanego oraz łańcuchów spinających przedni most 
 

 
Fot. 35. Ewakuacja przy pomocy żurawia i holu sztywnego za 
zderzak przedni 
 

W eksploatacji pojazdów wojskowych natomiast najczęściej 
występują [4,5,7,13,16,17]: 

• holowanie pojazdu kołowego ze sprawnym podwoziem i 
uszkodzonym układem napędowym (stosuje się wówczas 
różnego rodzaje hole sztywne, liny holownicze, łańcuchy) w 
wariancie przodem i tyłem obu pojazdów, 

• ewakuacja pojazdu ugrzęźniętego (wykorzystuje się 
wówczas blokady mechanizmów różnicowych, napędów 
terenowych, wyciągarek pojazdu ewakuacyjnego częściowo 
pojazdu ewakuowanego), 

• ewakuacja pojazdu z uszkodzonym podwoziem 
(uszkodzone koła, układ zawieszenia, układ kierowniczy) 
np. przez miny stosuje się wówczas odciążenie 
uszkodzonych osi i holowanie pojazdu w zawieszeniu 
(półzwisie), 
Dziedzinę rozpoznania i ewakuacji technicznej, napraw 

polowych, zabezpieczenia technicznego normują wojskowe 
przepisy branżowe m.in. w [3,6], oraz instrukcje fabryczne 
producentów ciągników ewakuacyjnych. Oprócz 
scharakteryzowanych powyżej sposobów ewakuacji spotyka się 
też sposoby kombinowane, realizowane w zależności od 
rozpoznania sytuacji, utrudnień terenowych, położenia pojazdu, 
jego masy, stabilności. W realizacji procesów ewakuacji i 
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ratownictwa wykorzystuje się np. układ dźwigów kilku ciągników 
- przykład na fot. 36 [1]. 
Jak wcześniej wspomniano do realizacji zadań ewakuacyjno-
ratowniczych pojazdy takich typów mają różnorodne 
wyposażenie dodatkowe składające się najczęściej z [6]: 

• dźwigu wykorzystywanego do czasowego unoszenia 
ewakuowanego pojazdu o dużym udźwigu, o sterowaniu 
mechanicznym, lub hydraulicznym, 

• tylnego/środkowego urządzenia dźwigowego z wysuwanym 
ramieniem o dużej nośności – fot. 37 [1], służącego m.in. 
do unoszenia jednej strony ewakuowanego pojazdu i 
utrzymywania go w tej pozycji np. podczas holowania, 

• dźwigi obu typów służą również do załadunków 
ewakuowanych pojazdów na platformy, przyczepy i 
naczepy [9,10] w zależności od masy ewakuowanego 
pojazdu, 

• wyciągarki tylnej, często również przedniej, z zestawem 
specjalnych zbloczy, 

• zestawu dodatkowych łączników i tzw. adapterów 
umożliwiających połączenie i ewakuację pojazdów, 

• wyposażenia pomocniczego typowo-ewakuacyjnego 
dostosowanego do ewakuacji i ratownictwa różnych 
rodzajów i typów pojazdów w tym: zblocza kilkupasmowe z 
opcją do kotwienia, szekle, kausze, liny o różnych 
średnicach, pasy do holowania i mocowania [10], złącza i 
przewody pneumatyczne, elektryczne – fot. 38-39 [1]. 
 

 
Fot. 36. Załadunek kabiny śmigłowca 
 

 

Fot. 37.  Urządzenie dźwigowe Renault  Kerax 
 

 
Fot. 38. Zasilanie układu pojazdu holowanego 
 

 
Fot. 39. Wyjście z układu pojazdu holującego  
 

Ponadto w większości pojazdów ewakuacyjno-ratowniczych 
znajdują się również [6,12]: 

• zestaw do udzielanie pierwszej pomocy medycznej, 

• wyposażenia do wstępnej akcji przy gaszeniu pożarów, 

• zestaw do rozcinania  uszkodzonego pojazdu typu nożyce, 
piły, młoty, 

• urządzenie i narzędzia niezbędne do wykonania typowej 
naprawy uszkodzonego pojazdu, 

• (w tym skrzynki narzędziowe, agregat prądotwórczy, 
zestawy reflektorów do oświetlania, poduszki 
pneumatyczne, butle ze sprężonym powietrzem, spawarka 
gazowa z zestawem palników) – fot. 40 [1], 

