Magazynowanie i transport wewn´trzny

W poszukiwaniu nowych rozwiàzaƒ
s∏udze, a zarazem bardziej funkcjonal- kiem Diesel’a lub na gaz LPG, w dwóch
nym. Jednym z producentów, którzy wariantach udêwigu 2000 kg i 2500 kg.
Ju˝ na pierwszy rzut oka widaç, ˝e
przyj´li i stosujà takà zasad´ post´powózek Linde 39X ma nowà lini´ styliwania jest firma Linde.
stycznà, ale nie ona jest najwa˝niejsza.
Po premierowej ekspozycji na Bli˝sze przyjrzenie si´ jego budowie poHANNOVER MESSE 2002, równie˝ pod- zwala dostrzec szereg zastosowanych
czas Mi´dzynarodowego Salonu Techni- nowinek technicznych, a w szczególnoki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2002 Êci widoczny jest wysoki komfort kabiw Poznaniu, firma Linde Material Han- ny dla operatora. Jednak nie wszystkie
dling Polska zaprezentowa∏a swoje nowe nowe rozwiàzania mo˝na zidentyfikodziecko - wózek jezdniowy podnoÊniko- waç bez rozmowy ze specjalistà z firmy
wy czo∏owy Linde 39X - (rys. 1) z nap´- Linde Material Handling Polska.
dem spalinowym, alternatywnie z silniW zaprezentowanym wózku jezdniowym
podnoÊnikowym czo∏owym Linde 39X:
• cylindry hydrauliczne wychy∏u masztu
umiejscowiono na kabinà operatora,
co pozwoli∏o na popraw´ mo˝liwoÊci
manewrowania i zwi´kszy∏o stabilnoÊç
przemieszczanej jednostki ∏adunkowej
• zastosowano silniki spalinowe z tzw.
wewn´trznym spalaniem, w których
zu˝ycie paliwa obni˝ono o ok. 30%,
a ich mniejsze wymiary gabarytowe
pozwoli∏y uzyskaç lepsze parametry
kabiny operatora
• kabina operatora zapewnia wysoki
komfort pracy, co osiàgni´to mi´dzy
innymi poprzez:
• powi´kszenie jej wn´trza o ok. 30%
• obni˝enie po∏o˝enia fotela dla operatora, co zwi´ksza wygod´ wsiadania
i wysiadania
Rys. 1. Nowy wózek jezdniowy podnoÊnikowy czo∏owy L i n d e 3 9 X z nap´dem spalinowym. èród∏o: Materia∏y
informacyjne Linde Material Handling Polska
• umiejscowienie dêwigni sterowania
funkcjami hydraulicznymi w pod∏okietniku, które mo˝na obs∏ugiwaç opuszkami palców - rys. 3
• ergonomiczne rozmieszczenie wyposa˝enia kontrolnego oraz wskaêników (wyÊwietlaczy) - rys. 4, dzi´ki czemu operator ma zapewnionà dobrà widocznoÊç we wszystkich kierunkach
• stosowany od wielu lat dwupeda∏owy
system sterowania nap´dem jazdy, który zapewnia pe∏nà dogodnoÊç obs∏ugi
• cyfrowy: System Kontroli Jazdy - LDC
(od Linde Drive Control) oraz System
Kontroli ¸adunku - LLC (od Linde Load
Control)
• mo˝liwoÊç opcjonalnego zastosowania ogrzewania lub klimatyzacji wn´trza
• maszt wykonano z kszta∏towników tzw.
wàskoprofilowych, w wyniku czego
zwi´kszy∏a si´ widocznoÊç operatora
• zastosowanie nap´du hydrostatyczneRys. 2. Nowinki techniczne zastosowane w wózku jezdniowym podnoÊnikowym czo∏owym L i n d e 3 9 X z nap´go V generacji, pozwalajàcego na osiàdem spalinowym. èród∏o: Materia∏y informacyjne Linde Material Handling Polska
gni´cie wysokiej precyzji przemieszczaOd wielu lat na ca∏ym Êwiecie eksploatowane sà wózki podnoÊnikowe nap´dzane ró˝nych typów, odmian, wersji
itd. Wielu te˝ jest ich producentów. Jednym z typów tych wózków sà wózki
podnoÊnikowe czo∏owe. Ogólna zasada ich dzia∏ania jest powszechnie znana i trudno oczekiwaç jakiejkolwiek
zmiany w tym zakresie. Nie da si´ jednak ukryç faktu, ˝e przodujàcy na rynku producenci ca∏y czas poszukujà nowych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, które pozwoli∏yby uczyniç wózek tego typu prostszym i mniej ucià˝liwym w ob-
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Rys. 3. Usytuowanie dêwigni sterowania funkcjami hydraulicznymi.
èród∏o: Materia∏y informacyjne Linde Material Handling Polska

nych jednostek ∏adunkowych
• obni˝ono poziom emitowanego ha∏asu o 3 dB(A), co poprawia komfort pracy operatora, ale równoczeÊnie obni˝a ucià˝liwoÊç dla otoczenia
• silniki na gaz LPG standardowo wyposa˝ane sà w katalizator
• silniki spalinowe Diesel’a opcjonalnie
mogà posiadaç filtr czàsteczkowy
• wprowadzono kilka rozwiàzaƒ technicznych o wysokiej ˝ywotnoÊci oraz szeregu zaawansowanych nowoÊci takich jak:
• nowa konstrukcja filtra oleju
• bezprzeglàdowe mocowanie osi

Rys. 4. Rozmieszczenie wyposa˝enia kontrolnego oraz wskaêników. èród∏o:
Materia∏y informacyjne Linde Material Handling Polska

• bezprzeglàdowe mocowanie cylindrów hydraulicznych wychy∏u masztu
• cyfrowy system samodiagnozowania,
co przyczyni∏o si´ do ograniczenia wymagaƒ w zakresie przeglàdów a˝ o 50%
• wzorem technologii lotniczej, zastosowano rezerwowà instalacj´ wszystkich
elektronicznych podzespo∏ów elektronicznych odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo pracy
• zmniejszono mas´ w∏asnà.
Dope∏nieniem tego co przedstawiono
wy˝ej jest przystosowanie gabarytów
wózka Linde 39X do obs∏ugi kontenerów.

Eksploatacja nowego wózka jezdniowego podnoÊnikowego czo∏owego
Linde 39X powinna przynieÊç u˝ytkownikowi obni˝enie kosztów eksploatacji
za sprawà:
• wysokiej ˝ywotnoÊci
• ni˝szego zu˝ycia paliwa
• wyd∏u˝enia okresu pomi´dzy przeglàdami przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu bezpieczeƒstwa pracy.
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