
 

 

  



 

 

O  NAS

 

Cerber Motorsport jest grupą pasjonatów motoryzacji z Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Białostockiej. Zespół uformował się w 2011 roku. Do tej pory przy dwóch poprzednich 

projektach aktywnie pracowało około 30 osób, z których część zakończyła już naukę i podjęła 

pracę zawodową w cenionych firmach. 

W roku akademickim 2011/2012 obraliśmy sobie cel wystartowania w najbardziej 

prestiżowych zawodach inżynierskich związanych z branżą motoryzacyjną - Formula Student. 

Po wielu miesiącach projektowania i budowania bolidu, w 2013 roku wzięliśmy udział w 

zmaganiach w Niemczech i na Węgrzech. Ze swojego debiutu możemy być dumni: w 

klasyfikacji generalnej uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu pośród polskich zespołów, 

które w większości miały wieloletnie doświadczenie.  

Na budowę kolejnego bolidu mieliśmy tylko rok. Udało się nam i w wakacje 2014 roku 

wystartowaliśmy z sukcesami w zawodach: Formula Student UK, Formula Student Czech 

Republic, Formula Student Hungary i Formula SAE Italy. 

 

 [Tuż przed startem, Czechy] 

 

Dziś, bogatsi o doświadczenia z dwóch poprzednich projektów, budujemy bolid, który ma 

sprostać światowej czołówce na zawodach w 2016 roku. 

  



 

 

O  FORMULA STUDENT  
 

Zawody Formula Student (Formula SAE) są serią międzynarodowych zawodów o charakterze 

edukacyjnym. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie, wybudowanie bolidu oraz późniejsze  

wystartowanie w wyścigu przypominającym wyścigi Formuły 1. Zespoły są oceniane pod kątem 

zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, analizy kosztów, prezentacji biznesowej oraz  w pięciu 

konkurencjach dynamicznych. Sędziami są m.in. konstruktorzy koncernów motoryzacyjnych i 

sędziowie Formuły 1.  

 

Historia zawodów sięga do roku 1979, kiedy na Uniwersytecie w Houston rozegrały się pierwsze 

zawody  SAE Mini-Indy. Od tego czasu zawody rozrastały się pod okiem organizacji SAE do obecnych 

rozmiarów - odbywają się cyklicznie w kilkunastu krajach świata. 

Formula Student to: 

• wysokiej klasy projekt inżynierski, ceniony na uczelniach z całego świata - często staje się on 

tematem prac dyplomowych studentów, 

• zmagania mające na celu wyłonienie młodych inżynierów o największym potencjale oraz 

transfer wiedzy i technologii do współczesnego przemysłu, 

• praktyczne doświadczenie inżynierskie zdobywane przez studentów. 

 

 

  



 

 

 
CMS  -  01 

 

Nasz pierwszy pojazd: CMS - 01 jest efektem prawie dwuletniej pracy. W fazie projektowania 

posługiwaliśmy się profesjonalnym oprogramowaniem Solid Works, oraz jego modułami: 

Flow i Simulation. W procesie wykonywania części wykorzystywaliśmy nowoczesne 

technologie, takie jak druk 3D kolektora dolotowego metodą SLS, jak i również stosując jeden 

z najwydajniejszych materiałów - włókno węglowe. Projekt powstawał we współpracy z 

wieloma polskimi firmami 

Masa pojazdu 267 kg 

Silnik Rzędowy, czterocylindrowy, 599cm3,  pochodzący z motocykla Suzuki GSX-R K7 z 
autorskim układem zasilania i smarowania,  

Elektronika Komputer sterujący pracą silnika Ecumaster EMU, opracowywane autorskie układy 
zmiany biegów i telemetrii 

Przeniesienie napędu Łańcuch, sztywna oś cząstkowa własnego autorstwa 

Konstrukcja nośna Rama stalowa przestrzenna, tylna rama aluminiowa 

Zawieszenie Przednie: niezależne, dwuwahaczowe, typu pull-rod 
Tylne: niezależne, dwuwahaczowe, typu pull-rod 

Układ hamulcowy Dwuobwodowy, hamulce tarczowe, zaciski Brembo, regulacja rozkładu siły 
hamowania z pozycji kierowcy 

Opony i koła Opony AVON FSAE 6,2/20-13 
Aluminiowo-magnezowe felgi wyczynowe Keizer 4L 

 

 

[CMS-01 podczas konkurencji dynamicznej. Niemcy, Hockenheimring] 



 

 

CMS  -  02 
 

Nasz drugi pojazd: CMS - 02 został zaprojektowany i zbudowany w zaledwie 9 miesięcy. 

Bogatsi o doświadczenie zdecydowaliśmy się na całkowitą zmianę koncepcji w stosunku do 

pierwszego auta. Celem, który nam przyświecał była redukcja masy. Główne różnice to 

zastosowanie mniejszych kół, dużo lżejszego i mniejszego silnika, w znacznie szerszym zakresie 

materiałów kompozytowych, pakietu aerodynamicznego. Całkowicie zmieniony został układ 

napędowy.  

