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Używane wózki widłowe

Trudno wyobrazić dziś sobie pracę magazynów, centrów 
logistycznych i zakładów produkcyjnych bez wykorzystania 
różnego rodzaju wózków widłowych. Ich rodzaj napędu, 
obsługa, jakość wykonania, zastosowane w nich usprawnienia 
oraz cena i koszty związane z eksploatacją są ważne dla 
użytkowników. Jednym ze sposobów na uzyskanie realnych 
oszczędności jest ich zakup na rynku wtórnym.

Wielkość rynku używanych wózków widło-

wych jest pochodną całego światowego rynku 

wózków widłowych. W opublikowanym w marcu 2018 

r. raporcie firmy Persistence Market Research (PMR) 

dotyczącym analizy globalnego przemysłu i prognozy 

na lata 2017–2021 ocenia się, że zapotrzebowanie na 

wózki będzie rosło między innymi wraz z rozwojem 

handlu elektronicznego i budownictwa. Jak oszaco-

wano w 2017 r., światowy rynek wózków widłowych 

osiągnął wtedy wartość 41,8 mld dolarów, a w 2021 

ma być już wart 55,9 mld dolarów. Średnio w ciągu 

roku ma on w latach 2017–2021 wzrastać o 7,5%. 

Warto zwrócić uwagę, że np. w handlu elektronicz-

nym w celu utrzymania i powiększenia bazy klientów, 

obiecuje się bezpłatną dostawę produktów w ustalo-

nym czasie, a także bezproblemowe zwroty i wy-

mianę. W celu zapewnienia takiej obsługi operacje 

w różnych magazynach i centrach dystrybucyjnych 

muszą być maksymalnie efektywne. 

Jeśli chodzi o rodzaje wózków, to wg analityków 

PMR, wózki widłowe z przeciwwagą dominują na 

rynku globalnym i w 2021 r. ten dział osiągnie wartość 

42,4 mld dolarów. Jeśli chodzi o rodzaj napędu, to 

dominować będzie rynek wózków elektrycznych. 

Światowy rynek wózków z takim napędem osiągnie 

do końca 2021 r. wartość 24,6 mld dolarów. Wśród 

najważniejszych światowych producentów w raporcie 

wymienia się takie firmy jak: Mitsubishi Logisnext, 

Toyota Industries Corporation (TICO), Kion Gro-

up, Jungheinrich i Hyster-Yale Materials Handling. 

Bohdan Szafrański

Źródło: EMTOR
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W pierwszej dwudziestce największych dostawców 

wymienia się też w innych opracowaniach firmy: 

Crown Equipment, Hyster-Yale Materials Handling, 

Anhui Forklift Truck Group, Hangcha Group, Doosan 

Industrial Vehicle,

Clark Material Handling International, Komat-

su, Hyundai Heavy Industries, Lonking Forklift, EP 

Equipment, Combilift, Manitou, Konecranes, Hubtex 

Maschinenbau, Paletrans Equipment i Godrej & 

Boyce Manufacturing. Analitycy zwracają uwagę na 

tendencję, jaką na rynku wózków widłowych jest 

koncentrowanie się głównych producentów na rozsze-

rzaniu portfeli produktów, przejęciach i współpracy, 

by czerpać korzyści z rosnących nowych możliwości 

w wielu branżach użytkowników końcowych.

Nowy czy używany?
Często zadajemy sobie pytanie, czy kupić nowy, czy 

używany wózek widłowy? Jeśli ma się nieograniczony 

budżet, to wybierze się nowy z błyszczącym lakierem, 

najnowszymi technologiami i w pełni wyposażony 

w akcesoria dodatkowe. Niestety taka sytuacja nie 

zdarza się często. Specjaliści radzą, by wózki używane 

kupować, jeśli będzie używany mniej niż przez cztery 

godziny dziennie w pracy jednozmianowej (oczywi-

ście przy założeniu, że wózek widłowy jest w dobrym 

stanie). Przy intensywniejszym wykorzystaniu koszty 

konserwacji i napraw mogą spowodować, że nowy 

wózek widłowy byłby lepszą inwestycją. Radzi się też 

korzystać z usług zaufanego sprzedawcy np. związa-

nego z daną marką. Można mieć wtedy gwarancję, że 

pojazd zostanie dokładnie skontrolowany i otrzyma 

jakąś gwarancję. Renomowani sprzedawcy wózków 

widłowych często oferują ograniczoną gwarancję na 

pojazdy używane, oczywiście nie tak kompleksową, 

jak na nowe. 

