
Antoni Saulewicz

SZKOLENIE STANOWISKOWE 
WSTĘPNE KIEROWCY 
PODNOŚNIKOWEGO WÓZKA 
JEZDNIOWEGO CZOŁOWEGO

P O R A D N I K



Okładka
Paulina Jędrzejewska

Konsultacje merytoryczne
Hadosz Makra
www.bhpkurs.pl

Opracowanie redakcyjne
Andrzej Szymkiewicz

Opracowanie typograficzne i łamanie
Tomasz Nowak
Nowa Pracownia

Partnerzy techniczni poradnika
Firmy działające na rynku logistycznym, których produkty charakteryzują się 
nowoczesnością, poprawiającą jakość i bezpieczeństwo pracy w gospodarce 
magazynowej i logistyce wewnętrznej.
EMTOR Sp. z o.o.
Continental Opony Polska Sp. z o.o.
Enersys Sp. z o.o.
ENTE Sp. z o.o.
Evergrip Sp. z o. o.

Copyright© Log4.pl 01/2015

Wydawca
Portal wiedzy i informacji o gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej
www.log4.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Poznań 2015 r.



O AUTORZE

Antoni Saulewicz, mgr inż. mechanik, absolwent Wydziału Mecha-
nicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1967 r.) 
piastujący wiele odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, odpowiadając za organizację i utrzymanie ruchu. 
Ostatnie kilkanaście lat swojej kariery zawodowej spędził w Central-
nym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie jako starszy specjalista 
zajmujący się bezpieczeństwem użytkowania różnych maszyn, w tym 
podnośnikowych wózków jezdniowych i innych urządzeń stosowa-
nych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Wiedza i doświadczenie nabyte przy współpracy z przemysłem, 
podczas audytów bezpieczeństwa różnych maszyn i urządzeń, a tak-
że przy realizacji projektów utylitarnych i w zakresie badań stoso-
wanych w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowania maszyn stawiają 
autora w gronie wybitnych specjalistów i ekspertów zajmujących się 
bezpieczeństwem maszyn i urządzeń transportu bliskiego. Jako bie-
gły sądowy jest autorem wielu ekspertyz i opracowań dotyczących 
tego zagadnienia.

W swojej karierze zawodowej realizował wiele projektów, a wśród 
nich:

 ● Określenie zmian widzialności otoczenia przez kierowców podno-
śnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego.

 ● Zmniejszanie ryzyka związanego z ujemnym wpływem środowi-
ska wirtualnego na człowieka.

 ● Szkolenie kierowców wózków jezdniowych.
 ● Opracowanie rozwiązań organizacyjnych zmniejszających ryzy-

ko wypadkowe wynikające z ruchu podnośnikowych wózków 
jezdniowych transporcie wewnątrzzakładowym.

Autor to uznany specjalista znający doskonale realia gospodarki 
magazynowej i logistyki wewnętrznej wskazujące na poważne zanie-
dbania w obszarze szkoleń stanowiskowych operatorów wózków wi-
dłowych. Niniejszy poradnik uzupełnia istniejące w tej materii braki.
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1. WSTĘP

Celem niniejszego poradnika jest dostarczenie informacji ułatwia-
jących przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowisku pra-
cy nowo zatrudnionego pracownika obsługującego podnośnikowy 
wózek jezdniowy czołowy, z uwzględnieniem postanowień zawar-
tych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy [1] oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym [2]. Szkolenie wstępne 
obejmuje szkolenie ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym, oraz 
szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem 
stanowiskowym. Wymagania dotyczące szkolenia ogólnego można 
znaleźć w ww. Rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy [1].

 W tablicy 1 zamieszczono, według danych z UDT [3, 4], liczby 
wypadków ciężkich i śmiertelnych w latach 2009–2013 w odniesieniu 
do wózków objętych dozorem technicznym. Dane pokazują, nieste-
ty, tendencję rosnącą liczby wypadków. Do większości wypadków 
doszło w wyniku nieprawidłowego użytkowania wózków, a więc – 
w wyniku nieskuteczności szkolenia kierowców wózków.

Tablica 1. Liczby wypadków ciężkich i śmiertelnych w latach 2009–2013

2009 2010 2011 2012 2013

Liczba wypadków 
z urazami ciała

20 31 37 41 46

Liczba wypadków 
śmiertelnych

3 6 5 11 7

Przy przeprowadzaniu instruktażu stanowiskowego często pojawiają 
trudności. Wynikają one między innymi stąd, że zgłaszający się kan-
dydaci formalnie mają pewne doświadczenie zawodowe, mają nawet 
prawo jazdy samochodem. Dla wielu instruktorów jest to tak bardzo 
cenne, że instruktaż stanowiskowy w takim przypadku często jest 



praktycznie formalnością. A przecież warunki pracy nie są wszędzie 
jednakowe. Wózki poszczególnych producentów różnią się między 
sobą. Obsługa wózka podnośnikowego różni się od obsługi samocho-
du. Wózki pracują zwykle z ograniczonym miejscem do ruchu i mają 
inne właściwości (np. zwykle sterowane tylne koła powodujące, że tył 
wózka „zachodzi” na zakręcie). Występują również i inne oczywiste 
i bardzo poważne przyczyny. Dlatego w dobrze pojętym interesie 
zarówno kandydata, jak i pracodawcy konieczne jest przeprowadze-
nie starannego szkolenia nowo przyjętego kierowcy wózka przed do-
puszczeniem do pracy na określonym wózku.

Opisy przebiegu wypadków (według danych z UDT [3, 4]), jakie 
miały miejsce przy obsłudze wózków, wykorzystano w niniejszym 
poradniku do zilustrowania niektórych omawianych sytuacji wypad-
kowych powstających w wyniku nieprzestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa pracy.
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2. ZALECENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE 
INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO 
KIEROWCY WÓZKA

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pra-
cownika do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wózka. In-
struktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę 
osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeśli osoby te mają od-
powiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolo-
ne w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Głównym celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie 
przez pracownika:

 ● informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na da-
nym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 
o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana pracą,

 ● wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed za-
grożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warun-
kach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

 ● wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wy-
konywania powierzonej pracy.

Instruktaż powinien być prowadzony na stanowisku, na którym 
będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szcze-
gółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. 
Pracownik pracujący na kilku stanowiskach powinien odbyć instruk-
taż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Na przykład, jeśli 
pracownik będzie pracował jako kierowca podnośnikowego wózka 
jezdniowego czołowego oraz jako pracownik magazynu, to powi-
nien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym ze zajmowanych 
stanowisk.

Instruktaż stanowiskowy powinien uwzględniać następujące 
etapy:

 ● rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
 ● pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy kie-

rowcy wózka, który ma być wykonywany przez pracownika,
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 ● próbne wykonywanie określonych czynności poleconych przez 
instruktora z uwzględnieniem korekt instruktora,

 ● samodzielną pracę wykonywaną przez pracownika pod nadzo-
rem instruktora,

 ● sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonania pracy 
przez pracownika.

Program szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego okre-
ślający szczegółową tematykę, formę realizacji i czas trwania szko-
lenia opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą 
– jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowe-
go programu szkolenia.

W tablicy 2 zamieszczono ramowy program szkolenia zawarty 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [1].

Sposób realizacji instruktażu stanowiskowego i czas trwania po-
szczególnych jego części powinien być dostosowany do przygotowania 
zawodowego i dotychczasowego stażu pracownika oraz zagrożeń wy-
stępujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem umiejętności 
z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszcze-
nia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
Odbycie instruktażu stanowiskowego (oraz ogólnego) pracownik po-
twierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przecho-
wywana w aktach osobowych pracownika.

Tablica 2. Ramowy program szkolenia 

L.p. Temat instruktażu
Liczba godzin 

(minimum)

1

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, 
w tym w szczególności:
a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
• elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować 

pracownik, mających wpływ na warunki pracy (np. oświe-
tlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia tech-
niczne, urządzenia ochronne),

2
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• elementów stanowiska roboczego mających wpływ na 
bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, 
oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia 
zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, 
surowce i produkty),

• przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiąza-
niu do procesu produkcyjnego (działalności w całej komór-
ce organizacyjnej i zakładzie pracy),

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy 
określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie 
mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego 
związanego z wykonywana pracą i sposobów ochrony przed zagro-
żeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,
c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wyko-
nania określonego zadania.

2

Pokazanie przez instruktora sposobu wykonywania pra-
cy kierowcy wózka zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 
z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania pracy i ze 
zwróceniem uwagi na prace trudne i niebezpieczne.

0,5

3
Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą in-
struktora.

0,5

4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora. 4

5 Omówienie i ocena pracy wykonanej przez pracownika. 1

Razem Minimum 8

Zawarty w tablicy 2 ramowy program szkolenia dotyczy pracow-
ników we wszystkich zawodach. Należy go odpowiednio dostosować 
do pracy kierowcy wózka w warunkach w swoim przedsiębiorstwie.

