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niona. Tak jak w  przypadku Po-
grommcy wszystkie mocowania 
nissanowskich podzespołów 
są umieszczone na ramoklatce 
w  swoich nominalnych miej-
scach. Takie rozwiązanie gene-
rowało wiele trudności w  trak-
cie projektowania ramoklatki. 
Warto było jednak ponieść ten 
trud, ponieważ bardzo ułatwiło 
to budowę samochodu przy-
szłemu użytkownikowi. Owe 
uproszczenie polega na tym, że 
nabywca ramoklatki i  „dawcy” 
nie musi martwić się o prawidło-
we umiejscowienie mocowań 
podzespołów. Wiadomym jest, 
że bez specjalnych przyrządów 
bardzo trudno jest je prawidło-
wo zlokalizować w  przestrzeni. 
Nabywając Nissana Patrola, ku-
puje się stuprocentowy zestaw 
części potrzebnych do budowy 
auta. Co ważne podzespoły czy 
mechanizmy pobrane z  dawcy 
nie wymagają przeróbek – wy-
starczy je odkręcić i  przykręcić 
do ramoklatki. I tak w ramoklatce 
bez żadnych przeróbek swoje 
miejsce znajdą silnik i  skrzynia 
biegów, przednie i tylne wahacze, 
wahacze poprzeczne, mosty, mo-
cowania zawieszenia, mocowanie 
przekładni kierowniczej oraz ko-
lumny kierowniczej. A więc 
jest komplet zespołów 
niezbędnych do te-
go, aby auto mo-
gło się poruszać.

Jak już wspo-
m n i e l i ś m y , 
klatki wyko-
n y w a n e  s ą 
z a  p o m o c ą 

numerycznych giętarek i  frezo-
wane w  miejscach przenikań za 
pomocą maszyn CNC. Taki spo-
sób pracy sprawia, że elementy 
idealnie do siebie pasują i stają się 

powtarzalne. Dlatego w przypad-
ku uszkodzenia danego elementu 
OMM jest w  stanie dostarczyć 
przyszłemu odbiorcy nową część, 
którą w  prosty sposób można 
wymienić. 

Wysokość

Podczas projektowania Rubi-
comma skupiliśmy się również na 
osiągnięciu jak najmniejszej wy-
sokości klatki. Sytuacja wyglądała 

podobnie jak w  przypadku Po-
grommcy – auto przy zastosowa-
niu 35-calowych kół i 4-calowego 
zawieszenia nie przekracza 170 
cm. Pomimo tak niskiej wysoko-

ści (pół metra niższy od Patrola!) 
kierowca oraz pilot bez problemu 
zmieszczą się w środku z zacho-
waniem bezpiecznych odległości 
od elementów wnętrza.

Dużym pozytywem dla osób 
dopiero zaczynających zabawę 
z off-roadem jest możliwość sa-
modzielnego zbudowania auta. 
Pozwala to na dużą oszczędność 
finansową, jak i  wielką frajdę 
z  samodzielnie stworzonego 
pojazdu. Budowa w zaciszu wła-
snego garażu daje nam całkowitą 

dowolność doboru 
materiałów oraz 

wyboru kształ-
tu, przez co 

auto staje 
s i ę  n a -

Rubicomm

Nowy model ramoklatki – w  du-
żej części opiera się ona na dotych-
czasowej konstrukcji, gdyż ma za-
chowane podstawowe założenia 
samonośnej ramoklatki. Przede 
wszystkim jest ona powtarzalna, 
co umożliwi produkcję elementów 
doposażenia i wymianę uszkodzo-
nych fragmentów. Oprócz tego 
jest możliwie najlżejsza przy za-

chowaniu zasad bezpieczeństwa, 
a  także możliwie najniższa przy 
niezmniejszaniu prześwitu pod 
autem, co pozwoli na maksymal-
ne ustabilizowanie pojazdu. Co 
ważne zawiera także wszystkie 
mocowania do podzespołów 
takich jak silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie etc.