Wśród powodów wyboru wózków używanych 

wymienia się też dopasowanie do posiadanej floty, 

posiadanie specjalistycznych akcesoriów do danego 

rodzaju sprzętu lub potrzeb związanych ze specyficz-

nymi wymiarami, wysokością podnoszenia itp. 

Jak ocenić koszty zakupu i utrzymania używanego 

wózka widłowego? Przy zakupie można w szerszym 

zakresie negocjować cenę, a koszt zakupu na pewno 

będzie dużo niższy od podobnego nowego. Trzeba się 

liczyć z tym, że pojazd był używany i podlegał natu-

ralnemu zużyciu, co może być powodem nieplanowa-

nych przestojów i napraw. Dlatego warto szczególnie 

dbać o wykonywanie planowanych konserwacji. Może 

to zmniejszyć ryzyko wystąpienia niespodziewanych 

awarii. Niestety zwiększa to całkowity koszt użytko-

wania wózka widłowego. 

Ważne jest też środowisko, w jakim pracował 

i ma pracować sprzęt. Najlepsze środowisko pracy 

dla używanego wózka widłowego to pomieszczenia 

o gładkich powierzchniach podłoża i stabilnej tempe-

raturze. Takie warunki panują zwykle w magazynach. 

Przy pracy na zewnątrz i na nierównej powierzchni 

szybciej można spodziewać się wystąpienia awarii 

związanych z już obecnym zużyciem. Ogólnie radzi 

się używać sprzęt nabyty z drugiej ręki w lekkich, 

wewnętrznych aplikacjach. 

Specjaliści zwracają uwagę, że elektryczne wózki 

widłowe nie mają tak wielu ruchomych części, jak 

pojazdy z napędem LPG, co oznacza mniej konserwa-

cji. Ogólnie można powiedzieć, że zakup używanego 

wózka widłowego jest bardzo podobny do zakupu 

używanego samochodu. Brytyjskie stowarzyszenie 

Fork Lift Truck Association przygotowało wskazówki 

dotyczące zakupu używanego wózka widłowego. 

Zgodnie z nimi po pierwsze należy upewnić się, że 

model jest odpowiedni do danego zastosowania. 

Chodzi o takie parametry jak wielkość, czy pasuje 

do pomieszczeń, w których będzie pracować, masy 

przenoszonych ładunków, ograniczenia środowiskowe 

takie jak poziom hałasu, zanieczyszczenie powietrza 

itp. Warto obejrzeć sprzęt przed zakupem i spraw-

dzić, czy nie ma rdzy, uszkodzeń, śladów po napra-

wach, wycieków płynów. Przydatna do oceny stanu 

jest jazda próbna. Radzi się, by przeprowadzić ja na 

czystej gładkiej podłodze, bo będzie można zauważyć 

na niej ślady wycieków z układu hydraulicznego lub 

przekładni. 

W przypadku napędu elektrycznego należy 

sprawdzić poziom zużycia akumulatorów. Jak podają 

specjaliści stowarzyszenia, bateria może być warta 

ponad 40% całkowitej wartości pojazdu. Zwykle śred-

nio baterie FLT wytrzymują ok. 1200 ładowań, a każde 

zapewnia około 5 godzin pracy. Dzieląc godziny pracy 

przez pięć, można ocenić przybliżone zużycie baterii. 

Zaleca się też przeprowadzenie wizualnej kontroli 

akumulatora. 

Żywotność wózków widłowych ocenia się w godzi-

nach pracy. Eksperci oceniają, że ponad 3000 godzin 

pracy to tak jakby samochód ciężarowy przejechał 

ponad 150 tys. kilometrów. Pod względem zużycia 

warto również dokładnie sprawdzić podnośnik, czy 

wszystkie elementy prawidłowo pracują. Na koniec 

Podstawowym 

czynnikiem 

przemawiającym za 

maszynami z drugiej 

ręki jest cena
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warto dokładnie sprawdzić tabliczkę znamionową. 

Umieszczone na niej dane powinny być czytelne 

i właściwe dla danego typu i modelu urządzenia. 

Ponieważ technologie wykorzystywane w wózkach wi-

dłowych nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich 

lat, to wielu specjalistów jest przekonanych, że nowe 

i używane wózki widłowe mogą być równie nieza-

wodne. Na pewno nie warto podejmować zbyt szybko 

decyzji zakupowych i zaopatrzyć się od razu w części 

zamienne do regularnej konserwacji takie jak: filtry, 

olej, uszczelki itp.

Praktyczne rady
Na jakie elementy warto zwrócić uwagę, przeglądając 

oferty i o czym często zapominamy? Na tak posta-

wione pytanie Piotr Piotrowski, dyrektor Działu Fleet 

Services w STILL Polska przypomina, że podstawo-

wym czynnikiem przemawiającym za maszynami 

z drugiej ręki jest cena. 

