
Logistyka 2/2005
33

Magazynowanie i transport wewn´trzny

Poszukiwany Einkäufer - Senior Corporate Buyer
Big Fish
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/7/1212782.htm 

W bardzo wielu magazynach, centrach logistycznych czy te˝
du˝ych obiektach handlowych, eksploatowane sà wózki jez-
dniowe podnoszàce, tak unoszàce jak i podnoÊnikowe nap´-
dzane silnikiem elektrycznym, zasilanym z baterii akumulato-
rów. Baterie akumulatorów stosowane w tych wózkach posia-
dajà zró˝nicowanà pojemnoÊç, która posiada istotny wp∏yw na
rzeczywisty czas eksploatacji ciàg∏ej. Nie da si´ ukryç, ˝e pod-
czas eksploatacji ich sprawnoÊç spada, a˝ w koƒcu wózek sta-
je unieruchomiony. Jest to oczywiÊcie skrajnoÊç, której w prak-
tyce nie mo˝na wykluczyç, ale nie powinna mieç miejsca.
W celu unikni´cia takiej sytuacji ka˝da bateria musi w odpo-
wiednim momencie zostaç poddana ∏adowaniu. W zale˝noÊci
od intensywnoÊci eksploatacji wózka bateria mo˝e byç:
1. poddana ∏adowaniu wraz z wózkiem podczas jego posto-

ju na stanowisku do tego wydzielonym
2. wymieniona na bateri´ na∏adowanà.

Pierwsza z sytuacji jest jednà z najcz´Êciej spotykanych
w praktyce. Wyst´puje wsz´dzie tam, gdzie mamy do czynie-
nia z niskà intensywnoÊcià eksploatacji wózków. Jest to mo˝-
liwe w magazynach, w których wy∏àczenie wózka z u˝ytkowa-
nia na czas ∏adowania nie powoduje zak∏óceƒ w jego funkcjo-
nowaniu. Sytuacja ta, oprócz wydzielenia stanowiska postojo-
wego, wyposa˝onego w odpowiednie urzàdzenie (prostow-
nik) do ∏adowania, nie wymaga specjalnego wyposa˝enia.

Z innà sytuacjà mamy do czynienia, gdy intensywnoÊç eksplo-
atacji wózków wzrasta i nie ma mo˝liwoÊci wy∏àczenia ich z u˝yt-
ku. Wówczas dla zapewnienia ciàg∏oÊci pracy niezb´dne jest po-
siadanie wymiennych baterii akumulatorów. Wymiana w wózku
baterii wa˝àcej nawet kilkaset kilogramów i umieszczeniu jej na
stanowisku do ∏adowania nie jest mo˝liwa bez urzàdzeƒ wspo-
magajàcych osob´ wykonujàcà t´ czynnoÊç. W celu zapewnienia
bezpiecznej realizacji tych czynnoÊci niezb´dne sà pomieszcze-
nia do tego przystosowane oraz ró˝ne urzàdzenia umo˝liwiajàce
wymian´ oraz obs∏ug´ baterii akumulatorów. 

Z ca∏à pewnoÊcià w ka˝dym przypadku niezb´dne sà stanowi-
ska do ∏adowania baterii akumulatorów, umo˝liwiajàce ich przy-
stosowane do iloÊci oraz zró˝nicowanych wymiarów – rys. 1, na
których instalowane sà prostowniki. Stanowiska te s∏u˝à rów-
nie˝ do przechowywania na∏adowanych baterii do czasu ich
podj´cia do wymiany. Tam, gdzie wyst´puje du˝a liczba baterii
wymiennych, stanowiska mogà posiadaç uk∏ad o dwu, a nawet
trzech poziomach gniazd, w których sà one umieszczane – rys. 6.

Nim jednak baterie trafià na stanowiska ∏adowania, muszà
zostaç wymontowane z wózków i tam umieszczone, a póêniej
stamtàd pobrane jako na∏adowane, które nast´pnie nale˝y za-
instalowaç na wózkach. W takich sytuacjach mogà byç przydat-
ne specjalnie do tego celu przystosowane wózki. Tam, gdzie
do wymiany jest ma∏a iloÊci baterii, wystarczajàce sà wózki
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Rys. 1. Stanowisko ∏adowania baterii akumulatorów. èród∏o: Materia∏y
informacyjne producenta

Rys. 2. Wózek do r´cznej wymiany baterii akumulatorów. èród∏o: 
Materia∏y informacyjne producenta

Rys. 3. Wózek jezdniowy r´czny typu Tugger do wymiany baterii aku-
mulatorów. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta
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przystosowane do r´cznej wymiany baterii akumulatorów, któ-
rych przyk∏ad przedstawiono na rys. 2.

