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Do pracy z „wysokimi” 
ładunkami

Od ponad 26 lat czołowym pol-
skim dostawcą urządzeń transpor-
tu bliskiego jest Emtor. Współpraca 
z fi rmą Yale, producentem wózków 
widłowych z  klasy „premium”, za-
owocowała wprowadzeniem na kra-
jowy rynek prawie 6000 wózków tej 
marki w ciągu niespełna 5 lat.
Nowościami w gamie elektrycznych 
wózków widłowych Yale są modele 
o dużym udźwigu – 5000 kg na środku 
ciężkości 600 mm i 5500 kg na środ-
ku ciężkości 600 mm, które uzupełni-
ły dotychczasową ofertę. Przedsiębior-
cy budowlani zyskali idealny produkt 
o dużym udźwigu, który można dodat-
kowo wyposażyć w osprzęt do konkret-
nej aplikacji i ładunku. Yale dostarcza 
też mniejsze wózki elektryczne czo-
łowe z serii ERP VT/VF, o udźwigach 
1,6–2 t z nowoczesną, opatentowaną 
osią skrętną. Dzięki temu rozwiąza-
niu, wózek sprawnie manewruje nie 
tylko na placu, ale również we wnę-
trzu składu budowlanego. Maszt typu 
Clear View zwiększa widoczność na 
ładunek, a  tym samym bezpieczeń-
stwo pracy. Ponadto wszystkie elek-
tryczne wózki Yale wyposażone są 
w silniki prądu przemiennego AC.
Ciekawym rozwiązaniem, jakie od 
niedawna jest dostępne w  ofercie 
elektrycznych wózków czołowych 
Yale z serii ERP 22-35VL o udźwigu 
2–3 t, jest specjalna konstrukcja ka-
biny, umożliwiająca podniesienie fo-

Wózki widłowe 
dla budownictwa
Budownictwo jest jedną z wielu gałęzi gospodarki, w których wózki widłowe zagościły 
na dobre. Producenci również dla tego sektora mają wiele ciekawych propozycji, których 
z roku na rok przybywa. Nie brakuje nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych 
zwiększających możliwości w przeładunku, czy korzystnie wpływających na środowisko.
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tela o 454 mm. W rezultacie, wyżej 
siedzący operator, ma lepszą widocz-
ność podczas pracy z „wysokimi” ła-
dunkami lub transportu dwóch palet 
jednocześnie. Kolejnym praktycznym 
elementem stosowanym w wózkach 
Yale z serii VM jest specjalna osłona 
spodu, pozwalająca pracować na błot-
nistym gruncie.
Nowoczesne wózki widłowe, elek-
tryczne Yale do pracy na zewnątrz, 

mają szereg dodatkowych opcji mini-
malizujących ryzyko niezaplanowa-
nych przestojów. Są to np.: specjalne 
uszczelnienia przedniej osi i silników 
napędowych z kratownicami ekranują-
cymi, zabezpieczającymi przed uszko-
dzeniami mechanicznymi; szczelnie 
zamknięta skrzynka bezpieczników 
i przekaźników elektrycznych; w pełni 
uszczelnione przekaźniki biegunowe, 
czy dodatkowa powłoka uszczelniająca 

dla wszystkich złączy elektrycznych. 
Ponadto stosowane są: system auto-
matycznego hamowania (ADS), sys-
tem bocznej stabilizacji (CSE) i układ 
kontroli jazdy na pochyłych rampach, 
nowoczesny system pasów bezpieczeń-
stwa, który w przypadku nie zapięcia 
ich przez operatora, nie pozwala na 
uruchomienie wózka.
Wieloletnia współpraca fi rmy Emtor 
z przedsiębiorstwami budowlanymi, 
pokazuje również doskonałą alokację 
wózków spalinowych Yale serii GLP/
GDP o udźwigu od 2 do 3,5 t. Urzą-
dzenia z tej serii dostępne są w trzech 
wersjach: Base – do prac standardo-
wych i średnich obciążeń, Value – do 
średnich i cięższych zadań oraz Pro-
ductivity – do prac ciężkich i bardzo 
ciężkich, szczególnie w przemyśle.
Każdego roku Yale wprowadza na ry-
nek nowe modele wózków. W przy-
szłym planowana jest m.in. premiera 
gamy wózków czołowych elektrycz-
nych z serii ERP do zastosowań wie-
lozmianowych, z udoskonaloną opcją 
wymiany baterii.