Kupując wózek z niepew-

nego źródła można jednak 

szybko przekonać się, że 

oszczędności były złudne, 

a po uwzględnieniu kosz-

tów eksploatacji i napraw 

zakup nie był wcale tak 

korzystny, jak mogło się na 

początku wydawać. Regu-

larnie serwisowany, 10-letni 

egzemplarz, wykorzystywa-

ny dotychczas w umiarko-

wanym wymiarze i neutral-

nych warunkach, z dużym 

prawdopodobieństwem 

będzie dużo mniej awaryjny 

niż 5-letni model pracujący 

wcześniej w mroźni, hucie 

lub w innym otoczeniu 

sprzyjającym korozji. Dla-

tego warto korzystać z ofert 

rzetelnych dostawców, któ-

rzy mogą w wiarygodny sposób udokumentować hi-

storię i stan techniczny pojazdu. Bardzo godne uwagi 

w tym kontekście są wózki elektryczne. Znoszą upływ 

czasu i intensywną eksploatację lepiej niż spalinowe 

odpowiedniki, uzupełnia Piotr Piotrowski. 

Jak mówi Tomasz Łukaszek, menadżer produktu 

w firmie EMTOR rynek używanych wózków wi-

dłowych w Polsce jest bardzo duży i w segmencie 

tym funkcjonuje wiele firm, są to zarówno czołowi 

dostawcy nowych wózków widłowych, jak i mniej-

sze firmy handlowe, których sprzedaż używanych 

wózków widłowych stanowi główne źródło dochodu. 

Zakup używanego wózka widłowego może okazać 

się loterią, jeśli poszukujący takiej maszyny nie zada 

sobie trudu rzeczowej i dogłębnej analizy zarówno 

swoich potrzeb, jak i wybranych ofert. 

Kupując używany wózek widłowy, należy odpo-

wiedzieć sobie na pytanie: „czego wymagam od takiej 

maszyny i czego oczekuję w zamian”. Jeśli wózek 

miałby pracować relatywnie dużo, przez kolejne lata, 

to oczywiste jest, że wybór nie może paść na tanią, 

wyeksploatowaną maszynę z dużym przebiegiem, 

bo prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych 

i kosztownych awarii rośnie wraz ze starzeniem się 

podzespołów wózka. Jak dodaje Tomasz Łukaszek, 

jeśli używany wózek widłowy ma pracować niewie-

le i sporadycznie prowadzić prace przeładunkowe, 

wtedy oczywiście można zdecydować się na maszynę 

w niskiej cenie, będącą jeszcze w marę dobrej kondy-

cji technicznej, choć mającą już za sobą kilkanaście 

tysięcy motogodzin pracy.

Wybór dostawcy
Na naszym rynku działa wiele firm oferujących 

używane wózki widłowe w tym ich główni producen-

ci. W tym drugim przypadku można oczekiwać, że 

kontrola stanu technicznego i pochodzenia sprzętu 

będzie dokładniejsza. Oczywiście w jakiejś mierze 

może przekładać się to na cenę. Warto jednak pamię-

tać, że cena zakupu, to tylko część kosztów utrzyma-

nia i przyszłej eksploatacji. Jak mówi Piotr Piotrowski, 

w ofercie Działu Wózków Używanych STILL klienci 

mogą znaleźć pojazdy ze wszystkich najważniejszych 

grup produktowych. Dostępne są elektryczne i spali-

nowe czołowe wózki widłowe z przeciwwagą, wózki 

niskiego unoszenia, reach trucki, ciągniki czy wózki 

do kompletacji. Odkupione od klientów firmy pojazdy 

poddawane są renowacji w znajdującym się w Mro-

winie k. Poznania Europejskim Centrum Odnawiania 

Wózków Używanych STILL. Po przeglądzie i odno-

wieniu pojazdy przypisywane są do jednej z trzech 

kategorii: Złoto, Srebro i Brąz, ze względu na wiek, 

ogólny stan techniczny oraz „kondycję” akumulatora 

i lakieru. Sprzedawane przez firmę używane maszyny 

STILL są sprawne oraz mają udokumentowaną 

historię. Decydując się na kupno modelu z Centrum 

Odnawiania Wózków Widłowych, można obejrzeć wó-

zek, sprawdzić jego dokumentację techniczną i odbyć 

jazdę próbną. Wszystkie maszyny sprzedawane za 

pośrednictwem Centrum są objęte gwarancją. Czas 

jej trwania zależy od kategorii odnowienia, do której 

zakwalifikowano wózek. Inwestor dokładnie więc wie, 

na co się decyduje.