Poniżej przedstawiono zalecany sposób realizacji instruktażu sta-
nowiskowego kierowcy podnośnikowego wózka jezdniowego czoło-
wego z uwzględnieniem wybranych zagadnień wyżej wymienionego 
ramowego programu szkolenia. Zamieszczono również zalecenia 
szczegółowe dotyczące realizacji niektórych części instruktażu stano-
wiskowego poświęconych wykonywaniu tych czynności lub pracom 
kierowcy wózka, podczas których miały miejsce znane zdarzenia wy-
padkowe. Omówiono także możliwe skutki nieprawidłowej realizacji 
pracy kierowcy wózka.
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3.  ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU 
REALIZACJI INSTRUKTAŻU 
STANOWISKOWEGO KIEROWCY 
WÓZKA Z UWZGLĘDNIENIEM 
WYBRANYCH ZAGADNIEŃ 
RAMOWEGO PROGRAMU 
SZKOLENIA

3.1. Zalecenia dotyczące instruktażu stanowiskowego 
z uwzględnieniem miejsc pracy kierowcy wózka w po-
staci pomieszczeń, stref oraz dróg transportowych

Ponieważ kierowca wózka w przedsiębiorstwie może pracować 
wózkiem w wielu miejscach, poruszając się drogami istniejącymi 
w przedsiębiorstwie, a wszystkie te miejsca mogą wpływać na bez-
pieczeństwo pracy, zapoznając pracownika z warunkami pracy, na-
leży uwzględnić wszystkie pomieszczenia i podobne miejsca pracy 
kierowcy, ich elementy i systemy mające wpływ na bezpieczeństwo 
pracy, a także drogi transportowe, po których wózek się porusza, 
z uwzględnieniem przejść dla pieszych.

3.1.1. Miejsca pracy w postaci pomieszczeń i stref
Zapoznając kierowcę z pomieszczeniami i podobnymi miejscami pra-
cy, należy uwzględnić między innymi:

 ● magazyny,
 ● rampy przeładunkowe,
 ● place składowe,
 ● miejsca składowania tymczasowego w pomieszczeniach produk-

cyjnych i innych,
 ● pomieszczenia techniczne,
 ● pomieszczenia pracy biurowej, 
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 ● miejsce składowania i wymiany butli gazowych,
 ● miejsce ładowania i wymiany akumulatorów,
 ● szatnie,
 ● toalety,
 ● prysznice,
 ● pomieszczenia do spożywania posiłków,
 ● wentylację i ogrzewanie,
 ● drogi transportowe z uwzględnieniem skrzyżowań i przejść dla 

pieszych,
 ● bramy, drzwi;
 ● system przeciwpożarowy łącznie z sygnalizacją;
 ● inne ewentualne systemy mające wpływ na bezpieczeństwo;
 ● miejsca pracy inne niż wyżej wymienione.

Kierowcę wózka należy również zapoznać z tymi pomieszcze-
niami, które nie są przystosowane do poruszania się wózkami z silni-
kami spalinowymi ze względu na niesprawdzony lub przekraczany 
wtedy poziom wartości stężeń substancji szkodliwych wydalanych 
z silnika wózka. Wózki zasilane benzyną etylizowaną lub zawierają-
cą inne substancje toksyczne nie mogą być używane w pomieszcze-
niach w ogóle. Nieprzestrzeganie tych zaleceń stwarza zagrożenie 
dla ludzi w tych pomieszczeniach, łącznie z kierowcą wózka, oraz 
duże ryzyko zatrucia ludzi substancjami szkodliwymi. Niestety, czę-
sto zdarzają się ciężkie wypadki zbiorowe z powodu nieprzestrzega-
nia tych zaleceń.

Kierowca wózka powinien poznać dopuszczalną obciążalność 
ramp, stropów lub innego podłoża w miejscach pracy wózka, gdzie 
dopuszczalna obciążalność podłoża jest mniejsza od określonej masy 
wózka z ładunkiem, aby przejeżdżając wózkiem przez te miejsca, 
przewoził ładunki o takiej masie, żeby nie nastąpiło załamanie się 
podłoża. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie ilustrację sy-
tuacji zdarzającej się w rzeczywistości, gdy masa wózka z ładunkiem 
jest większa od dopuszczalnej obciążalności podłoża. Nieprzestrze-
ganie tego zalecenia oraz zjeżdżanie z drogi utwardzonej na nie-
utwardzone pobocze stwarza zagrożenie utratą stateczności wózka 
i wynikającymi z tego następstwami – ciężkimi urazami ciała kierow-
cy oraz stratami materialnymi.
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Rys. 1. Możliwe skutki niewystarczającej obciążalności podłoża

Należy ponadto zapoznać kierowcę wózka z obowiązują-
cą w przedsiębiorstwie procedurą obsługi rampy przeładunkowej. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na konieczność upewnienia 
się przez kierowcę wózka przed wjazdem na samochód ciężaro-
wy, że samochód ten jest unieruchomiony hamulcami oraz klinami 
umieszczonymi pod kołami, w przeciwnym razie bowiem auto może 
się przemieścić w czasie wjeżdżania lub zjeżdżania wózka, co może 
skutkować spadnięciem wózka, jak to zilustrowano schematycznie 
na rysunku 2. Należy również poinstruować kierowcę , że przed 
wjazdem na samochód ciężarowy należy upewnić się, że dopuszczal-
na obciążalność podłoża jest odpowiednia w przypadku wózka z ła-
dunkiem, przy czym dotyczy to zarówno samochodu ciężarowego, 
jak i pomostu załadowczego. Niestety, co roku dochodzi do ciężkich 
wypadków wynikających z nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
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Rys. 2. Spadnięcie wózka podczas wjeżdżania na nieuruchomiony samochód ciężarowy

Należy zapoznać kierowcę ze strefami zagrożonymi wybu-
chem lub pożarem i poinstruować go, że zagrożenia w tych strefach 
mogą powstać nawet z powodu iskry po uderzeniu widłami wózka 
o przedmiot.

W obszarach zagrożonych wybuchem lub pożarem mogą być 
stosowane wyłącznie wózki zaprojektowane i zbudowane w wyko-
naniu przeciwwybuchowym, aby wyeliminować potencjalne źródła 
zapłonu i wybuchu. Wózki takie powinny spełniać odpowiednie wy-
magania i mieć oznakowanie symbolem Ex. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia stwarza duże ryzyko wybuchu i pożaru, a także ciężkich 
i śmiertelnych wypadków oraz dużych strat materialnych.

3.1.2. Drogi transportowe
Kierowca wózka powinien poznać te fragmenty dróg transportowych, 
gdzie nawierzchnia nie jest pozioma, a pochylona (pochylnie). Należy 
poinstruować kierowcę, że w przypadku wózka z ładunkiem zarów-
no podczas wjeżdżania na pochyłość (patrz rysunek 3), jak i podczas 
zjeżdżania z pochyłości ładunek powinien być zawsze od strony po-
chyłości (od strony nawierzchni wyżej położonej) – jak na rysunku 3, 
czyli że podczas zjeżdżania z pochyłości wózek z ładunkiem powi-
nien się poruszać do tyłu.
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Rys. 3. Wjeżdżanie wózkiem z ładunkiem na pochyłość

W przypadku wózka bez ładunku, zarówno podczas zjeżdżania 
z pochyłości (patrz rysunek 4), jak i podczas wjeżdżania na pochyłość, 
przeciwciężar powinien być zawsze od strony pochyłości (od strony 
nawierzchni wyżej położonej) – jak na rysunku 4, czyli że podczas 
wjeżdżania na pochyłość wózek bez ładunku powinien poruszać się 
do tyłu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń stwarza zagrożenie utratą 
stateczności wózka oraz zagrożenie ciężkimi urazami ciała kierowcy 
i osób postronnych.

Rys. 4. Zjeżdżanie wózkiem bez ładunku z pochyłości



13Szkolenie stanowiskowe wstępne  kierowcy podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego

Należy poinstruować kierowcę, że na pochyłościach nie wolno 
skręcać ani jeździć w poprzek ze względu na występujące wtedy za-
grożenie przewróceniem się wózka. Nie należy również zatrzymywać 
się lub parkować na pochyłości. W przypadku konieczności postoju 
na pochyłości w sytuacji awaryjnej, trzeba zabezpieczyć wózek za po-
mocą klinów umieszczonych pod kołami.

Niestety, co roku zdarzają się ciężkie i śmiertelne wypadki z po-
wodu nieprzestrzegania tych zaleceń.

Kierowca powinien też zapoznać się:
 ● z nierównościami występującymi na drogach transportowych 

i ich wielkością w celu uwzględnienia tego podczas jazdy i odpo-
wiedniego zmniejszenia tam prędkości wózka,

 ● ze stosowanymi w przedsiębiorstwie sposobami rozdzielenia ru-
chu kołowego od ruchu pieszego,

 ● ze stosowanymi w przedsiębiorstwie ograniczeniami prędkości 
jazdy wózków,

 ● ze stosowanym w przedsiębiorstwie oznakowaniem dróg znaka-
mi drogowymi i znakami bezpieczeństwa oraz organizacją ruchu 
kołowego.

Należy również zapoznać kierowcę wózka z miejscami, gdzie 
wymagana jest szczególna uwaga ze względu na występujące okre-
ślone zagrożenia, np.:

 ● miejsca o niewystarczającej widoczności i środki stosowane 
w celu zmniejszenia ryzyka kolizji (np. lustra bezpieczeństwa, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze),

 ● przejścia dla pieszych,
 ● miejsca, gdzie ruch kołowy i pieszy nie jest rozdzielony,
 ● zakręty na drogach,
 ● miejsca parkowania wózków.

