Magazynowanie i transport wewnàtrzzak∏adowy

Wi´ksza wydajnoÊç przy
mniejszym zu˝yciu energii,
dzi´ki zastosowaniu pràdu przemiennego
Wysoka wydajnoÊç i minimalne koszty
W warunkach, gdy wymagane sà wysokie zdolnoÊci prze∏adunkowe i korzystne koszty eksploatacji wózków wid∏owych, powinno si´ wybraç wózek wid∏owy z nap´dem na pràd przemienny*.
Takie rozwiàzanie Steinbock oferuje ju˝
od d∏u˝szego czasu. Wózki na pràd
przemienny sà ekologiczne; ponadto cechuje je bardzo wysoki komfort obs∏ugi.
Mo˝na nazwaç je „wersjà Turbo”
wÊród pozosta∏ych wózków – z ich dynamicznymi parametrami przyÊpieszenia
nie mogà konkurowaç wózki spalinowe.
Jest to spowodowane sposobem rozk∏adu
si∏ w silniku. W zakresie niskich obrotów,
wyst´puje bardzo wysoki moment obrotowy. Równie˝ przy wymaganym wysokim
momencie obrotowym nie ma strat obrotów. Przy tym oczekiwane w∏aÊciwoÊci
sà bardzo progresywne: nie wyst´pujà luki w momencie obrotowym. Zatem porównanie do „Turbo” nasuwa si´ samo.
Minimalizacja kosztów
eksploatacji i konserwacji
Za nap´dem na pràd przemienny przemawiajà nie tylko wysokie parametry, ale
równie˝ korzystne koszty eksploatacji
i konserwacji. Oszcz´dnoÊç na 2,5 tonowym wózku na pràd przemienny wynosi,
na podstawie wyliczeƒ zgodnych z VDI
2695, ponad 25%. Dane te mo˝na zweryfikowaç na internetowej stronie producenta (www.steinbock.de).

WydajnoÊci i oszcz´dnoÊci kosztów w omawianych wózkach wypada w porównaniu do
tradycyjnego wózka na
pràd sta∏y bardzo korzystnie, wynika to z nast´pujàcych cech:
■ Przeniesienie
pràdu
nast´puje elektromagnetycznie, a co za
tym idzie bezkontaktowo. W silniku pràdu przemiennego nie
ma szczotek w´glowych i komutatora.
■ Zmiana kierunku pràdu
Ryc. 1. Wózek unoszàcy Steinbock EME-12 z silnikiem pràdu
nast´puje elektroniczprzemiennego
nie. Dzi´ki temu nie
zachowanie podobne do nap´dów
u˝ywa si´ styczników kierunku jazdy.
■ W silniku pràdu przemiennego ciep∏o
hydrostatycznych. Oznacza to, ˝e wówydziela si´ na zewnàtrz, na obudo- zek w pierwszej kolejnoÊci jest obs∏ugiwie, dzi´ki czemu ∏atwiej mo˝na je wany przez peda∏ gazu. Hamowanie
mechaniczne staje si´ zbyteczne, a jazodprowadziç.
■ Zamkni´ta konstrukcja silnika umo˝liwia
da na rampach jest ∏atwa. Mniej elerównie˝ prac´ na zewnàtrz magazynu, mentów konstrukcyjnych, nie zu˝ywajàpodczas gdy silniki pràdu sta∏ego ce si´ hamulce i bezkontaktowe przenow niekorzystnych warunkach, takich jak szenie energii przyczynia si´ do wi´kkurz, wilgotnoÊç wymaga∏y specjal- szego bezpieczeƒstwa pracy.
nych, dodatkowych zabezpieczeƒ.
■ Silniki pràdu przemiennego nie wymaGrzegorz Zab∏ocki – Wandalex SA
gajà praktycznie konserwacji, ponie*Idea tego nap´du polega na przep∏ywie
wa˝ nie jest potrzebna kontrola i wyp
ràdu sta∏ego, czerpanego z akumulatora,
miana szczotek w´glowych, styczniprzez przemiennik czestotliwoÊci. Gdy ten
ków kierunku jazdy i podnoszenie ∏apràd przep∏ynie przez przemiennik cz´stodunku oraz komutatora.
■ Wózek na pràd przemienny daje nie
tliwoÊci, staje si´ pràdem przemiennym.
Zmieniajàc parametr w przemienniku,
tylko wysoki odzysk energii podczas
otrzymuje si´ zmian´ cz´stotliwoÊci pràdu
hamowania, ale ma równie˝ lepszà
i w efekcie zmian´ obrotów silnika (red.).
charakterystyk´ przyÊpieszania i zwalniania.
■ Na koniec: silniki pràdu przemiennego sà bardziej ekologiczne od silników pràdu sta∏ego. Sà cichsze. Nie
wyst´puje ha∏as zwiàzany z prze∏àczaniem styczników, dêwi´ki dochodzàce z silnika le˝à poza zakresem
s∏yszalnoÊci.
Komfort i bezpieczeƒstwo

Ryc. 2. Wózek podnoÊnikowy
Steinbock KE-D z silnikiem pràdu przemiennego.

Wózki na pràd
przemienny cechuje
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