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Zaprojektowano dla:

Motocykli

Samochodów osobowych

Samochodów ciężarowych

Pojazdów użytkowych

Samochodów specjalnych

Lokomotyw spalinowych



Opis systemu

System wyciągu spalin oparty o szynę ALU to najbardziej elastyczny i zaawansowany 
technologicznie produkt w naszej ofercie. Szyna ALU została zaprojektowana do obsługi 
pojazdów osobowych i ciężarowych w standardowych aplikacjach takich jak serwisy i 
warsztaty samochodowe oraz do specjalistycznych zastosowań w garażach straży pożarnej, 
zajezdniach autobusowych, jednostkach wojskowych czy fabrykach samochodów. 

Szyna może zostać zamontowana zarówno wzdłuż stanowisk (wzdłuż kanału 
przeglądowego, torowiska, czy linii produkcyjnej) jak również za rzędem ustawionych obok 
siebie pojazdów (jako szyna poprzeczna). Podstawowy system składa się z szyny ALU, jednego 
lub kilku wózków odciągowych poruszanych manualnie, węża i ssawki odciągowej oraz 
wentylatora. System można rozszerzyć w zależności od aplikacji o układ automatycznego 
sterowania pracą wentylatora, układ automatycznego wypięcia ssawki odciągowej czy też 
sterowanie przesuwem wózka i podnoszeniem/opuszczaniem węża. 

Dla fabryk i montowni samochodów opracowano rozbudowany system łuków i szyn 
powrotnych pozwalających na dopasowanie toru jazdy wózka do linii produkcyjnej przy 
zapewnieniu odpowiedniej przepustowości i pełnej automatyzacji pracy. Konstrukcja szyny 
ALU umożliwia również podwieszenie za pomocą specjalnych wózków ramion oraz bębnów 
odciągowych.

 Modułowa budowa, wytrzymała konstrukcja i szeroka gama dostępnych akcesoriów 
stawiają szynę ALU na czołowym miejscu pośród dostępnych na rynku rozwiązań do usuwania 
spalin z pojazdów silnikowych.

Szyna ALU jest wykonana z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium. Profil szyny ALU 
został zaprojektowany tak, aby oddzielić kanał wyciągowy spalin od toru jazdy wózka 
odciągowego. Wszystkie rolki prowadzące poruszają się po zewnętrznym torze prowadzącym, 
dzięki czemu odciągane spaliny nie mają kontaktu układem jezdnym i napędowym wózka. 
Taka konstrukcja zapewnia długą żywotność elementów jezdnych wózka oraz niczym 
niezakłócony przepływ odciąganych spalin wewnątrz szyny. Wyeliminowano tym samym 
konieczność systematycznego czyszczenia szyny oraz częstych wymian kółek w układzie  
jezdnym. Uszczelka w dolnej części szyny wykonana jest z neoprenu o wytrzymałości 
temperaturowej 150°C. Dla aplikacji wymagających wyższej odporności termicznej dostępne 
są uszczelki wykonane z silikonu lub vitonu o wytrzymałości temp. nawet do 300°C. 

Konstrukcja szyny

Profil szynowy ALU produkowany jest w kilku odmianach co pozwala dobrać odpowiedni 
profil do wymaganej wydajności. ALU 150 przeznaczony jest dla typowych pojazdów 

2osobowych i ciężarowych, posiada przekrój  300 cm , co odpowiada rurze o średnicy 190 mm. 
Profile ALU 250 i 350 posiadają większy przekrój dzięki czemu mogą obsługiwać ciężkie 
pojazdy budowlane i maszyny przemysłowe. Szyny ALU 250 i 350 współpracują z wózkami 
typu MAXI o dużej przepustowości. Dla lokomotyw spalinowych przewidziane są profile typu 
ALU Loco oraz ALU Twin.

ALU 350 ALU 250 ALU 150

Profile szyny ALU o różnych wydajnościach
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1. Profil szyny podwieszony wzdłuż 