 Trzeba poinstruować kierowcę, że w miejscach o niewystarczają-
cej widoczności, w tym na zakrętach, nie należy wyprzedzać innych 
wózków ze względu na zagrożenie kolizją z wózkiem lub innym po-
jazdem jadącym z przeciwnej strony, a niewidocznym dla kierowcy 
wózka mającego zamiar wyprzedzać, jak to zilustrowano schema-
tycznie na rysunku 5.
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Rysunek 5. Sytuacja z nie wystarczającą widocznością do wyprzedzania 

Należy poinstruować kierowcę, że w miejscach, gdzie ruch koło-
wy i pieszy nie jest rozdzielony, ryzyko kolizji z pieszymi jest duże 
(w skali trójstopniowej) [5]. Dlatego wymaga się tam szczególnej 
czujność kierowcy oraz zmniejszenia prędkości jazdy wózka poniżej 
2,5 km/h, a więc do prędkości znacznie mniejszej od prędkości ruchu 
pieszego (prędkość ruchu osób pieszych wynosi około 5 km/h).

Kierowca powinien się dowiedzieć, że podczas pokonywania za-
krętów wózkiem z ładunkiem należy zdecydowanie zmniejszyć pręd-
kość w zależności od rodzaju ładunku i sposobu jego zabezpieczenia 
przed spadnięciem oraz z uwzględnieniem jakości nawierzchni drogi. 

Obecnie producenci wózków zaczynają wytwarzać wózki wy-
posażone w układ samoczynnego zmniejszania prędkości podczas 
jazdy na zakręcie. W przypadku takich wózków należy przestrze-
gać zaleceń podanych w instrukcji obsługi wózków. Układ zmniejsza 
prędkość wózka na zakręcie, zwykle reagując na zmianę położenia 
kół, nie zabezpiecza jednak wózka przed utratą stateczności i prze-
wróceniem się w wyniku wjeżdżania w zakręt z prędkością niedo-
stosowaną do warunków jazdy. Słyszy się wiele negatywnych opinii 
na temat takich układów. Przyczyną ich powstawania jest nieprawi-
dłowe przeszkolenie kierowców obsługujących wózki wyposażone 
w takie układy. Kierowcę wózka wyposażonego w opisywany układ 
należy poinstruować, że w zakręt trzeba wjeżdżać z taką prędkością, 
jak wózkiem bez układu. Układ samoczynnie zmniejsza nieco pręd-
kość wózka, ale tylko podczas jazdy na zakręcie, nie zaś przed za-
krętem. Jeśli wózek wjeżdżający w zakręt ma nadmierną prędkość, 
układ nie zabezpieczy wózka przed wywróceniem się podczas po-
konywania zakrętu. Układ ten ułatwia pokonywanie zakrętów, ale 
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tylko wtedy, gdy wózek wjeżdża w zakręt z prawidłową prędkością. 
Na skutek nieprawidłowego szkolenia kierowców takich wózków 
w kraju ma miejsce wiele wypadków podczas pokonywania zakrętów 
takimi wózkami.

Należy poinstruować kierowcę, że w przypadku każdego wózka 
podczas pokonywania zakrętu nie należy zwiększać prędkości jaz-
dy ani hamować. Wózki wyposażone w ww. układ samoczynnego 
zmniejszania prędkości nieznacznie zmniejszają swoją prędkość bez 
udziału kierowcy. Podczas pokonywania zakrętu należy wykonywać 
łagodne ruchy kierownicą.

Należy poinstruować kierowcę wózka, że nieprzestrzeganie 
wyżej podanych zaleceń powoduje powstanie zagrożenia spadnię-
ciem ładunku i uderzeniem osób pieszych znajdujących się w po-
bliżu albo powstanie zagrożenia utratą stateczności wózka i jego 
przewróceniem się. Co roku dochodzi w kraju do wielu wypadków 
ciężkich i śmiertelnych w wyniku nieprawidłowego pokonywania 
zakrętów i nieprzestrzegania prawidłowych prędkości jazdy wózka 
na zakręcie.

Rys. 6. Spadnięcie ładunku na zakręcie w wyniku nie przestrzegania prawidłowej prędko-
ści wózka na zakręcie
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Zapoznając kierowcę z miejscami do parkowania wózków, na-
leży go także poinstruować, że wózki znajdujące się na parkingu 
powinny:

 ● mieć wyłączony napęd,
 ● mieć wyposażenie do podnoszenia ładunku opuszczone na po-

wierzchnię podłogi (końce wideł powinny się opierać o podłogę 
– patrz rysunek 7),

 ● mieć elementy sterownicze w położeniu neutralnym,
 ● mieć zaciągnięty hamulec pomocniczy,
 ● być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby nieupo-

ważnione.

Rys. 7. Położenie wideł zaparkowanego wózka czołowego

3.2.  Zalecenia dotyczące instruktażu stanowiskowego 
z uwzględnieniem elementów wózka mających wpływ 
na bezpieczeństwo i higienę pracy

Zapoznając kierowcę wózka z elementami wózka mającymi wpływ 
na bezpieczeństwo i higienę pracy, należy uwzględnić między inny-
mi tabliczkę znamionową wózka. Na tabliczce znamionowej wózka 
są zwykle dane dotyczące identyfikacji wózka. Znajdują się tam rów-
nież istotne informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania 
łącznie z danymi dotyczącymi udźwigu nominalnego wózka.

Udźwig nominalny wózka to masa ładunku, który można umie-
ścić na widłach przy określonej nominalnej odległości środka ciężkości 
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tego ładunku od czoła wideł oraz przy określonej wysokości podno-
szenia ładunku, a więc w warunkach określanych zwykle na tabliczce 
znamionowej wózka. Masa podnoszonego ładunku i położenie jego 
środka ciężkości mają wpływ na stateczność wózka. Aby zilustrować 
ten wpływ, na rysunku 8 przedstawiono schematycznie siły ciężkości 
działające na wózek w płaszczyźnie pionowej z uwzględnieniem ich 
odległości od osi przedniej wózka jezdniowego. Na rysunku tym li-
terą Q oznaczono siłę ciężkości ładunku, zaś literą G – siłę ciężkości 
wózka.

Rys. 8. Ilustracja sił ciężkości działających na wózek w płaszczyźnie pionowej

Aby wózek znajdował się w stanie równowagi, powinna być speł-
niona następująca nierówność momentów:

Ga > Q(b+c)

Moment siły ciężkości ładunku względem osi kół przednich , czy-
li iloczyn Q(b+c), jest momentem wywracającym wózek. Iloczyn Ga, 
czyli iloczyn siły ciężkości wózka i jej odległości od osi kół przednich, 
jest momentem przeciwdziałającym wywróceniu wózka. Odległość 
c środka ciężkości ładunku od wideł może zwiększyć się w stosun-
ku do odległości c nominalnej w wyniku np. sposobu umieszczenia 
ładunku na widłach, w wyniku zmiany wysokości położenia ładun-
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ku, w wyniku zmiany pochylenia masztu albo w wyniku najechania 
wózka na nierówność. Na rysunku 9 zilustrowano wielkość odległo-
ści c w zależności od sposobu umieszczenia ładunku prostokątnego 
na widłach. Na tym rysunku widać, że ten sam ładunek może mieć 
środek ciężkości przesunięty o wielkość ∆ od czoła wideł w zależności 
od sposobu jego umieszczenia na widłach.

Rys. 9. Ilustracja wpływu sposobu umieszczenia ładunku na widłach na wielkość odległo-
ści c środka ciężkości ładunku od czoła wideł

Jak wynika z rysunków 8 i 9, wielkość momentu wywracającego 
wózek może zwiększać się bez zwiększenia masy ładunku. Rzeczywi-
sta wielkość momentu wywracającego jest bardzo ważna w aspekcie 
zachowania stateczności wózka i bezpieczeństwa pracy. Ponadto roz-
ważając położenie środka ciężkości, założono, że ładunek jest z jedno-
rodnego materiału. Jeśli jednak są wątpliwości co do jednorodności 
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materiału, należy położenie środka ciężkości ładunku poznać, aby 
prawidłowo określić dopuszczalny udźwig wózka w zależności 
od położenia środka ciężkości ładunku od czoła wideł i od wysokości 
podnoszenia ładunku. Z powyższych informacji wynika, że obciąże-
nie wózka w warunkach rzeczywistych może różnić się od obciąże-
nia nominalnego, mimo że masa ładunku jest ta sama. Oznacza to, 
iż w celu zachowania stateczności wózka należy prawidłowo okre-
ślić udźwig dopuszczalny wózka. Ponieważ zachowanie stateczno-
ści wózka jest sprawą bardzo ważną dla zachowania bezpieczeństwa 
pracy, producenci wózków załączają do swoich wyrobów dane w po-
staci tablic lub wykresów umożliwiających, bez stosowania ww. obli-
czeń, w prosty sposób określić dopuszczalny udźwig wózka, np. jak 
na rysunku 10. 

Rys. 10. Przykład wykresów udźwigów jednego z wózków jezdniowych firmy TOYOTA 
(rysunek dzięki uprzejmości firmy TOYOTA MATERIAL HANDLING POLAND) [6]

Na rysunku 10 na osi pionowej jest naniesiona wartość masy ła-
dunku, na osi poziomej – odległość środka ciężkości ładunku od czo-
ła wideł, zaś wykresy udźwigów są oznaczone wartością wysokości 
podniesienia ładunku. Oceniając na powyższym rysunku, jaką masę 
ładunku – o odległości środka ciężkości od czoła wideł równej 100 
cm – można podnieść wózkiem na wysokość 4,5 m, uzyskujemy wy-
nik równy 1800 kg maksimum, mimo że udźwig nominalny tego 
wózka jest znacznie większy.