Poza tymi aspektami, doło-
żyliśmy jeszcze jedno założenie 
– gotowe auto ma cieszyć. Stwier-

dziliśmy, iż fakt, że pojazd 
jest ultra terenowy nie może 
kłócić się z  nienagannym 
wyglądem.

Kompatybilność 
z Patrolem

Zasada kompat ybilno -
ści z  „dawcą” podzespołów 
(w  tym przypadku jest to 
Nissan Patrol) została niezmie-
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W majowym numerze OFF-ROAD PL prezentowaliśmy jedną z konstruk-
cji OMM – samonośną ramoklatkę Porgommca, która – jak okazało się 

z czasem – nie tylko świetnie wygląda, ale również doskonale sprawdza się 
w terenie. Teraz nadszedł czas na kolejną propozycję – model Rubicomm.

Opętany Podobnie jak w  przypadku Pogrommcy 
ramoklatka jest konstrukcją samonośną 
– wyeliminowana została rama, a  o  ca-
łości stanowi rurowy przestrzenny stelaż. 
Zmodyfikowana została jedynie część ka-
potażowa – przestrzeń dachu i  przedniej 
szyby została usztywniona i  wzmocniona 
dodatkowymi zastrzałami. „Zagłębiona” 
środkowa część przedniej szyby pozwala 
na efektywniejsze przenoszenie obciążeń.
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wione są równolegle i poziomo 
w  miejscu, gdzie zlokalizowany 
jest silnik. Mają one wystarczającą 
odległość żeby „upchnąć” nawet 
największe jednostki (istnieją już 
jeżdżące projekty z silnikami 4.0 
i  4.4 V8). OMM zaprojektował 
uniwersalne uchwyty mocujące 
silnik, które dają się pozycjonować 
pod każdym możliwym kątem (za-
równo wzdłuż, jak i w poprzek osi 
pojazdu). Wymiana oryginalnego 
silnika na dowolna jednostkę nie 
powoduje w przypadku ramokla-
tek najmniejszych problemów i in-
gerencji w oryginalne mocowania.

Postanowiliśmy także zrezy-
gnować z  tylnych górnych wa-
haczy i  Panharda. W  to miejsce 
skonstruowany został 
sierżant. Jego ramię 
montowane jest 

w  miejsce ory-
ginalnych mo-
cowań górnych tylnych wahaczy, 
a  nadstawka na most zawiera 
tuleje mocujące sworzeń końców-
ki sierżanta. Zamiana Panharda 
na sierżanta daje bardzo duże 
korzyści. Poza pozbyciem się moc-
no narażonego na uszkodzenie 
drążka uzyskujemy osiową pracę 
tylnego mostu oraz możliwość 
regulacji nachylenia główki tylne-
go mostu (możemy zniwelować 
kąty na krzyżakach tylnego wału 
przy zwiększonym lifcie). Sierżant 
został tak zaprojektowany, że 
może być mocowany również 
w seryjnych Nissanach Patrolach.

Podbić Maroko 

W kwietniu OMM planu-
je wyprawę do Maroka, 
w której udział będą bra-
ły wyłączenie pojazdy 

oparte na ramoklatkach 
OMM – w  p e ł ni 

przygotowane na 
piaszczyste tere-
ny. Celem podró-
ży jest przejazd 

i  eksplorowanie 
pustynnych zakąt-

ków Maroka od punktu 
A  do punktu B na azymut. 

Jesteśmy pewni, że wypra-
wa da nam wiele nowych 
doświadczeń, jak również 
będzie dużym sprawdzia-
nem dla samych konstruk-
cji. Poza tym, widok pięciu 

pędzących przez pustynne 
krajobrazy Maroka aut będzie 

niezapomniany i na długo za-
padnie w naszej pamięci. Ξ

szym własnym autorskim pro-
jektem.

Waga

Bardzo dużo pozytyw-
nych informacji dotyczą-
cych wagi, rozłożenia 
mas, czy środka cięż-
kości spłynęło do nas 
od użytkowników ra-
moklatek Pogrommca. 
Dlatego też w  nowym 
modelu ramoklatki duży 
nacisk położono właśnie 
na te parametry . Poza 
zmniejszeniem wagi całkowitej 

(kilka cennych kilogramów) udało 
się obniżyć środek ciężkości, co 
sprawiło, że auto jest jeszcze 
bardziej „przyklejone” do na-
wierzchni, po której się porusza.