Wyprodukowany 
w Niemczech

Inżynierowie fi rmy Jungheinrich pod-
jęli się skonstruowania wózka widło-
wego, który sprosta najtrudniejszym 
warunkom pracy w  przemyśle bu-
dowlanym. W połowie ubiegłego ro-
ku gotowy prototyp nowego wózka 
z napędem hydrodynamicznym (na-
zwa pochodzi od szczególnej budowy 
sprzęgła łączącego silnik ze skrzynią 
napędową) trafi ł na testy do Polski. 
Warto podkreślić, że polowe testy pro-
totypów mają miejsce blisko fabryk. 
Tym razem jednak, skoro wózek jest 
tworzony na potrzeby polskiego ryn-
ku, próba odbyła się właśnie w Polsce. 
W  jednej z dużych fi rm związanych 
z przemysłem budowlanym na Śląsku 
wózek pracował przez 12 miesięcy. Po 
przejechaniu 2500 godzin roboczych 
wrócił do fabryki z wysokimi notami 
od użytkowników.
Wózki Jungheinrich oznaczone ty-
pem TFG (z  napędem gazowym) 
lub DFG (z napędem diesla) mają 
udźwig od 1600 do 3500 kg i wyso-
kość podnoszenia do 7500 mm. Bez-

Wózek elektryczny Yale sprawdza się w aplikacjach, w których dotychczas pracowały 
jedynie wózki spalinowe  

Yale oferuje wózki 
elektryczne czołowe 
z serii ERP VT/VF, 
o udźwigu 1,6–2 t 
z nowoczesną, 
opatentowaną osią 
skrętną

Fot. Yale
Fot. Yale
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obsługowe hamulce tarczowe w ką-
pieli olejowej działają skutecznie 
i niezależnie od czynników atmosfe-
rycznych zawsze z tą samą siłą, dając 
operatorowi pewność użytkowania. 
Silnik napędowy, sprawdzony w ma-
szynach budowlanych, wymaga tylko 
wymiany oleju. Prosta i wytrzymała 
budowa wózka z utrzymaniem wyso-
kiej ergonomii miejsca pracy opera-
tora czyni go zatem przyjaznym dla 
operatora.
Wózek Jungheinrich z napędem hy-
drodynamicznym został w  całości 
zaprojektowany i  jest produkowany 
w Niemczech.

Moc w przeładunku

Still Polska jest dostawcą rozwiązań in-
tralogistycznych: wózków widłowych 
i paletowych, ciągników, regałów i plat-
form transportowych oraz systemów 
informatycznego wsparcia zarządzania 
fl otą maszyn. Firma stawia na kom-
pleksową obsługę, zapewniając serwis 
24/7, wynajem krótko- i długotermino-
wy, renowację wózków używanych oraz 
szkolenia w ramach Akademii Bezpie-
czeństwa Still. Najnowszymi produkta-
mi fi rmy przeznaczonymi dla budow-
nictwa są wózki serii RX 70: RX 70 

40/50 i RX 70 60/80. Poza dużą mo-
cą przeładunkową, charakteryzują się 
kompaktowymi wymiarami, niskim 
spalaniem i obniżonym poziomem emi-
sji dwutlenku węgla, który osiągnięto 
dzięki zastosowaniu efektywnego kata-
lizatora i samooczyszczającego się fi ltra 
cząstek stałych.
Linia RX 70 cechuje się również do-
brą ergonomią pracy. Należące do niej 
wózki wyposażone są w fotel tłumiący 
drgania, czuły napęd i system stero-
wania jazdą za pomocą pojedynczego 
pedału. Ergonomicznie rozmieszczo-
ne elementy sterowania wpływają na 
komfort obsługi. Istnieje także możli-
wość dostosowania wyposażenia kok-
pitu do indywidualnych preferencji. 
W  zależności od warunków, w  któ-
rych ma pracować wózek, montuje 
się m.in. takie wyposażenie dodatko-
we, jak: przedłużone błotniki chro-
niące ładunek i osprzęt przed zabru-
dzeniem, dodatkowy fi ltr powietrza 
do pracy w  środowisku zapylonym, 
barierki ochronne, zabezpieczające 
operatora przed wypadnięciem, czy 
pozioma płyta amortyzacji, redukują-
ca przenoszone drgania.
W 2015 roku Still planuje wzboga-
cenie serii o model RX 70 Hybrid 
drugiej generacji. Zmodernizowa-
na wersja będzie miała poprawione 
w stosunku do poprzednika parame-
try wydajnościowe przy zachowaniu 
niskich kosztów eksploatacji.  

Specjalna konstrukcja tylnej belki i przeciwwagi wózka Jungheinrich wpływa na 
trwałość i stabilność podczas jazdy w trudnych warunkach

Fot. Jungheinrich
Fot. Still

Możliwości dostosowania wózków Still linii RX 70 do specyfiki branży budowlanej są bardzo szerokie. Na zdjęciu model RX 70-50