Przestrzeganie dopuszczalnego udźwigu wózka jest bardzo ważne 
dla zachowania bezpieczeństwa pracy wózka. Dlatego każdy kierowca 



20 Antoni Saulewicz

powinien poznać zasady określania udźwigu dopuszczalnego i je bez-
względnie stosować w praktyce. Nieprzestrzeganie wyżej podanych 
zaleceń, np. w wyniku nieuwzględnienia odległości środka ciężkości 
ładunku od czoła wideł lub stosowania specjalistycznego osprzętu 
w postaci np. elementów przedłużających widły, powoduje przecią-
żanie wózka, utratę jego stateczności i jest przyczyną wielu ciężkich 
i śmiertelnych wypadków zdarzających się w naszym kraju co roku.

Należy także zapoznać kierowcę wózka z następującymi 
zagrożeniami:

 ● związanymi z działaniem zespołów i podzespołów mechanicz-
nych wózka; informując o tego rodzaju zagrożeniach, trzeba 
zwrócić uwagę na konieczność przerwania pracy w przypadku 
zauważenia nieprawidłowości, np. w postaci wycieku oleju, nie-
właściwego położenia któregoś z elementów lub ich kształtu;

 ● związanymi z działaniem zespołów i podzespołów elektrycznych 
wózka; porażenie prądem elektrycznym może spowodować ura-
zy narządów wewnętrznych lub nawet śmierć.

Kierowca powinien też poznać zagrożenia pojawiające się przy 
wchodzeniu na wózek i przy schodzeniu z niego. Należy poinstru-
ować kierowcę wózka, że zarówno wchodzić na wózek jak i schodzić 
z wózka trzeba zawsze z twarzą zwróconą do wózka, stosując trzy 
„punkty podparcia”, ale bez chwytania za jakiekolwiek elementy ste-
rownicze wózka – jak to zilustrowano na rysunkach 11 i 12. Z powodu 
nieprawidłowego wchodzenia na wózek i schodzenia z wózka (np. 
zeskakiwanie) co roku zdarzają się liczne ciężkie wypadki.

Rys. 11.Wchodzenie na podnośnikowy wózek jezdniowy czołowy
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Rys. 12. Schodzenie z podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego

Kierowca wózka, poznając elementy stanowiska roboczego mają-
ce wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, powinien dowiedzieć się 
też, jakie jest przeznaczenie i zastosowanie wyposażenia wózka, np. 
drzwi do kabiny kierowcy, fotela kierowcy i pasów bezpieczeństwa.

Należy uświadomić kierowcę, że głównym celem drzwi do kabi-
ny jest zapobieganie powstawaniu sytuacji, w której kierowca wóz-
ka jedzie z kończynami wystającymi poza kokpit, co grozi urazami 
czy amputacją kończyny w przypadku przemieszczania się wózka 
bardzo blisko jakichś przeszkód, np. elementów infrastruktury. Jeśli 
wózek nie ma drzwi, z tego samego powodu podczas jazdy nie wolno 
wystawiać kończyn poza kokpit wózka. Przykład niedopuszczalne-
go sposobu jazdy zilustrowano na rysunku 13. Niestety, często mają 
miejsce liczne wypadki skutkujące ciężkimi urazami lub amputacją 
kończyny kierowcy.

Rys. 13. Przykład niedopuszczalnego sposobu jazdy – z nogą kierowcy wystającą poza kokpit
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W przypadku fotela kierowcy wózka należy zapoznać kierowcę 
z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi wózka dotyczącymi 
ustawiania, regulacji i blokowania fotela. Fotel powinien być tak usta-
wiony, aby wszystkie elementy obsługi były łatwo dostępne. Zwykle 
w regulacji fotela należy uwzględnić masę ciała kierowcy, aby zapewnić 
prawidłową amortyzację drgań. Podczas jazdy fotel powinien być zablo-
kowany. Nieprawidłowe ustawienie i wyregulowanie fotela ma duży 
i bardzo niekorzystny wpływ zarówno na bezpieczeństwo pracy wóz-
ka, jak i bezpieczeństwo kierowcy wózka.

Należy poinstruować kierowcę wózka, że pasy bezpieczeństwa 
nie są rozwiązaniem wygodnym, ale w przypadku np. przewró-
cenia się wózka umożliwiają kierowcy przeżycie. Dlatego trzeba 
bezwzględnie je stosować. Z powodu niestosowania pasów bezpie-
czeństwa co roku dochodzi do ciężkich i śmiertelnych wypadków 
w wyniku przewrócenia się wózka. Kierowca powinien także wie-
dzieć, że przewrócenie się wózka może nastąpić nawet w niewielkiej 
odległości od miejsca, skąd wózek ruszył, a więc gdy droga jazdy 
wózka jest bardzo krótka.

Rys. 14. Możliwe skutki niestosowania pasów bezpieczeństwa w przypadku przewrócenia 
się wózka

Kierowca wózka powinien poznać również przeznaczenie, ozna-
kowanie, działanie i zastosowanie elementów sterowniczych i ele-
mentów informacyjnych, z uwzględnieniem wymagań zawartych 
w instrukcji obsługi wózka, np.:



23Szkolenie stanowiskowe wstępne  kierowcy podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego

 ● stacyjka,
 ● wyłączniki awaryjne,
 ● elementy sterownicze do sterowania położeniem masztu;
 ● elementy sterownicze do sterowania podnośnikiem;
 ● wskaźniki, np. położenia koła kierownicy, kierunku jazdy, nała-

dowania baterii, ciśnienia oleju, poziomu paliwa, prawidłowego 
i nieprawidłowego działania hamulca pomocniczego samoczyn-
nie działającego (jeśli dotyczy) i inne,

 ● elementy sterownicze do włączania sygnalizacji i oświetlenia,
 ● elementy sterownicze do ruszania wózkiem jezdniowym,
 ● elementy sterownicze do zatrzymywania wózka,
 ● bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające, również te zapo-

biegające dostępowi do wózka przez osoby nieupoważnione,
 ● elementy, wyposażenie i urządzenia inne niż wyżej wymienione.

Kierowca, zapoznając się z elementami sterowniczymi do stero-
wania położeniem masztu, powinien się też dowiedzieć, kiedy nie 
należy zmieniać pochylenia masztu. Trzeba poinstruować kierow-
cę wózka, że aby nie stwarzać ryzyka spadnięcia przewożonego ła-
dunku czy przewrócenia się wózka, nie należy zmieniać pochylenia 
masztu podczas jazdy – maszt powinien pozostawać w położeniu 
maksymalnie pochylonym do tyłu (od pionu w kierunku do kokpi-
tu). Następstwem zmiany pochylenia masztu w kierunku do przodu 
bywa co najmniej spadnięcie ładunku, jak to zilustrowano schema-
tycznie na rysunku 15. Zmiana pochylenia masztu wózka z ładun-
kiem (od pionu w kierunku do przodu) nie jest dopuszczalna także 
podczas postoju wózka.

Rys. 15. Możliwe skutki zmiany położenia masztu podczas jazdy wózka
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Podczas instruktażu dotyczącego elementów sterowniczych 
do sterowania podnośnikiem należy poinstruować kierowcę, jaka 
powinna być wysokość h położenia wideł podczas jazdy (patrz 
rysunek 16). Kierowca powinien się też dowiedzieć, że zarówno 
z ładunkiem, jak i bez ładunku należy jeździć z widłami uniesionymi 
możliwie jak najniżej nad powierzchnią jezdni. Zależnie od miejsco-
wych warunków wysokość h położenia wideł ponad podłoże (patrz 
rysunek 16) powinna się zawierać np. między 20 cm a 30 cm, nieza-
leżnie od tego, czy wózek jest z ładunkiem, czy bez ładunku. Wyni-
ka to stąd, że przy podniesionym ładunku i podniesionych widłach 
środki ciężkości ładunku i wózka są także podniesione, co pogarsza 
stateczność wózka. Im ładunek i widły znajdują się niżej podczas jaz-
dy, tym większa jest stateczność wózka.

Rys. 16. Wysokość h położenia wideł nad podłożem podczas jazdy wózka 

Należy poinstruować kierowcę, że niedopuszczalna jest często 
stosowana podczas jazdy wózka praktyka podnoszenia wideł z ła-
dunkiem jeszcze przed zatrzymaniem wózka. Niedopuszczalne jest 
też podczas jazdy podnoszenie ładunku i równoczesna zmiana po-
chylenia masztu – jeszcze przed zatrzymaniem wózka – jak to zi-
lustrowano schematycznie na rysunku 17. Stwarza to duże ryzyko 
spadnięcia ładunku lub utraty stateczności wózka i ciężkich urazów 
pieszych znajdujących się w pobliżu, kierowcy, a także dużych strat 
materialnych.
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Rys. 17. Możliwe skutki zmiany położenia wideł i masztu podczas jazdy wózka

Zapoznając kierowcę z elementami sterowniczymi do sterowania 
podnośnikiem, należy go poinstruować, że niedopuszczalne jest pod-
noszenie ładunku, gdy wózek znajduje się na podłożu pochylonym. 
Istnieje wtedy duże ryzyko spadnięcia ładunku lub utraty stateczno-
ści wózka. Ładunek można podnosić tylko wtedy, gdy wózek znajdu-
je się na podłożu poziomym.