Tomasz Łukaszek z firmy EMTOR przypomina, 

że w przypadku zakupu używanego wózka widło-

wego istnieje bardzo duże ryzyko natknięcia się na 

maszynę bardzo wyeksploatowaną, tylko z jedynie 

odświeżoną powłoką lakierniczą sugerująca idealny 

stan wózka. Takie ryzyko potęguje się, gdy mamy do 

czynienia z wózkiem bez udokumentowanej historii 

przeglądów okresowych i napraw, często importo-

wanym zza granicy, ale mającym bardzo atrakcyjną 

cenę – to właśnie powinno zapalić w kupującym 

„lampkę ostrzegawczą”, bo w biznesie nie ma przy-

padków i żadna firma nie odsprzedaje za bezcen 

maszyn będących w dobrej kondycji technicznej 

i mających jeszcze sporą wartość rezydualną. Aby 
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uchronić potencjalnych nabywców używanych wóz-

ków widłowych przed złą inwestycją, firma doradza 

korzystanie z ofert renomowanych dostawców, 

chociażby takich jak EMTOR. Oferowane przez firmę 

używane wózki widłowe w zdecydowanej większo-

ści są to maszyny pochodzące z działu wynajmu 

długoterminowego, a zatem mają pełną historię 

serwisową dotyczącą wymaganych przez producenta 

przeglądów okresowych, czy wymian oryginalnych 

części i podzespołów. Po zakończeniu wynajmu wózki 

są gruntownie remontowane, sprawdzane i ofero-

wane klientom poprzez wyspecjalizowany dział 

wózków używanych. Dodatkowo kupując używany 

wózek widłowy w EMTOR, klienci otrzymują wsparcie 

serwisowe w trakcie dalszego użytkowania, wraz 

z nieograniczonym dostępem do części zamiennych 

i materiałów eksploatacyjnych.

Podsumowując, decydując się na używany wózek 

widłowy, trzeba brać pod uwagę wiele czynników 

w tym planowaną przyszłą jego eksploatację. W apli-

kacjach, w których awaria sprzętu może być kosz-

towna też można wybrać sprzęt używany, ale z oferty 

uznanego renomowanego dostawcy. Jednak już przy 

przeznaczeniu do pracy wielozmianowej specjaliści 

odradzają sprzęt używany. Wybór nowej maszyny 

jest tu preferowany z punktu widzenia ekonomii, bo 

liczy się wyższa wydajność i krótsze czasy przesto-

ju. Warto też rozważyć wynajmem lub leasingiem. 

Wielu kupujących patrzy tylko na cenę zakupu, ale 

ważniejszy jest całkowity koszt posiadania. Warto 

rozważ dostępność części, wsparcie serwisowe i czas 

realizacji serwisów oraz napraw. Choć długość życia 

nowego wózka widłowego jest różna w zależności od 

środowiska pracy, godzin użytkowania, zachowania 

operatora i praktyk konserwacji to należy zakładać, 

że będzie miał dłuższą żywotność niż używany. Co 

wpływa na wartość używanego sprzętu? Po pierw-

sze, jeśli nie działa, to nie ma dużej wartości, bo nie 

można ocenić ogólnego stanu podnośnika bez jego 

uruchomienia. Liczy się liczba godzin i wiek. Im 

więcej godzin pracy lub starszy model, tym niższa 

wartość. Używane wózki elektryczne są na ogół warte 

najmniej, ponieważ zwykle potrzebują nowej baterii 

lub jej regeneracji. Ponadto na rynku dostępnych 

jest więcej pojazdów elektrycznych niż używanych 

wózków widłowych z napędem zasilanym LPG lub 

spalinowym wysokoprężnym. 

Na wartość sprzętu wpływ wygląd. Im mniej 

wgnieceń, zadrapań itp. tym lepiej, choć ważniejsze 

jest czy są to drobne uszkodzenia, czy też powstałe 

w wyniku poważniejszej kolizji. Oczywiście wszystkie 

przedstawione powyżej opinie trzeba ocenić z punktu 

widzenia swoich potrzeb, bo tylko w taki sposób 

podejmie się właściwą decyzję zakupową. Na pewno 

powierzchowne uszkodzenia lakieru podwozia uży-

wanego wózka widłowego są raczej mało znaczące, 

a firmy z większą flotą wózków widłowych są bardziej 

elastyczne i nie muszą korzystać z zewnętrznych 

dostawców np. w szczytach obciążeń. 