obsługiwanego stanowiska

2. Wózek odciągowy poruszający 

się za pojazdem

3. Wąż odciągowy

4. Ssawka odciągowa

5. Podłączenie szyny do instalacji 

rurowej

6. Wentylator wyciągowy

7. Wylot instalacji rurowej

Przykładowy schemat instalacji



Zajezdnie i fabryki samochodów

Zautomatyzowane systemy dla zajezdni autobusowych i fabryk samochodów są tym, co 
wyróżnia firmę NORFI na tle konkurencji. Instalacje tego typu muszą być ściśle dopasowane do 
określonych wymogów technologicznych oraz wyposażone w automatykę pozwalającą na 
pełną bezobsługowość systemu. Szczególny nacisk kładziony jest tu na bezpieczeństwo oraz 
niezawodność instalacji. Standardem są tu zabezpieczenia antykolizyjne uniemożliwiające 
samoczynne zderzenie się powracającego wózka z obsługiwanym pojazdem lub innym 
wózkiem, sensory położenia pojazdów czy optyczne czujniki odległości. W zajezdniach 
autobusowych obsługa stanowiska sprowadza się do zapięcia ssawki odciągowej na rurę 
wydechową obsługiwanego autobusu, wózek porusz się za autobusem do momentu 
automatycznego wypięcia ssawki przy bramie wyjazdowej. Następnie wózek kierowany jest 
torem powrotnym na miejsce startowe. W fabrykach i montowniach wózki wyposażone są w 
układy tzw bezdotykowe, które samoczynnie pozycjonują ssawkę na wysokości układu 
wydechowego pojazdu. Wózek porusza się wzdłuż linii produkcyjnej utrzymując odpowiedni 
dystans od pojazdu. Dzięki systemowi łuków i zwrotnic możliwe jest konfigurowanie różnych 
torów jazdy wózka odciągowego, co pozwala  na dopasowanie instalacji  do praktycznie 
każdych warunków pracy. 

Do odciągania spalin z lokomotyw spalinowych opracowano systemy oparte o szyny ALU 
350, ALU 450, TWIN lub LOCO, charakteryzujące się odpowiednio dużą wydajnością i 
wytrzymałością. Szyna może zostać podwieszona wzdłuż torowiska a do obsługi 
wykorzystujemy wózek z ramieniem odciągowym. W przypadku gdy szyna podwieszona jest 
bezpośrednio nad torowiskiem odciąg spalin realizowany jest za pomocą opuszczanego 
okapu. Do napędu wózka i pozycjonowania ramienia/okapów stosowany jest napęd 
elektryczny. Rozwiązania dla lokomotywowni projektowane są indywidualnie 
i dopasowywane do warunków technicznych obiektu jak i obsługiwanych pojazdów.

Rozwiązania dla lokomotyw

Aby zwiększyć możliwości systemu szynowego ALU o obsługę pojazdów z górnym 
układem wydechowym opracowano ramię typu Combi. Ramię montowane jest na szynie ALU 
250 podwieszonej wzdłuż stanowiska serwisowego, co zapewnia maksymalny zasięg jego 
pracy. Wyposażone jest w konstrukcję nośną utrzymującą zadana pozycję, ruchomą ssawkę 
oraz manualny układ pozycjonowania ramienia i ssawki. Kąt obrotu ramienia wynosi 360°, 
regulacja wysokości ~1500 mm, kąt nachylenia ssawki 0°, 45°, 90°, odporność termiczna 
200°C. Ramię Combi dostępne jest w dwóch długościach 1,9 m i 2,8 m. Opcjonalnie ramię 
może być wyposażone w przepustnicę i wąż odciągowy dla dolnych układów wydechowych 
oraz automatyczny układ pozycjonowania. Maksymalna wydajność ramienia wynosi 

32500 m /h

Ramię AU Combi

W przypadku gdy zachodzi potrzeba operowania wężem o znacznej długości, do szyny 
ALU możemy podwiesić bęben odciągowy. Specjalna wersja wózków odciągowych pozwala na 
podwieszenie pod szyną ALU 250 bębnów odciągowych. Do szyny możemy podwiesić 
zarówno bębny z napędem sprężynowym jak i elektrycznym. Przesuw bębna po szynie może 
się odbywać manualnie lub  automatycznie za pomocą napędu elektrycznego.

Bęben odciągowy na szynie

Dzięki możliwości podwieszenia na szynie ALU ramion odciągowych szyna ALU może być 
wykorzystywana również w przemyśle jako odciąg zanieczyszczeń w takich procesach 
technologicznych jak spawanie, szlifowanie czy polerowanie. Ramię podwieszone punktowo 
posiada ograniczoną strefę pracy, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia odciąganie 
zanieczyszczeń w przypadku obrabiania konstrukcji o znacznej długości. Ramię podwieszone 
na szynie dzięki możliwości przesuwania wózka zapewnia maksymalny zasięg i komfort pracy 
na całej długości ciągu technologicznego. W przypadku gdy istnieje potrzeba zastosowania 
odciągów o dużej wydajności do szyny ALU zamiast ramienia można podwiesić system 
okapów. Szyna oraz specjalnie zaprojektowany wózek mogą również współpracować 
z głowicami ploterów tnących czy frezujących odciągając zanieczyszczenia bezpośrednio 
z miejsca ich powstawania.