Zapoznając kierowcę z elementami sterowniczymi do rusza-
nia wózkiem, trzeba zwrócić uwagę na ich oznakowanie. Różnice 
w oznakowaniu elementów sterowniczych służących do ruszania 
wózkiem do przodu i do tyłu nie powinny rodzić żadnych wątpliwo-
ści u kierowcy co do ich przeznaczenia. Ewentualne wątpliwości na-
leży wyjaśnić. Często dochodzi do ciężkich i śmiertelnych wypadków 
w wyniku pomyłek kierowców co do kierunku jazdy, np. zamiast 
zamierzonego ruchu do tyłu wózek rusza do przodu, lub zamiast za-
mierzonego ruchu do przodu wózek rusza do tyłu, powodując ude-
rzenie osoby, która znajduje się na niezamierzonym kierunku ruchu 
wózka, jak to zilustrowano schematycznie na rysunku 18.
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Rys. 18. Uderzenie człowieka w wyniku ruszenia wózkiem w kierunku do przodu zamiast 
zamierzonego ruchu do tyłu – z powodu błędnego wyboru elementu sterowniczego 
kierunku jazdy przez kierowcę

Kierowca musi także wiedzieć, że przed ruszeniem należy upew-
nić się, iż nie ma człowieka lub innej przeszkody (np. leżącego przed-
miotu) na drodze wózka zarówno do przodu, jak i do tyłu. Należy 
zrobić to starannie, ponieważ np. człowiek może znajdować w pozycji 
kucznej i może być niewidoczny dla kierowcy, jak to zilustrowano 
schematycznie na rysunkach 19 i 20.

Rys. 19. Możliwe skutki ruszania wózkiem do tyłu bez wystarczającego sprawdzenia, czy 
z tyłu wózka nie znajduje się człowiek (lub przedmiot)
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Na rysunku 20 zilustrowano występowanie tzw. strefy martwej 
związanej z ładunkiem. W strefie tej np. człowiek pochylony może 
być niewidoczny dla kierowcy wózka.

Rys. 20. Występowanie tzw. strefy martwej ograniczającej widoczność kierowcy wózka

Należy poinstruować kierowcę, że ruszać trzeba zawsze łagod-
nie i powoli. Gwałtowne ruszanie powoduje powstawanie dużych 
sił bezwładności działających na wózek, co zwiększa ryzyko utraty 
stateczności i kontroli nad wózkiem w przypadku powstania sytuacji 
nieoczekiwanej.

Zapoznając kierowcę z elementami sterowniczymi służącymi 
do zatrzymywania wózka, należy zwrócić uwagę, że zatrzymywa-
nie wózka zawsze powinno być łagodne i stopniowe, w przeciwnym 
wypadku może dojść nie tylko do spadnięcia ładunku, jak to zilustro-
wano schematycznie na rysunku 21, ale i do uderzenia nim osoby po-
stronnej lub do utraty stateczności wózka, jak to, niestety, w praktyce 
często ma miejsce.

Trzeba także poinstruować kierowcę (z uwzględnieniem wyma-
gań zawartych instrukcji obsługi wózka), jak prawidłowo oraz kiedy 
należy używać hamulca pomocniczego. Obecnie pojawiają się wózki 
z hamulcem pomocniczym działającym samoczynnie. W przypad-
ku wózka wyposażonego w taki hamulec kierowca powinien poznać 
jego działanie i sposób kontroli prawidłowości jego funkcjonowania 
zarówno podczas sprawdzania stanu wózka przed przystąpieniem 
do pracy, jak i podczas pracy wózka.
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Rys. 21. Możliwe skutki gwałtownego hamowania wózka jezdniowego

3.3. Zalecenia dotyczące instruktażu stanowisko-
wego z uwzględnieniem pracy wózka w całym 
przedsiębiorstwie

Zapoznając pracownika z przebiegiem pracy wózka w kontekście 
działalności w całym przedsiębiorstwie, należy uwzględnić między 
innymi obowiązujące w przedsiębiorstwie instrukcje i procedury 
dotyczące transportu wewnętrznego, procedurę pobierania wózka 
do pracy, procedurę pobierania ładunków z magazynu oraz od do-
stawców a także przewożenia i przekazywania ładunków do maga-
zynu lub dla odbiorców, instrukcję składowania materiałów oraz pro-
cedurę odstawiania wózka po wykonaniu pracy.

Kierowca podczas poznawania procedury pobierania wózka 
powinien również zapoznać się z kontrolą stanu wózka przed przy-
stąpieniem do pracy. W zależności od rodzaju wózka oraz z uwzględ-
nieniem wymagań zawartych w instrukcji obsługi wózka podczas 
sprawdzania należy wykonać:

 ● sprawdzenie książki eksploatacji wózka, czy nie ma wpisów 
o usterkach nieusuniętych,

 ● oględziny wózka i jego opon,
 ● sprawdzenie prawidłowości działania układu kierowniczego, 

układu hamulcowego, układu napędowego, układu podnosze-
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nia, układu pochylania masztu, układu hydraulicznego i innych 
układów,

 ● sprawdzenie działania sygnalizacji i oświetlenia, działania kie-
runkowskazów i świateł stop,

 ● sprawdzenie naładowania akumulatora,
 ● sprawdzenie poziomu paliwa, cieczy chłodzącej, oleju hydrau-

licznego, oleju w silniku,
 ● sprawdzenie (po uruchomieniu) działania układu smarowa-

nia, układu chłodzenia, układu ładowania akumulatora, innych 
ewentualnych układów,

 ● inne sprawdzenia wymienione w instrukcji obsługi wózka,
 ● zgłoszenie przełożonemu zauważonych usterek, do usunięcia 

których kierowca nie ma uprawnień,
 ● odnotowanie sprawdzonego stanu wózka w książce eksploatacji 

wózka.

Należy poinstruować kierowcę, że po zakończeniu pracy wóz-
kiem należy:

 ● zaparkować wózek w miejscu do tego przeznaczonym,
 ● opuścić widły, maszt pochylić do przodu tak, aby końce wideł 

opierały się o podłoże,
 ● elementy sterownicze przesterować w położenie neutralne,
 ● zaciągnąć hamulec pomocniczy,
 ● wyłączyć napęd,
 ● zabezpieczyć wózek przed uruchomieniem przez osoby nieupo-

ważnione,
 ● oczyścić wózek,
 ● odnotować w książce eksploatacji informację o jego stanie tech-

nicznym,
 ● zgłosić przełożonemu usterki zauważone podczas pracy.

Należy zapoznać kierowcę także z rodzajami ładunków prze-
wożonych wózkiem z uwzględnieniem ich wielkości, właściwości 
fizycznych i chemicznych oraz rodzajów ich opakowań.

Trzeba poinstruować kierowcę, że podczas przewożenia ładun-
ku kierowca powinien mieć dobrą widoczność drogi. W przypadku 
przewożenia ładunków ograniczających widoczność, należy prze-
wozić ładunek, jadąc tyłem, obserwując drogę, patrząc w kierunku 
jazdy (patrz rysunek 22). Niektóre wózki są wyposażone w lusterka, 
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umożliwiające lepszą widoczność otoczenia podczas „zachodzenia” 
tyłu przy skręcaniu. Lusterka te nie są przeznaczone do jazdy do tyłu. 

Rys. 22. Przewożenie ładunku przy jeździe do tyłu

Gdy występuje konieczność jazdy w kierunku do przodu i przy 
ograniczonej widoczności, konieczna jest pomoc dodatkowej osoby 
(pilota). Korzystając z pomocy pilota, należy przestrzegać zalecenia, 
żeby pilot szedł przed wózkiem i był widoczny dla kierowcy. Wózek 
powinien jechać z bardzo małą prędkością. Jeśli pilot przestanie być 
widoczny dla kierowcy, należy zatrzymać wózek i zaczekać, aż pilot 
ponownie będzie widoczny.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń dotyczących wi-
doczności drogi i otoczenia dla kierowcy wózka może być przyczyną 
potrąceń pieszych, jak to przedstawiono schematycznie na rysun-
ku 23, lub kolizji z innymi pojazdami.

Jazda wózkiem z niewystarczającą widocznością drogi i otocze-
nia dla kierowcy wózka jest w naszym kraju przyczyną potrąceń kil-
kunastu osób pieszych co roku.
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Rys. 23. Potrącenie pieszego w wyniku niewystarczającej widoczności otoczenia dla 
kierowcy wózka

Należy poinstruować kierowcę, że strefą zagrożenia jest nie tylko 
strefa ruchu wózka, ale i strefa pracy jego oprzyrządowania i urządzeń 
podnoszących. Podobnie strefą zagrożenia jest strefa, gdzie może spa-
dać ładunek, np. podczas jego podnoszenia lub opuszczania. Strefą 
zagrożenia jest więc strefa pracy wózka. W strefie tej oprócz kierowcy 
nie może przebywać żadna inna osoba. Kierowca wózka powinien 
poznać obowiązujące w przedsiębiorstwie rozwiązania stosowa-
ne w celu zapobiegania obecności osób postronnych w strefie pracy 
wózka. Należy poinstruować kierowcę, że jeśli jednak, pomimo sto-
sowania właściwego rozwiązania, w takiej strefie zagrożenia znajdzie 
się inna osoba, kierowca powinien ją poprosić, aby opuściła strefę. 
Pracę można wykonywać dopiero po opuszczeniu strefy pracy wózka 
przez wszystkie osoby z wyjątkiem kierowcy. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia często jest przyczyną ciężkich wypadków, np. w wyniku 
uderzenia osoby postronnej spadającym ładunkiem.

Należy też poinstruować kierowcę, że przed pobraniem ładunku 
należy sprawdzić rozstawienie wideł. Widły powinny być rozstawio-
ne jak najszerzej z uwzględnieniem wymiarów palety i ładunku. Sze-
rokie rozstawienie wideł sprzyja zachowaniu stateczności ładunku 
i wózka.
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Kierowca powinien także wiedzieć, że nie wolno przewozić ła-
dunków, których wymiary nie są przystosowane do platformy ładun-
kowej albo które są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi 
wózka, ze względu na występujące wtedy ryzyko przewrócenia się 
wózka na bok.