Znacznie nowoczeÊniejszym urzàdzeniem równie˝ przezna-
czonym do wymiany ma∏ej iloÊci baterii jest wózek typu Tugger
– rys. 3. Budow´ tego wózka oparto na bazie wózka jezdniowe-
go unoszàcego r´cznego. Wyposa˝ony w elektromagnetyczny
uk∏ad wyciàgania i wpychania baterii skutecznie eliminuje r´cz-
nà jej wymian´, zaÊ przed niepo˝àdanym przemieszczaniem
wózka zapobiega uk∏ad hamulcowy. Uk∏ad wyciàga 410 kg po
∏o˝u Êlizgowym, którego konstrukcja utwierdza bateri´ bez ko-
niecznoÊci stosowania dodatkowego zabezpieczenia.

Cz´sto bywa tak, ˝e cz´stotliwoÊç wymian baterii akumula-

torów ma poziom Êredni osiàga do 40 wymian dziennie. 
W takich przypadkach bardziej efektywnym jest wózek typu
Tugger BTS o konstrukcji umo˝liwiajàcej czo∏owà lub bocznà
wspó∏prac´ z wózkiem jezdniowym nap´dzanym prowadzo-
nym albo czo∏owym. Wózek ten przystosowany jest do wy-
miany wi´kszoÊci rozmiarów baterii (o wymiarach do [d∏.
x szer.] 1115 mm x 1050 mm) – rys. 4. Równie˝ i ten wózek po-
siada elektromagnetyczny uk∏ad przemieszczania wymienianej
baterii, który wyciàga 815 kg po ∏o˝u Êlizgowym, które sku-
tecznie utrzymuje stojàcà na nim bateri´ podczas transportu. 

W obiektach, w których z uwagi na bardzo du˝à rotacj´
asortymentów eksploatowanych jest du˝o ró˝nych wózków
jezdniowych z nap´dem elektrycznym, cz´stotliwoÊç wymian
baterii jest jeszcze wy˝sza ni˝ 40. W sytuacjach, gdy poziom
ten osiàga 80 wymian na dob´, przydatnym mo˝e byç wózek
serii BBL – rys. 5. Elektromagnetyczny uk∏ad pozwala na prze-
mieszczanie 815 kg po ∏o˝u rolkowym, zapewnia odpowied-
nie bezpieczeƒstwo pracy. Wózek tej serii przystosowany jest
do szybkiej wymiany baterii przy jednopoziomowym uk∏adzie
stanowisk ich ∏adowania. Jest on jednak mniej uniwersalny od
uprzednio wymienionego, gdy˝ porusza si´ wzd∏u˝ szyny usy-
tuowanej z przodu stanowisk ∏adowania baterii.

Rzadko, ale bywa jednak tak, ˝e poziom cz´stotliwoÊci
wymian baterii akumulatorów na dob´ jest wi´ksza ni˝ 80.
Wówczas przydatny mo˝e byç wózek serii BBH – rys. 6. Wó-
zek ten posiada walory podobne jak wózek serii BBL z tym,
i˝ oferowany jest w konfiguracjach przystosowanych do ob-
s∏ugi jedno-, dwu- lub trzypoziomowego uk∏adu stanowisk
∏adowania baterii. Wózek tej serii równie˝ jest prowadzony
po szynie, która opcjonalnie mo˝e byç usytuowana z przodu
stanowisk ∏adowania baterii lub na pod∏odze.

Przedstawione urzàdzenia pozwalajà na usprawnienie go-
spodarki zapasowymi bateriami akumulatorów. Wymiana ba-
terii staje si´ prostsza, a przy okazji wzrastajà warunki bezpie-
czeƒstwa pracy personelu zajmujàcego si´ ich obs∏ugà. Z ca∏à
pewnoÊcià w pe∏ni na∏adowane baterie akumulatorów gwaran-
tujà wysokà sprawnoÊç eksploatowanych wózków.

Wszystkie ilustracje zaczerpni´to z prospektu firmy Hawker FA SA

Rys. 5. Wózek nap´dzany serii BBL do wymiany baterii akumulatorów.
èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta

Rys. 6. Wózek nap´dzany serii BBH do wymiany baterii akumulatorów
przy trójpoziomowym uk∏adzie stanowisk do ich ∏adowania. èród∏o:
Materia∏y informacyjne producenta

Rys. 4. Wózek typu Tugger BTS na wózku jezdniowym nap´dzanym pro-
wadzonym. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta




