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Z wid∏ami teleskopowymi na... piwo
Za rozpocz´tym letnim popytem
w bran˝y napojowej muszà podà˝aç
inne dzia∏y wspierajàce produkcj´
m.in. transport wewnàtrzzak∏adowy.
Dlatego za∏adunek i roz∏adunek napojów w sezonie letnim musi odbywaç
si´ bardzo sprawnie. Specjalistyczne
urzàdzenia do wózków wid∏owych
z powodzeniem realizujà takie zadania. Nale˝à do nich: pozycjonery do
transportu ró˝nej iloÊci palet przez
jedno urzàdzenie (np. 1 lub 2; 1, 2 lub

3; 2 lub 4; a˝ do 8) wyposa˝one
w funkcj´ przesuwu bocznego, paletyzery i wid∏y teleskopowe b´dàce
przedmiotem tego artyku∏u.
Cechà charakterystycznà wide∏ teleskopowych, znajdujàcych si´ w ofercie
firmy SCHULTE-HENKE – Stabau jest
mo˝liwoÊç p∏ynnej regulacji ich d∏ugoÊci (w zale˝noÊci od typu:1100 do
1850, 1200 do 2050 i 1350 do
2350mm). Dzi´ki temu uzyskuje si´

mo˝liwoÊç roz∏adunku i za∏adunku palet z jednej strony naczepy, co jest najcz´stszym zastosowaniem tych urzàdzeƒ. Pierwsze dwa typy (1100-1850
i 1200-2050) u˝ywane sà do za∏adunku
naczep o szerokoÊci do 2 m. Wid∏y teleskopowe 1350-2350 umo˝liwiajà za∏adunek naczepy o szerokoÊci do 2,5
m. OczywiÊcie to urzàdzenie mo˝na
zastosowaç wsz´dzie tam, gdzie potrzebna jest p∏ynna, hydrauliczna regulacja d∏ugoÊci wide∏
Podczas transportu palety wid∏y sà
ustawione na d∏ugoÊç odpowiednià do
d∏ugoÊci palety i natychmiast podczas
roz∏adunku paleta zostaje wysuni´ta
na wid∏ach, na odleg∏oÊç umo˝liwiajàcà u∏o˝enie kolejnej palety przed nià.
Dzi´ki temu samochód mo˝e byç za∏adowany i roz∏adowany tylko z jednej
strony. Wyposa˝eniem dodatkowym
wide∏ teleskopowych sà:
• ograniczniki wjazdu w palet´ s∏u˝àce do dostosowania u˝ytkowej d∏ugoÊci wide∏ do wymiarów palety. Ma
to na celu zabezpieczenie przed
przypadkowym pobraniem drugiej
palety lub jej uszkodzeniem oraz
pe∏ne wykorzystanie d∏ugoÊci wide∏
(tzn. czubki wide∏ nie wychodzà poza palet´ i mo˝na jà odstawiç na
maksymalnà odleg∏oÊç). W ofercie
firmy Stabau znajdujà si´ ró˝ne typy
ograniczników.
• krata ochronna ∏adunku zapobiegajàca osuwaniu si´ ∏adunku na maszt
wózka,
Nale˝y pami´taç, ˝e jest to urzàdzenie hydrauliczne – do jego pracy potrzeba jednej dodatkowej funkcji hydraulicznej ze strony wózka. Wid∏y teleskopowe sà bardzo wygodne w monta˝u. Nale˝y je za∏o˝yç bezpoÊrednio
na p∏yt´ czo∏owà na wózku. W przypadku, gdy na wózku istnieje karetka
przesuwu bocznego, wtedy wid∏y teleskopowe montujemy na tej˝e karetce.
W´˝e hydrauliczne wide∏ teleskopowych pod∏àczamy do wolnej hydrauliki
istniejàcej na wózku. Znacznie
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usprawniajà proces roz∏adunku i za∏adunek.
Bardzo interesujàca jest sama budowa wide∏ teleskopowych. Proces wysuwania i wsuwania wide∏ nast´puje poprzez si∏owniki zlokalizowane w wywierconych otworach, w cz´Êci wewn´trznej wide∏. Do koƒców si∏owników przymocowane sà wid∏y zewn´trzne. Udêwig wide∏ wynosi od 1
do 8 ton. Ca∏a konstrukcja jest w pe∏ni
zabezpieczona przed zanieczyszczeniami. W ka˝dej parze wide∏ znajdujà
si´ po 2 si∏owniki. Wid∏y zewn´trzne
wykonujà ruch wsuwania i wysuwania,
zwany teleskopowaniem. Wid∏y teleskopowe STABAU realizujà podobne
funkcje jak pantograf czy wid∏y wysuwne (si∏owniki wysuwu umieszczone na zewnàtrz). Przewagà tych wide∏
jest mo˝liwoÊç p∏ynnej regulacji d∏ugoÊci u˝ytkowej, mniejsza masa w∏asna urzàdzenia (co daje wi´kszy
udêwig resztkowy wózka) i znacznie

lepsza widocznoÊç. Wid∏y charakteryzujà si´ wi´kszà wytrzyma∏oÊcià na
nadmierne obcià˝enie ni˝ ich poprzednicy, np. wid∏y wysuwne czy pantograf. Konstrukcja systemu hydraulicznego wide∏ STABAU daje w pe∏ni
równoczesny (100% dok∏adnoÊci) wysuw obu wide∏. Spód wide∏ jest dodatkowo pokryty stalà manganowà, odpornà na Êcieranie (twardoÊç wg Brinella 400), co daje wolniejsze zu˝ycie
wide∏.
Wid∏y teleskopowe mogà równie˝
wspó∏pracowaç z pozycjonerami wide∏. Pozycjonery sà wykorzystywane
wsz´dzie tam, gdzie konieczna jest regulacja rozstawu wide∏ w zwiàzku
z obs∏ugà ∏adunków czy palet o ró˝nych rozmiarach. Pozycjonery wyst´pujà w wersjach:
1. zakres pozycjonowania zawiera si´
w szerokoÊci korpusu pozycjonera
2. zakres pozycjonowania wychodzi
poza ramy korpusu pozycjonera.

Wersja ta spotykana jest wsz´dzie
tam, gdzie wyst´pujà bardzo d∏ugie
∏adunki.
Dobór odpowiednich wide∏ teleskopowych musi nastàpiç w powiàzaniu
z wózkiem. Nominalny udêwig wide∏
wyra˝ony w kg to dopuszczalna masa
∏adunku przy danym Êrodku ci´˝koÊci
∏adunku wyra˝onym w mm. Udêwig
wide∏ (tak jak ka˝dego innego osprz´tu) spada proporcjonalnie wraz ze
zwi´kszaniem Êrodka ci´˝koÊci ∏adunku. Np. wid∏y o nominalnym udêwigu
2500 kg na 600 mm mogà podnieÊç
ci´˝ar 1250 kg na 1200 mm lub 850 na
1750 mm. Udêwig danego wózka z za∏o˝onymi wid∏ami teleskopowymi spada mniej proporcjonalnie ni˝ samego
osprz´tu. Nale˝y go dok∏adnie policzyç lub odczytaç jego wartoÊç przybli˝onà w katalogu producenta. I tak,
np. do wózka 2,5 tonowego zwykle
proponuje si´ wid∏y o nominalnym
udêwigu 3500 kg na 600 mm.
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