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Gąsienica według niniejszego wyna-
lazku, przedstawiona na rysunku, składa
się z płytek 1, posiadających z jednej
strony owalne ucha 5, w których umie-
szczone są elastyczne wkładki 3, o które
opiera się swoją szerszą stroną specjalne-
go kształtu sworzeń 2 sąsiedniej płytki.

Wkładki 4 z miękkiego metalu lub fi-
bry zapobiegają wyciekaniu elastycznej
masy (gumy lub t. p. materjału) przez
boczne szczeliny. Podczas zginania się pły-
tek tarcie sworznia o ucho gąsienicy jest
tu zastąpione przesuwaniem się cząste-
czek elastycznej wkładki. Specjalny kształt
sworznia ma ma celu z jednej strony zapo-
biec obracaniu się sworznia w gumie, z
drugiej — zapewnić możność obracania

się płytki o możliwie duży kąt bez ko-
nieczności zwiększania ucha. Jednocześnie
sworzeń ten uniemożliwia większe wza-
jemne przesunięcia się płytek w kierunku
prostopadłym do osi gąsienicy. Zastosowa-
nie uch zamiast haków do łączenia ele-
mentów gąsienicy ma na celu zwiększenie
jej wytrzymałości. Dla zmniejszenia hała-
su podczas jazdy i zużywania się dróg gą-
sienica niniejsza posiada podeszwę gumo-
wą 5.

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e .

1. Gąsienica czołgowa znamienna tem,
że płytki gąsienicy są zaopatrzone we
wkładki elastyczne (3), które są umie-



szczone w uchach i o które opierają się ruchu przez nacisk sworzni, w uchach pły-
dowolnego kształtu ąworznie, łączące tek umieszczone są wkładki (4) z mięk-
płytki. kiego metalu lub fibry, obejmujące wkład-

2. Gąsienica czołgowa według zastrz. ki elastyczne (3).
1, znamienna tem, że celem uniemożliwie-
nia wysuwania się elastycznych wkładek E d w a r d H a b i c h .
(3) na boki pod wpływem obciążania w
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