Ładunki wystające poza obrys wózka mogą być przewożone wy-
łącznie z zachowaniem wymagań określonych w ustawie Prawo o ru-
chu drogowym i jeśli warunki drogowe to umożliwiają.

Należy również poinstruować kierowcę, że nie wolno przewozić 
ładunku, jeżeli jakakolwiek jego część może spaść.

Kierowca powinien się dowiedzieć, jak trzeba pobierać ładunek 
z regału i umieszczać ładunek na regale oraz na stosie z zachowaniem 
bezpieczeństwa.

W tablicy 3 przedstawiono w kolejnych punktach zalecane postę-
powanie podczas pobierania ładunku z regału.

Tablica 3. Zalecane pobieranie ładunku z regału

L.p. TREŚĆ ZALECENIA ILUSTRACJA

1

Ostrożnie podjechać do regału, 
łagodnie hamując, zatrzymać się 
w odpowiedniej odległości przed 
regałem i zaciągnąć hamulec pomoc-
niczy. Nieprzestrzeganie tych zaleceń 
powoduje wypadki wynikające np. 
z uderzenia wózkiem w regały, czego 
następstwem bywa uszkodzenie 
regału, a nawet wypadnięcie kierowcy 
z wózka, śmierć lub ciężkie urazy ciała.

2
Podnieść widły do odpowiedniej 
pozycji
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3

Ustawić maszt pionowo oraz podnieść 
widły na wysokość właściwą do 
pobrania ładunku. Środek ciężkości 
ładunku powinien się znajdować 
w środku między zębami wideł.

4

Poluzować hamulec pomocniczy 
i podjeżdżać ostrożnie w stronę 
regału, wsuwając widły pod ładunek. 
Uważać, aby przy wsuwaniu wideł 
nie uszkodzić ładunku czy regału. 
Podjeżdżając, powoli wsunąć widły 
pod ładunek. Zatrzymać wózek, gdy 
element karetki zetknie się z ładun-
kiem. Podnosić widły, aż ładunek się 
na nich znajdzie.

5

Sprawdzić, czy droga z tyłu wózka jest 
wolna. Jeśli droga jest wolna, jechać 
powoli do tyłu, aż ładunek znajdzie się 
poza regałem. Łagodnie wyhamować 
i zatrzymać się. Zaciągnąć hamulec 
pomocniczy.

6 Maszt odchylić do tyłu.
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7

Powoli opuścić ładunek na wyso-
kość do 20–30 cm nad podłoże. Po 
sprawdzeniu, czy nie ma żadnej osoby 
lub innej przeszkody na drodze wózka, 
poluzować hamulec pomocniczy 
i odjechać.

W tablicy 4 przedstawiono w kolejnych punktach zalecane postę-
powanie podczas umieszczania ładunku na regale.

Tablica 4. Zalecane umieszczanie ładunku na regale

L.p. TREŚĆ ZALECENIA ILUSTRACJA

1

Ostrożnie podjechać do regału, ła-
godnie hamując, zatrzymać się w od-
powiedniej odległości przed regałem 
i zaciągnąć hamulec pomocniczy. 
Sprawdzić, czy masa ładunku nie prze-
kracza dopuszczalnego obciążenia 
regału.

2
Podnieść ładunek na wysokość nieco 
powyżej półki, na której ma zostać 
umieszczony.

3

Ustawić maszt w położeniu piono-
wym i ustawić widły z ładunkiem na 
wysokości właściwej do umieszczenia 
ładunku na półce. Podczas ustawia-
nia masztu pionowo oraz ustawiania 
wideł z ładunkiem należy zachować 
ostrożność, aby ładunek nie zsunął się 
z wideł.
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4

Poluzować hamulec pomocniczy 
i podjeżdżać ostrożnie do regału, aż 
ładunek znajdzie się we właściwym 
położeniu w regale. Opuszczać ładu-
nek do chwili, gdy stanie on pewnie 
na półce w regale, zaś widły nie będą 
dotykać ani ładunku, ani regału.

5

Sprawdzić, czy droga z tyłu wózka 
jest wolna. Jeśli jest wolna, jechać 
powoli do tyłu, aż widły znajdą się 
poza regałem. Łagodnie wyhamować 
i zatrzymać się. Zaciągnąć hamulec 
pomocniczy.

6 Maszt odchylić do tyłu.

7

Powoli opuścić widły na wysokość 
do 20–30 cm ponad podłoże. Po 
sprawdzeniu, czy droga jest wolna, 
poluzować hamulec pomocniczy 
i odjechać.

W tablicy 5 zawarto zalecane postępowanie dotyczące umieszcza-
nia ładunku na stosie. Należy przestrzegać obowiązującej w przed-
siębiorstwie instrukcji dotyczącej umieszczania ładunków na stosie. 
Ładunki ustawiane w stosie muszą mieć odpowiednią wytrzymałość 
na ściskanie. Należy zapewnić stateczność stosów przez składowanie 
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na odpowiednią wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów, masy, 
kształtu i wytrzymałości. Środek ciężkości ładunków powinien pozo-
stawać wewnątrz obrysu stosu.

Tablica 5. Zalecane umieszczanie ładunku na stosie

L.p. TREŚĆ ZALECENIA ILUSTRACJA

1

Powoli i ostrożnie podjechać do 
stosu, łagodnie hamując, zatrzy-
mać się w odpowiedniej odległości 
przed stosem i zaciągnąć hamulec 
pomocniczy.

2

Podnieść widły z ładunkiem powyżej 
płaszczyzny ustawienia ładunku 
na stosie. W przypadku uniesienia 
ładunku poniżej płaszczyzny usta-
wienia potrzeba dodatkowej energii 
do podniesienia ładunku, co zwiększa 
ryzyko jego zsunięcia się.

3

Poluzować hamulec pomocniczy 
i podjechać ostrożnie blisko stosu, tak 
aby widły z ładunkiem znalazły się we 
właściwym położeniu nad stosem. 
Pochylić maszt do przodu, aby dolna 
powierzchnia wideł była równoległa 
do górnej powierzchni stosu.

4

Opuścić widły tak nisko, aby ładunek 
został ustawiony na stosie, a widły 
można było wyjąć spod ładunku 
bez czepienia nimi o powierzchnię 
ładunku.
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5

Sprawdzić, czy droga z tyłu wózka 
jest wolna. Jeśli jest wolna, poluzo-
wać hamulec pomocniczy i jechać 
powoli do tyłu, aż widły znajdą się 
poza stosem. Łagodnie wyhamować 
i zatrzymać się. Zaciągnąć hamulec 
pomocniczy.

6 Pochylić maszt do tyłu.

7

Opuścić widły na wysokość 20–30 cm 
nad podłoże. Sprawdzić, czy droga 
dla wózka jest wolna. Jeśli jest wolna, 
poluzować hamulec pomocniczy 
i odjechać.

Należy poinstruować kierowcę, że strefa ruchu wózka jest stre-
fą zagrożenia uderzeniem pieszego lub kolizją z innym pojazdem. 
Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa zarów-
no podczas przewożenia ładunku, jak i podczas jazdy bez ładunku 
wyjątkową ostrożność trzeba zachować we wszystkich miejscach, 
gdzie znajdują się lub mogą znajdować się ludzie, np. przy wjeżdża-
nia do bram i drzwi wjazdowych, na przejściach dla pieszych czy 
na skrzyżowaniach dróg. W celu ostrzeżenia pieszych o zagrożeniu 
w postaci zbliżającego się wózka należy używać sygnału dźwiękowe-
go. Jest to szczególnie ważne w miejscach o ograniczonej widoczności.

Należy także poinstruować kierowcę, że oprócz zaleceń dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy zawartych w poprzedniej części poradni-
ka, trzeba przestrzegać również następujących zaleceń:
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 ● niedopuszczalne jest układanie ładunku na widłach przez inne 
urządzenia, gdyż grozi to utratą stateczności wózka i ciężkimi 
urazami;

 ● niedopuszczalne jest podtrzymywanie ładunku przez inne osoby 
podczas jazdy wózka – grozi to ciężkimi urazami;

 ● niedopuszczalne jest pozostawienie wózka z pracującym silni-
kiem czy podniesionym ładunkiem oraz wózka niezabezpie-
czonego przed użyciem przez osoby nieupoważnione, bo grozi 
to ciężkimi wypadkami i dużymi stratami materialnymi;

 ● niedopuszczalne jest przekazywanie wózka osobom postronnym, 
gdyż grozi to ciężkimi wypadkami.
Należy poinstruować kierowcę, że jeżeli dojdzie do przewrócenia 

się wózka, to nie należy z niego wyskakiwać, ale pozostać w kabinie, 
nie odpinając pasów bezpieczeństwa. Należy naprężyć ciało: naci-
skać stopami o podłogę, a rękami – zapierając się o elementy kabiny 
lub kierownicę – dociskać plecy do oparcia fotela, głowę zaś odchylić 
w stronę przeciwną do kierunku przewracania się wózka. Doświad-
czenie dowodzi, że zachowując się w ten sposób, kierowca wózka 
zapewnia sobie możliwość uratowania życia.

Kierowca powinien poznać obowiązujące w przedsiębiorstwie 
zasady dotyczące przewożenia osób wózkiem. Należy poinstru-
ować kierowcę, że przewożenie osób na wózku lub przyczepie jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że wózek lub przyczepa są do tego 
przystosowane przez producenta, tzn. że w instrukcji obsługi wóz-
ka i przyczepy dopuszcza się taką możliwość i określono warunki 
przewożenia.