• skrzynię ładunkową/platformę do przewożenia części 
zamiennych i wyposażenia dodatkowego, 

• w niektórych specjalny mini kontener, 

• centralny system pompownia kół sterowany z kabiny (CTIS), 

• system zarządzania napędami (ADM), 

• filtrowentylację kabiny, 

• możliwość brodzenia,  

• zdalne sterowanie pracą osprzętu ewakuacyjnego np. 
wyciągarką, ramieniem holowniczym – fot. 41 [1], 

• specjalne wkładki w oponach np. Run-Flat, Hutchinson  [18], 
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• zestaw pomp do przetłaczania paliwa, 

• środki łączności, 

• system naprowadzania i lokalizacji typu np. GPS. 
 

 
Fot. 40. Częściowy widok zasobników z wyposażeniem 

 
Fot. 41. Konsola  sterująca z wyświetlaczem 
 

Trzeba wziąć po uwagę, że holowanie i ewakuacja na zbyt 
duże odległości jest  m.in. ze względów taktycznych, 
ekonomicznych, bezpieczeństwa niezbyt uzasadniona, 
pożądane jest aby ewakuacja docelowa (końcowa) odbywała 
się za pomocą specjalizowanych środków transportowych np. 
zestawów niskopodwoziowych, samolotów transportowych. 
 

Podsumowanie 
Przedstawiona w artykule problematyka związana z 

ewakuacją i ratownictwem technicznym jest bardzo ważnym 
zagadnieniem, z różnych względów m.in. ograniczenia rozmiaru 
potencjalnych strat i szkód np. w wyniku pożaru, szybkości i 
bezpieczeństwa ewakuacji, ratownictwa ludzi (załóg, 
kierowców), zakresu obsług i napraw powstałych jako 
następstwo awarii/wypadku drogowego.  

Przedstawiona w artykule analiza techniczno-
eksploatacyjna wybranych kołowych wozów ewakuacji i 
ratownictwa technicznego, sygnalizuje tylko najistotniejsze 
aspekty w ujęciu praktycznym z punktu widzenia autorów.   

Zespoły złożone z pojazdów samochodowych w układzie 
np. wóz pomocy technicznej - pojazd holowany (lub  z 

przyczepami lub naczepami) mają z reguły znacznie gorsze 
właściwości trakcyjne niż pojedyncze pojazdy silnikowe.  

Taka sytuacja wymaga m.in. znacznie większych 
umiejętności od kierowcy, niż przy kierowaniu pojazdem 
pojedynczym, podobnie jak umiejętności wykonywania 
poszczególnych czynności ratowniczych wymagają znacznego 
doświadczenia i wiedzy przez poszczególnych członków załóg, 
np. obsługi żurawi.   

Bardzo istotne jest wyposażenie tego typu pojazdów, 
powinien cechować je też swojego rodzaju uniwersalizm 
techniczny odnośnie m.in. przeznaczenia do różnych rodzajów i 
typów pojazdów, także kompatybilność z fabrycznymi 
pojazdami/podwoziami produkowanymi powszechnie przez 
firmy motoryzacyjne. 

W oparciu o te cechy powinien być  szeroki i szybki dostęp 
do  części zamiennych, filtrów, płynów i olejów 
eksploatacyjnych, osprzętu elektronicznego w celu sprawnego i 
szybkiego wykonania obsług i napraw. Wymaga to z kolei 
zachowania odpowiedniej jakości, eksploatację w założonym 
okresie, możliwość modernizacji – czy wreszcie bezpieczeństwo 
prac ewakuacyjno-ratowniczych. 

 Konstruktorzy takich pojazdów w większości spełnili 
powyższe warunki, jednak zasadniczy czynnik w eksploatacji 
pojazdów tego typu stanowią umiejętności zawodowe i 
doświadczenie kierowców/załóg. 
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Wheeled recovery vehicles in emergency evacuation and 
rescue – chosen technical aspects 

The following article presents an outline of knowledge concerning 
emergency evacuation and technical rescue of vehicles. The authors 
have described chosen vehicles made by various manufacturers and 
evacuation methods depending on, inter alia, the chosen construction 
solutions applied in the vehicles. A comparison between the technical 
capabilities of several types of vehicles exploited for some time, and 
ones newly introduced into exploitation, was made. The article also 
encompasses figures and photographs which graphically supplement 

the analyzed issue.  

Key words: wheeled tractors for emergency evacuation and 
technical rescue, construction, equipment, methods of 
evacuation. 
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