Magazynowanie i transport wewn´trzny

System wymiennego osprz´tu roboczego podnoÊnika

Cz´Êç 1: Wid∏y

Opracowano szeroki asortyment
osprz´tów roboczych i specjalnych zespo∏ów, które sà na wózku podnoÊnikowym celem umo˝liwienia wykonywania ró˝norodnego zakresu prac.
Wyposa˝enie to mo˝e byç zamontowane na sta∏e lub okresowo, w zale˝noÊci od jego zastosowania.
Wid∏y przewa˝nie s∏u˝à do podejmowania i transportu ∏adunków u∏o˝onych
na paletach. Jednak˝e mogà one posiadaç specyficzne cechy, takie jak du˝à
wytrzyma∏oÊç cieplnà w razie zastosowania podczas rozpalania pieców hutniczych, a tak˝e wid∏y beziskrowe do pracy w otoczeniach ∏atwopalnych itp.
Podczas podejmowania i transportu
ró˝norodnych materia∏ów standardowe
wid∏y mogà okazaç si´ niefunkcjonalne.
Wówczas stosuje si´ ich zmodernizowane zamienniki.
Nadwymiarowe z´by wide∏ (rys. 1)
wykorzystuje si´ przy pracach za∏adowczowy∏adowczych, gdzie stale
uk∏adane sà ∏adunki o du˝ej obj´toÊci. Wid∏y te posiadajà udêwig od 2000
do 5000 kg i osiàgajà maksymalnà d∏ugoÊç 2000 mm.

Rys. 2. Przed∏u˝enia wide∏ skrzynkowe [2]

Rys. 6. System kamer w koƒcówce nosowej
wide∏ [4]

Rys. 3. Otwarte przed∏u˝enia wide∏ [2]

Przed∏u˝enia muszà przynajmniej
w 60% byç wsparte przez z´by wide∏, a ∏adunek równomiernie roz∏o˝ony na ca∏ej
ich d∏ugoÊci. Model otwarty nie nadaje si´
do podnoszenia ci´˝arów na koƒcach wide∏. Przed∏u˝enia posiadajà d∏ugoÊç od

chwytaki podwieszane itp.
Wid∏y teleskopowe (rys. 5) stosowane
sà tam, gdzie ∏adunek jest sk∏adowany
na podwójnà g∏´bokoÊç, a tak˝e pozwalajà na kompletny za∏adunek i roz∏adunek ci´˝arówek i wagonów kolejowych
z jednej strony, dzi´ki czemu redukujà
czas objazdu.
Wid∏y teleskopowe posiadajà po dwa
cylindry hydrauliczne na jeden zàb. Pro-

Rys. 4. Wid∏y odwrócone [3]

Rys. 1. Nadwymiarowe z´by wide∏ [1]

Przed∏u˝enia wide∏ sà to puste wewnàtrz wid∏y o przekroju kana∏owym (skrzynkowym) (rys. 2) lub
z otwartà dolnà p∏aszczyznà
(U – profil) (rys. 3). Nasuwa
si´ je na istniejàce ju˝ wid∏y
celem zwi´kszenia ich efektywnej d∏ugoÊci i do usprawnienia transportu bliskiego
lekkich lecz du˝ych wymiarowo ∏adunków. Sà one utrzymane w swym po∏o˝eniu na wid∏ach podnoÊnikowych, przez
sworznie montowane w przed∏u˝eniu wide∏
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1000 do 2200 mm i udêwig do 3500 kg.
Rys. 7. Ograniczniki palet [4] 1 – wid∏y bez
Wid∏y odwrócone (rys. 4) stosowane
ogranicznika (standard); 2 – ogranicznik Y1;
sà w celu maksymalnego wykorzystania
3,5 – ogranicznik Y2; 4 – ogranicznik Y3.
wysokoÊci podnoszenia podczas pracy z zastosowaniem jekt ten nie pogarsza w∏aÊciwoÊci stanosprz´tu zawieszanego na wi- dardowych wide∏, gdy˝ udêwig si´ga do
d∏ach, np. dêwigniki, ˝urawie, 10500 kg.
D∏ugoÊç wide∏ jest ustawiana hydraulicznie i zapewnia zawsze pe∏ne podparcie ∏adunku.
Rozwiàzanie to eliminuje ewentualRys. 5. Przekrój z´ba
ne problemy z r´cznym obs∏ugiwaniem
wide∏ teleskopowych
mechanicznych przed∏u˝aczy wide∏.
[4]
Wid∏y teleskopowe bez przeszkód
mogà wspó∏pracowaç w konfiguracji
z pozycjonerem czy rotatorem.
Wid∏y teleskopowe mogà byç wyposa˝one w komplet miniaturowych kamer (rys. 6), zintegrowanych w cz´Êci
nosowej wide∏. Dzi´ki temu operator
w ka˝dej chwili jest zorientowany o po-
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zycji koƒców wide∏.
Wid∏y teleskopowe standardowo wyposa˝one sà w ograniczniki palet (rys. 7).
• Y1 – (75 mm wysokoÊci) sà przeznaczone do zatrzymania wid∏ami wystajàcych zbyt daleko na zewnàtrz palet
w celu zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem
• Y2 – (400 mm wysokoÊci) s∏u˝à do tego samego celu co ograniczniki Y1,
jednak˝e sà przystosowane do zainRys. 8. Pojedynczy system unoszenia wide∏ [4]
stalowania integralnego oparcia ∏adunku
czony jest do dostosowania wysokoÊci
Y3
–
(850
mm
wysokoÊci)
ogranicznijednego z´ba aby wyrównaç pozycj´
•
ki te utrzymujà ∏adunek bez stosowapoziomà ∏adunku lub do podejmowania dodatkowego oparcia ∏adunku.
nia ∏adunków o niesymetrycznych
kszta∏tach
Dodatkowe unoszenie wide∏ jest to
hydraulicznie inicjowana funkcja przy- • system podwójny – (rys. 9) s∏u˝y do
dodatkowego zwi´kszenia wysokoÊci
stosowana do instalowania na standarpodnoszenia.
dowych masztach. Funkcja ta dzia∏a
w dwóch systemach:
Hubert K´pa
• system pojedynczy – (rys. 8) przezna-

Rys. 9. Podwójny system unoszenia wide∏ [4]
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