Wnętrze 

Jeśli chodzi o  aspekt wykoń-
czeniowy, to wiele pytań od 
nowych klientów doty-
czyło zamknięcia po-
wierzchni ramoklatki 
oraz zabudowy wnę-
trza. Dlatego właśnie 
postanowiono jesz-
cze bardziej upro-
ścić budowę własnej 
terenówki poprzez 
dodanie poszyć ze-
wnętrznych (w  t ym 
przypadku Jeepa Rubi-
cona) oraz całkowitym za-
mknięciu wnętrza auta. 
Komfort ta-

kiego rozwiązania polega na 
tym, że poszycie zewnętrzne to 
niezmienione blachy dostępne 
również w  formie zamienników. 
Wnętrze to natomiast panele alu-
miniowe, mocowane za pomocą 
specjalnych łączników (całość nie 

wymaga spawania), co obniża 
koszt budowy, ale również – co 
istotne – umożliwia szybki cał-
kowity demontaż wnętrza (np. 
w  celu serwisu pomiędzy sezo-
nami). Dla ułatwienia budowy 
wnętrze zostało zaprojektowane 
w  ten sposób, że nie wymaga 
żadnego dodatkowego stelażu, 
co obniża wagę i jeszcze bardziej 

ułatwia budowę własnego 
samochodu. 

Możliwość  
modyfikacji

Podłużnice ramoklatki 
zarówno Pogrommcy, 
jak i  Rubicomma usta-
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•	Pełna	gama	wyciągarek

•	Akcesoria	do	samochodów	terenowyc
h

•	Akcesoria do quadów

•	Pełny	asortyment	części	zamiennych
	 

do	wyciągarek

www.warn.com.pl

Koncepcja ramoklatki zakłada ogra-

niczenie konstrukcji do minimum przy za-

chowaniu maksimum bezpieczeństwa. Całość 

wykonana jest z rury precyzyjnej bezszwowej 

z wykorzystaniem giętarek numerycznych. Co 

sprawia, że wyeliminowaliśmy kolana i dodat-

kowe elementy, które znacznie zwiększały 

wagę. Oryginalna rama Patrola zastąpiona 

została rurowymi podłużnicami, które 

zapobiegają nabieraniu wody 

oraz błota.

RUBICOMM 
– dAne teChnICznO- 

eKsPlOAtACyjne
» Silnik 
Nissan Patrol RD28

» Skrzynia biegów
Nissan Patrol Y60

» Skrzynia rozdzielcza
Nissan Patrol Y60

» zawieSzenie przednie
sztywny most Nissan Patrol 
sprężyny i amortyzatory +4 cale, 
Amada Xtreme przeznaczone do 
Nissana Patrola z dodatkowymi 
zbiornikami gazu

» zawieSzenie tylne
sztywny most Nissan Patrol, 
sprężyny i amortyzatory +4 cale, 
Amada Xtreme przeznaczone do 
Nissana Patrola z dodatkowymi 
zbiornikami gazu

» Układ kierowniczy
przekładnia kierownicza i kolum-
na kierownicza 100% – Nissan 
Patrol Y60

» koła
opony Maxxis Creepy Crawler 
77/14.5/15, felgi Enkei 10x15

» nadwozie
oryginalne poszycie – Jeep Wran-
gler Rubicon

» Układ hamUlcowy
oryginalny od Nissana Patrola, 
pompy hamulcowe podzielone 
na dwie sekcje: przednia i tylna, 
skierowane do wewnątrz kabiny; 
hamulec ręczny zamiast bębno-
wego – tarczowy, uruchamiany 
hydraulicznie

» wymiary i masy
długość x szerokość x wysokość 
– 3 900 x 2 060 x 1 630 mm, 
rozstaw osi – 2 750 mm, wyso-
kość kabiny – 1 100 mm, Masa 
kompletnej klatki – 187 kg
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