Masa pojazdu 210 kg 

Silnik Jednocylindrowy, 510cm3,  pochodzący z motocykla KTM 525 EXC z autorskim 
układem zasilania,  

Elektronika Komputer sterujący pracą silnika Ecumaster EMU, system akwizycji danych, 
elektropneumatyczny system zmiany biegów,  

Przeniesienie napędu Łańcuch, dyferencjał z ograniczonym poślizgiem, 

Konstrukcja nośna Rama stalowa przestrzenna,  

Zawieszenie Niezależne, dwuwahaczowe, typu push-rod 

Układ hamulcowy Dwuobwodowy, hamulce tarczowe, zaciski Wilwood PS1, regulacja rozkładu siły 
hamowania z pozycji kierowcy, 

Opony i koła Opony Hoosier 6.0/18.0-10 LC0. aluminiowe felgi wyczynowe Braid Tenrace FSAE 
10”, 

Aerodynamika Przednie skrzydło 3-płatowe, tylne skrzydło 2-płatowe, dyfuzor, 

 

 

                                                         [Testy bolidu przed rywalizacją. Czechy] 



 

 

CMS  -  03   KONCEPCJA  PROJEKTU 
 

Obecnie zespół w mocno odświeżonym składzie rozpoczął prace nad trzecim autem. Dołączyło 

do nas wiele nowych osób, co niesie ze sobą świeże spojrzenie, nowe pomysły i dużo zapału. 

Przy aktualnym projekcie głównym celem jest obniżenie środka ciężkości o 40 mm. 

Zastosujemy czterocylindrowy silnik z motocykla Honda CBR 600 RR, przy czym masę 

całkowitą pojazdu chcemy zachować na zbliżonym poziomie w porównaniu do CMS-02. 

Osiągniemy to skupiając się na optymalizacji wszystkich systemów i poszczególnych 

elementów auta. W związku z drastycznymi zmianami w regulaminie zawodów, dużym 

wyzwaniem będzie zaprojektowanie nowego pakietu aerodynamicznego.  

 

 

 



 

 

CO  MOŻEMY  ZAOFEROWAĆ  * 
 

 
Partner 

Strategiczny 

Partner 
Platynowy 

(do 50000 zł) 

Partner 
Złoty 

(do 20000 zł) 

Partner 
Srebrny 

(do 10000 zł) 

Partner 
Brązowy 

 (do 5000 zł) 

Logo na koszulkach zespołu i 
na bolidzie ** 

Koszulki i bolid 
w barwach 
sponsora 

Bardzo duże logo Duże logo Średnie logo Małe logo 

Logo na facebook’u, stronie 
internetowej, materiałach 

promocyjnych zespołu      

Upominkowe zdjęcie zespołu 
z zawodów      

Możliwość wykorzystania 
wizerunku zespołu w celach 

marketingowych     
 

Uczestnictwo zespołu w 
imprezach promocyjnych 

wskazanych przez sponsora    
  

Baner w biurze projektowym, 
warsztacie i na zawodach    

  

Kaski w barwach sponsora 
 

    

5 przejazdów bolidem 
 

    

 

 

 

 

* Tabela przedstawia podstawowe świadczenia, które są punktem wyjścia do ustalenia indywidualnej oferty. 

**  

 Powierzchnia na bolidzie Powierzchnia na koszulkach 

Małe logo 21 cm2 x2 6 cm2 

Średnie logo 100 cm2 x2 12 cm2 

Duże logo 200 cm2 x2 20 cm2 

Bardzo duże logo 2700 cm2 50 cm2 
 

 

 

  



 

 

CZEGO  OCZEKUJEMY  

 
 

• wsparcie finansowe, 

• zapewnienie materiałów do budowy pojazdu, 

• obróbkę i wykonanie części, 

• zakup gotowych komponentów, 

• pomoc logistyczną - wsparcie pod kątem wyjazdów na zawody, 

• pomoc w promowaniu projektu. 

 [Nasz zespół przy pracy. Anglia, Silverstone] 

 

 

 

 

 



 

 

KONTAKT  

 

Koordynator projektu: 

Adam Zalewski 

a.zalewski@cerber.pb.edu.pl 

tel.:  +48 516 068 819 

 

Zastępca koordynatora projektu: 

Mateusz Kulesza 

m.kulesza@cerber.pb.edu.pl 

tel.: +48 694 335 881

Specjalista do spraw marketingu: 

Szymon Kucharski 

sz.kucharski@cerber.pb.edu.pl 

tel.: +48 515 859 734

www.cerbermotorsport.pb.edu.pl 

www.facebook.com/CerberMotorsport 

[Paddock Lounge. Anglia, Silverstone] 