Zastosowanie szyn ALU w przemyśle



Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 z łukiem 

i torem powrotnym
Okręgowa Stacja

Kontroli Pojazdów
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Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

Serwis pojazdów osobowych
i dostawczych

2

Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

dwie szyny obsługujące
pojazd z podwójnym 

układem wydechowym
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Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

z układem automatycznego
wypięcia i automatycznym

powrotem wózka
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Szyna
odciągowa

ALU
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Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

Serwis pojazdów ciężarowych
i autobusów
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Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

Stanowisko Obsługi Codziennej
w zajezdni autobusowej
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Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

Montownia samochodów
ciężarowych MAN
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odciągowa
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Ramię typu AU Combi 
dla pojazdów z górnym i dolnym 

układem wydechowym
podwieszone na szynie ALU 250
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Szynowy wyciąg spalin
ALU 150 

System dla wozów bojowych
Lotniskowych Straży Pożarnych
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Rozwiązania
dla pojazdów

z górnym 
układem 

wydechowym

Ramię typu AU Combi 
dla pojazdów z górnym 
układem wydechowym

podwieszone na szynie ALU 250

System dla górnych układów
wydechowych 

z napędem elektrycznym 
wózka i elektrycznym

układem pozycjonowania 
ssawki odciągowej

�Dla pojazdów z górnym i dolnym 
układem wydechowym

�Ruchomy wózek maksymalnie 
zwiększa zasięg pracy ramienia

�Układ pozycjonowania ramienia 
i ssawki odciągowej

�Dwie dostępne długości 
1,9 m i 2,8 m

�Możliwość wyposażenia w 
przepustnicę

Ramię AU Combi
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Bęben odciągowy 
z napędem elektrycznym

podwieszony na szynie ALU 250
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Bęben 
odciągowy

na szynie ALU

Bęben odciągowy 
z napędem sprężynowym

podwieszony na szynie ALU 150

�Duży zasięg pracy dzięki długim 
wężom nawiniętym na bęben

�Możliwy napęd elektryczny lub 
sprężynowy

�Dostępne różne rodzaje węży 
i ssawek

Bęben odciągowy 
na szynie ALU
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Rozwiązania
dla fabryk

samochodów

Linia produkcyjna
dla samochodów osobowych
z systemem bezkontaktowym

i układem toru powrotnego

1

Linia produkcyjna
dla samochodów ciężarowych

z elektrycznym napędem wózka
i układem automatycznego

wypięcia  

2

4

Zakład produkcyjny Fendt
z układem szyn odciągowych
ALU z wózkami dla pojazdów

z górnym układem wydechowym

3

Fabryka Audi w Brukseli
z układem szyn odciągowych 

ALU 150
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Rozwiązania
dla fabryk

samochodów

Linia produkcyjna
ze zwrotnicą

1

Linia produkcyjna
z obrotnikiem
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4

Linia produkcyjna
z windą

3

Linia produkcyjna
z przerzutnikiem
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Rozwiązania
dla

przemysłu

Szyna ALU 
wózek z napędem 

elektrycznym

1

Profil ALU 250
Dwa wózki z okapem

i kurtyną odgradzającą
stanowiska spawalnicze 

2

3

4

Ramię odciągowe Parex 
podwieszone na szynie ALU

za pomocą specjalnego
wózka odciągowego

Profil ALU 250
wózek podłączony do głowicy

urządzenia tnącego
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Rozwiązania
dla lokomotyw

spalinowych

Szyna ALU 250
z wózkiem odciągowym

dla lokomotyw z układem
wydechowym umieszczonym

z dołu lokomotywy

1

Układ ramion odciągowych
na szynie ALU Twin 

2

3

Ramię AU Combi
podwieszone na szynie ALU

dla spalinowych pojazdów 
szynowych

4

Ramię odciągowe na szynie
z systemem automatycznego 

pozycjonowania ramienia
i ssawki odciągowej 



Aluminiowa ssawka
z kluczem mocującym

Gumowa ssawka
z kluczem mocującym

Gumowa ssawka
pneumatyczna

Uniwersalna ssawka
na statywie

Ssawka dla pojazdów 
ciężarowych

Typ S

Węże odciągowe

Typ NR-B / NR-CP Typ FC-3 Typ SG-200 Typ SG-500

Ssawki odciągowe

Wentylatory
serii N

Wentylatory
serii NO

Włączniki i elementy
sterujące

Przepustnice
elektryczne i manualne

Akcesoria montażowe

Akcesoria wentylacyjne i montażowe

NORFI - zawsze o jeden pomysł do przodu

NORFI Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec

tel. 32 263 33 88
www.norfi.pl; info@norfi.pl

Dostępne 
akcesoria
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