Należy także zapoznać kierowcę wózka z obowiązującymi 
w przedsiębiorstwie zasadami i instrukcjami dotyczącymi transportu 
materiałów niebezpiecznych. Materiałami niebezpiecznymi są materia-
ły, które w przypadku nieprawidłowego postępowania z nimi, również 
w czasie transportu, mogą spowodować pogorszenie czy utratę zdro-
wia, śmierć albo powstanie strat materialnych. Dlatego kierowcy za-
trudnieni przy przewozie materiałów niebezpiecznych powinni zostać 
odpowiednio przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie np.:

 ● właściwości materiałów niebezpiecznych przeznaczonych 
do transportu,

 ● zagrożeń występujących podczas transportu tych materiałów,
 ● sposobu transportu tych materiałów zapewniającego bezpieczeństwo,
 ● stosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej,
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 ● bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej 
z uwzględnieniem ich rodzaju, istniejących zagrożeń i warunków.

3.4. Zalecenia dotyczące podnoszenia osób za pomocą wózka

Należy poinstruować kierowcę, że podnośnikowe wózki jezdniowe 
czołowe są przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania towarów. 
Podnoszenie osób przy użyciu podnośnikowych wózków jezdnio-
wych czołowych jest dopuszczalne tylko na pomostach roboczych 
przystosowanych do tego celu przez ich producenta, jeśli instrukcja 
obsługi wózka i pomostu roboczego dopuszczają taką możliwość. 
Powinno się to odbywać również zgodnie z odpowiednią instrukcją 
obowiązującą w przedsiębiorstwie. Wysokość podnoszenia, masa 
osób i wyposażenia podnoszonego na pomoście, łącznie z masą przy-
mocowanego pomostu roboczego, nie powinny przekraczać wielkości 
określonych przez producenta pomostu roboczego i producenta wóz-
ka. Sposób zamocowania pomostu roboczego powinien być zgodny 
z instrukcją obsługi wózka i instrukcją obsługi pomostu roboczego. 
Wózek z zamocowanym pomostem powinien być ustawiony na pod-
łożu płaskim o wystarczającej obciążalności dopuszczalnej. Należy 
zastosować środki zabezpieczające miejsce pracy wózka z pomostem 
przed dostępem osób nieupoważnionych lub wjazdem pojazdów.

Przed wpuszczeniem osoby na pomost roboczy należy spraw-
dzić, czy układ mechaniczny masztu nie ma uszkodzeń i oznak zuży-
cia oraz czy zamocowania są prawidłowe. Należy również sprawdzić 
działanie mechanizmu podnoszenia. Obsługa wózka z zamontowa-
nym pomostem powinna się odbywać zgodnie z instrukcją obsługi 
wózka i z uwzględnieniem instrukcji obsługi pomostu. W trakcie uży-
wania pomostu roboczego z osobą lub osobami na pomoście należy 
przestrzegać odpowiednich zaleceń z instrukcji obsługi, np.:

 ● wejścia na pomost roboczy powinny być zamknięte,
 ● kierowca wózka powinien mieć możliwość porozumiewania się 

z osobą znajdującą się na pomoście roboczym,
 ● wózek powinien być unieruchomiony hamulcem pomocniczym,
 ● nie wolno zmieniać pochylenia masztu ustawionego zgodnie z in-

strukcją obsługi wózka,
 ● nie wolno jechać wózkiem ani przesuwać wózka,
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 ● wózek można nieco przesunąć, aby dokładniej go ustawić, ale tyl-
ko po uprzednim opuszczeniu pomostu roboczego na dół i w po-
rozumieniu z osobą znajdująca się na pomoście,

 ● kierowcy wózka nie wolno opuścić stanowiska sterowania wózkiem,
 ● każdy ruch pomostu roboczego należy wykonywać ostrożnie, 

zwracając uwagę na ewentualne przeszkody znajdujące się nad 
pomostem roboczym i w pobliżu oraz w porozumieniu z osobą 
znajdującą się na pomoście,

 ● w przypadku powstania sytuacji awaryjnej i braku możliwości 
opuszczenia pomostu, osobę lub osoby znajdujące się na pomo-
ście należy ewakuować z pomocą przewidzianych do tego środ-
ków; w przypadku braku takich środków należy poprosić o po-
moc straż pożarną.

Należy poinstruować kierowcę, że wózkiem nie wolno podnosić 
osoby na palecie (patrz rysunek 24), w skrzyni (patrz rysunek 25), 
albo w inny podobny sposób, jak to, niestety, często ma miejsce i koń-
czy się ciężkimi urazami ciała lub śmiercią osób podnoszonych.

Rys. 24. Przykład niebezpiecznego podnoszenia osoby (na palecie) – zagrożenie upad-
kiem i śmiercią osoby podnoszonej
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Rys. 25. Przykład niebezpiecznego podnoszenia osób (w skrzyni) – zagrożenie upadkiem 
i co najmniej ciężkimi urazami ciała osób podnoszonych

Podnoszenie osoby lub osób za pomocą podnośnikowego wóz-
ka jezdniowego czołowego z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom 
podnoszonym jest możliwe i dopuszczalne tylko i wyłącznie z uży-
ciem wózka i pomostu roboczego przystosowanych do tego celu 
przez ich producenta i obsługiwanych zgodnie z instrukcją obsługi 
wózka i pomostu.
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PARTNERZY TECHNICZNI

Firmy działające na rynku logistycznym, których produkty charak-
teryzują się nowoczesnością, poprawiającą jakość i bezpieczeństwo 
pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej:

EMTOR Sp. z o.o.

Continental Opony Polska Sp. z o.o.Enersys Sp. z o.o.

ENTE Sp. z o.o.Evergrip Sp. z o. o.

Yale





STRATEGIA DLA WYMAGAJĄCYCH 
KLIENTÓW

Firma Emtor świadczy wysokiej jakości usługi od ponad 26 lat. 
Na przestrzeni ćwierćwiecza swojego istnienia firmie Emtor udało się 
zdobyć zaufanie ogromnej ilości zadowolonych klientów. Od 2009 r. 
Emtor posiada wyłączne przedstawicielstwo marki Yale w Polsce. 
Dzięki rozpoczętej w tym właśnie roku współpracy z NACCO Mate-
rials Handling Europe, czyli właścicielem marki wózków widłowych 
Yale, Emtor wkroczył na nowy, wyższy poziom swojej działalności 
i sukcesywnie podnosi swoją wartość.

Wysoka jakość świadczonych usług, bogata oferta oraz świetne 
produkty systematycznie podnoszą renomę firmy, o czym świadczyć 
mogą liczne nagrody i wyróżnienia, których z roku na rok przybywa. 
Są wśród nich tak prestiżowe tytuły jak „Przedsiębiorstwo Fair Play”, 
który Emtor zdobywa nieprzerwanie od 2010 r., „Medal Europejski” 
za serwis wózków widłowych przyznawany od roku 2009, certyfikat 
„Diamenty Forbesa 2013” czy „Złoty Certyfikat Rzetelności.

Chcąc sprostać wymaganiom swoich klientów oraz jeszcze bar-
dziej podnieść atrakcyjność swojej oferty, w 2012 r. Emtor oddał 
do użytku nowoczesną halę warsztatowo-magazynową, a od 2013 r. 
może pochwalić się nowym biurowcem centrali firmy w Toruniu. Em-
tor to firma o zasięgu ogólnopolskim. Zatrudnia obecnie ok. 250 pra-
cowników. Flota firmy składa się z ponad 90 samochodów firmowych 
oraz własnego, specjalistycznego sprzętu do transportu wózków.

W magazynach firmy znajduje się średnio 70 maszyn przygoto-
wanych do dzierżawy i sprzedaży. Ponadto Emtor posiada ponad 100 
strategicznie rozmieszczonych punktów serwisowych w całym kraju. 
Na sukces firmy składa się przede wszystkim pełna gama produktów 
o najwyższej jakości, która na pewno sprosta oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających Klientów.

Emtor Sp. z o. o. 
ul. Włocławska 147-157, 

87-100 Toruń,
Tel: 56 654 89 35, Fax: 56 654 89 36

E-mail: biuro@yale.emtor.pl 
Website: www.yale.emtor.pl www.yale.com
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INNOWACYJNY LIDER

Specjalizacja w gospodarce rynkowej jest stałym zjawiskiem i wymaga od dostawców 
sprzętu i wyposażenia magazynów doskonałego sprzętu dostosowanego do warunków 
eksploatacyjnych. Opony do wózków widłowych muszą obecnie charakteryzować się 
wysokimi parametrami odpowiednimi do środowiska, w którym pracują.

Continental zaprojektował pierwszą oponę superelastyczną posiadającą trójwar-
stwową budowę wraz z warstwą amortyzującą. Rozwiązanie to umożliwiło uzyskanie 
dużego komfortu eksploatacji przy jednoznacznym zachowaniu bezpieczeństwa pracy. 

Nowe rozwiązanie o nazwie „snap-in” (SIT „Snap In Tire” – zatrzask w oponie) 
polegające na zastosowaniu „pełnej” opony montowanej na felgę bez potrzeby użycia 
dodatkowych elementów (pierścieni) – dzisiaj jest standardem chętnie stosowanym 
przez producentów pojazdów i maszyn.

Wprowadzenie przez Continental w 2005 roku systemu CSEasy rozpoczęło nową 
erę w technologii montażu. Ten nowy system, eliminując prasę montażową, pozwala 
na wymianę opony bezpośrednio na pojeździe przy wykorzystaniu standardowych 
narzędzi, znacznie redukując czas postoju urządzenia.

