Magazynowanie i transport wewnàtrzzak∏adowy

Zbigniew M. Skowroƒski

Wózki terenowe MANITOU
Przez wózki terenowe rozumie si´ jezdniowe Êrodki transportowe, przystosowane do przemieszczania si´ w trudnym, najcz´Êciej mi´kkim i nieutwardzonym terenie. Sà one przewa˝nie wyposa˝one w cztery ko∏a nap´dowe o wi´kszej Êrednicy i równoczeÊnie skr´tne.
Majà one powi´kszony przeÊwit mi´dzy
dolnà p∏aszczyznà konstrukcji wózka
a jezdnià. Bardzo du˝ym producentem
tego rodzaju wózków jest mi´dzynarodowa grupa MANITOU, z Ancenis
w zachodniej Francji, le˝àcym niedaleko
Nantes oraz znanego portowego miasta
St. Nazeire. Grupa MANITOU zatrudnia 2200 pracowników w 20 zak∏adach na ca∏ym Êwiecie. W 1999 r.
sprzeda∏a swoje wyroby o wartoÊci 614
mln EURO. Sprzeda˝ w I pó∏roczu 2000
r. wzros∏a o 36 % w porównaniu z analogicznym okresem 1999 r., co potwierdza wzrost zainteresowania wózkami
MANITOU przez wymagajàcych klientów na wszystkich kontynentach.
MANITOU swoje wyroby tak zaprojektowa∏, aby spe∏nia∏y one przede
wszystkim wymagania 3 dzia∏ów gospodarki, a mianowicie budownictwa,
rolnictwa i okreÊlonych rodzajów przemys∏u (np. drzewnego, papierniczego,
wytwarzania prefabrykatów betonowych). Obecnie MANITOU wchodzi
z 31 modelami na nowy rynek wózków
z podnoszonà platformà roboczà.
Niniejszy artyku∏ jest sprawozdaniem
Ryc. 4

z wyjazdu technicznego do Zak∏adów
MANITOU w Ancenis, a w∏aÊciwie stanowi przeglàd wybranych produktów tej
grupy producenckiej, które zosta∏y zaprezentowane albo na stanowiskach
produkcyjnych, podczas prób (np. statecznoÊci) lub w doÊwiadczalnej eksploatacji (∏àcznie z pokonywaniem wzniesieƒ i „oczek” wodnych).
Wspó∏organizatorem wyjazdu by∏
polski przedstawiciel koncernu MANITOU – firma Transtechnik z Warszawy.
Do bardziej interesujàcych wózków
terenowych MANITOU zaliczyç mo˝na:
1) Wózek podnoÊnikowy wysi´gnikowy
teleskopowy z uchwytem wid∏owym
(ryc. 1) – wykorzystywany przede
wszystkim w budownictwie. Posiada
doskona∏e parametry eksploatacyjne
(np. mo˝liwoÊç zmiany nap´du bàdê
na tylko 2 ko∏a, bàdê 4 ko∏a; wysokie
zawieszenie pozwalajàce na pokonywanie przeszkód terenowych, sposób
zamocowania wysi´gnika gwarantuje
dobrà widocznoÊç w zakresie 3600).
2) Wózek podnoÊnikowy czo∏owy
z masztem („klasycznym”) ramowym
(ryc. 2) – o nap´dzie spalinowym wysokopr´˝nym Perkinsa lub gazowym,
z przek∏adnià hydrostatycznà. Ten typoszereg tworzy 5 modeli oznaczonych
MSI20 – MSI50 o udêwigu od 2 t do
5 t oraz 5 modeli -MC30 – MC70
(o udêwigu 3 t – 7 t, z silnikiem wysokopr´˝nym o mocy 80 – 100 kW).
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Trzecià grup´ tworzà wózki o symbolach M40.4, M50.4, MA460 i MA470
(o udêwigu 4 t – 7 t, z silnikiem wysokopr´˝nym). WysokoÊç podnoszenia wymienionych wózków mieÊci si´ w przedziale 3,70 – 4,0 m, nap´d przenoszony jest na dwa, wzgl´dnie na 4 ko∏a.
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3) Wózek podnoÊnikowy wysi´gnikowy
teleskopowy wid∏owy (ryc. 3) – nale˝àcy do typoszeregu, oznaczony symbolem MVT, utworzony przez 11 modeli wózków o du˝ym udêwigu
i o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych.

4) ¸adowarka czo∏owa (ryc. 4) – wyposa˝ona mo˝e byç w silnik o mocy 40
do 171 KM i ∏y˝k´ o pojemnoÊci 500
– 2000 litrów. Stosowana bywa na
placach budowy do przemieszczenie
∏adunków sypkich, za∏adunku, zakopywania wykopów, wyrównywania