Najnowszym przykładem innowacyjności firmy Continental jest wprowadzenie 
podziału opon superelastycznych na opony o nazwie SC20 E+ dla pojazdów z napędem 
elektrycznym  i opony o nazwie SC20 M+ dla pojazdów z napędem spalinowym.

Ta różnorodność pozwala odpowiednio dopasować rodzaj opony do aplikacji, 
w której będzie eksploatowana. Opona SC20 E+ (Energy) charakteryzuje się bardzo 
niskimi oporami toczenia, co jest istotne dla wózków widłowych napędzanych elek-
trycznie. M+ (Mileage) zaś charakteryzuje się mieszanką odporną na zużycie – czyli 
dla pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym, pracujących na zewnątrz na po-
wierzchniach o dużej ścieralności.

Continental uważany jest za prekursora w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań 
w gamie opon przemysłowych. Firma z pewnością wyznacza nowe trendy w projektowa-
niu innowacyjnych rozwiązań i pozwala tworzyć potencjał dla rozwoju myśli technicznej.

Artur Skorupa 
BU Commercial Specialty Tires Manager, 

Continental Opony Polska Sp. z o. o
Aleja Krakowska 2A, 02-284 Warszawa

www.continental-cst.pl
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CIĄGŁA PRACA Z NOWYM 
AKUMULATOREM TYPU HAWKER XFC 2V

Nowa rodzina akumulatorów typu Hawker XFC firmy EnerSys zapewnia producentom 
oraz użytkownikom wyposażenia magazynowego większą elastyczność w doborze 
akumulatorów zasilających wózki elektryczne. Akumulatory te gwarantują połączenie 
najlepszych parametrów technicznych i wysokiej wydajności znanych i sprawdzonych 
kwasowych akumulatorów otwartych z najlepszymi cechami funkcjonalnymi akumu-
latorów żelowych – bezobsługowością i bardzo niskim gazowaniem.

W ogniwach 2 V zastosowano technologię cienkich płyt z czystego ołowiu (TPPL). 
Płyty bieguna dodatniego i ujemnego mają bardzo niską rezystancję wewnętrzną, tym 
samym w cyklu ładowania/rozładowania wartość prądu może być wyższa bez ryzyka 
nadmiernego wzrostu temperatury.

W porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami ołowiowo-kwasowymi charakte-
ryzują się specyficznymi właściwościami i wymaganiami zarówno w fazie ładowania, 
jak i pracy. Akumulatory te mogą być eksploatowane przy częściowym rozładowa-
niu (naładowaniu), co przy możliwości okazjonalnych podładowań dużym prądem 
zapewnia stałą gotowość do pracy nawet przez całą dobę. Profil ładowania akumu-
latorów w technologii XFC umożliwia szybkie ładowanie w około 3 godziny, dzięki 
temu dorywcze podładowania nawet w 0,5 godz. pozwalają na kontynuowanie pracy. 
Zapewnia to pełną elastyczność zastosowania i eksploatacji sprzętu magazynowego, 
umożliwiając pracę na wielu zmianach. Minimalne gazowanie gwarantuje, że akumu-
latory te doskonale nadają się do zdecentralizowanego ładowania w obiektach handlo-
wych, miejscach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych o szczególnych 
wymaganiach.

Hawker to uznana, światowa marka z branży technologii zasilania układów na-
pędowych należąca do firmy EnerSys, która jest wiodącym dostawcą akumulatorów, 
prostowników i usług. EnerSys to światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu 
gromadzenia energii do zastosowań przemysłowych. Firma świadczy również usługi 
z zakresu obsługi klienta i rynku wtórnego, obsługując za pośrednictwem swojej glo-
balnej sieci placówek sprzedaży i placówek produkcyjnych ponad 100 krajów.

Enersys Sp. z o. o.
Ul. Leszczyńska 73

43-301 Bielsko-Biała
E-mail: marketing@pl.enersys.com

Website: www.hawker.pl 
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Hawker ® XFCTM

Przełomowa technologia

STOP
wymianom

baterii

Zwiększona ilość energii połączona z możliwością szybkiego ładowania w każdej dostępnej
chwili to kluczowe parametry nowego, całkowicie bezobsługowego akumulatora Hawker XFC.
Zaawansowana komunikacja z prostownikami wysokiej częstotliwości Hawker HF: LifeSpeed IQTM

i Life IQTM gwarantuje najwyższą wydajność, zoptymalizowany serwis oraz zminimalizowane
koszty obsługi i zużycie energii.

www.enersys-emea.com

Bielsko�Biała
ul. Leszczyńska 73
43�300 Bielsko�Biala
tel. (033) 822 52 90

600 815 860
600 821 526

fax (033) 822 52 07

Gdańsk
tel. 608 449 127
fax (058) 762 07 37

Jelenia Góra
tel. 600 853 079
fax (075) 752 46 29

Poznań
tel. 604 901 562
fax (061) 650 31 16

Warszawa
tel. 608 415 917

608 507 458
600 201 872

Centrala i marketing: Biura sprzedaży:

www.hawker.pl
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TECHNOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO

Firma Evergrip sp. z o.o. swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 2008 r., w czasie gdy 
świadomość bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i syste-
mów stosujących najnowsze technologie była na niskim poziomie. Od początku istnienia 
firma skupia się na dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeń-
stwo w miejscach pracy. Jedną z dziedzin, którą się zajmujemy, są zabezpieczenia maga-
zynowe wykonane z elastycznego i wytrzymałego na uderzenia polimeru. Rozwiązania 
tego typu mają znaczną przewagę nad rozwiązaniami z metalu czy drewna.

Te nowoczesne konstrukcje, do których wytwarzania stosuje się najbardziej za-
awansowane procesy technologiczne, mają ponadprzeciętne właściwości, dzięki którym 
przyczyniają się do efektywnej ochrony ludzi, maszyn i towarów w magazynach. Wyko-
nane z tworzywa polimerowego odboje, poręcze, ochrony regałów, słupów i narożników 
mają właściwości wielokrotnie przekraczające wytrzymałość najlepszej gatunkowo stali, 
a przy tym posiadają cechę, której ta stal nie ma – odkształcają się do pierwotnej postaci.

Poniżej przedstawiamy cechy naszych produktów najbardziej cenione przez 
użytkowników:

• Po uderzeniu wracają do pierwotnego kształtu.
• Przy uderzeniu nie dochodzi do wyrwania kotew z podłoża ani uszkodzenia posadzki.
• Barwione w masie. Otarcia i zarysowania nie są widoczne.
• Łatwy montaż.
• Modułowy układ pozwalający w łatwy sposób wymienić uszkodzony element.

W systemie zabezpieczeń magazynowych oferujemy między innymi:

• Odboje magazynowe Traffic Barrier
• System elastycznych poręczy HP Plus
• Słupki ochronne Bollard
• Ochrony regałów i nóg regałowych
• Ochrony słupów i narożników
• Ochrona bram wjazdowych

Naszym celem jest dostarczanie profesjonalnych rozwiązań z dziedziny bezpie-
czeństwa, które poprawiają jakość i efektywność czynności operacyjnych w magazy-
nach i centrach logistycznych oraz mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy. 
Więcej informacji na stronie www.evergrip.pl w zakładce FLEX IMPACT.

Evergrip Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14,

03-876 Warszawa
tel. 22 424 78 59

faks 22 486 92 08
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HORYZONT BEZPIECZEŃSTWA

ENTE Sp. z o.o. to polska firma, która od 2000 roku z powodzeniem zaj-
muje się projektowaniem i produkcją systemów, urządzeń i oprogramo-
wania z zakresu elektroniki, informatyki i automatyki. Główne gałęzie 
przemysłu, w których spółka realizuje swoje projekty, to: transport kole-
jowy i drogowy, przemysł, górnictwo, obronność oraz telekomunikacja.

ENTE skutecznie wprowadza najnowsze osiągnięcia naukowe, 
techniczne i technologiczne zarówno w procesach projektowych, jak 
i produkcyjnych. Wysoki stopień automatyzacji i komputeryzacji 
produkcji sprawia, że spółka podejmuje się realizacji innowacyjnych 
i unikatowych projektów.

ENTE to dynamiczna i nowoczesna firma inżynierska o dużym 
potencjale działająca na bazie doświadczeń zawodowych oraz pasji 
wybitnych specjalistów. Gliwicka spółka stawia na pracowników, 
stwarzając im niepowtarzalne warunki rozwoju i zapewniając możli-
wość realizacji nowoczesnych przedsięwzięć na szeroką skalę.

W dziedzinie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i pojazdów, 
w tym wózków widłowych, firma ENTE jest autorem zaawansowane-
go technologicznie systemu wykrywania kolizji AWIA HORYZONT. 
System ten wspomaga bezpieczne prowadzenie pojazdu w warun-
kach ograniczonej widoczności poprzez:

 ● monitorowanie strefy 360° wokół pojazdu,
 ● wskazanie kierowcy na kolorowym terminalu kierunku zbliżającej 

się osoby oraz jej odległości do pojazdu z podziałem na 3 zakresy,
 ● ostrzeganie kierowcy za pomocą sygnałów optyczno-akustycz-

nych o obecności pracownika,
 ● wykrywanie osób wyposażonych w nadajnik w promieniu do 18 m wo-

kół pojazdu wewnątrz magazynów i do 30 m na otwartym terenie.
Dodatkowe informacje o działalności spółki i jej produktach znaj-

dują się na stronie internetowej firmy: www.ente.com.pl.

Konrad Janikowski
Dyrektor ds. Nowoczesnych Technologii

ENTE Sp. z o.o.
Pion Handlu i Marketingu

ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 82 236

faks +48 32 33 82 210
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