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Lekkie suwnice bramowe przydają się wszę-

dzie tam, gdzie dojazd cięższego sprzętu (np. 

wózka widłowego wyposażonego w żurawik) jest nie-

możliwy, a zachodzi konieczność uniesienia i prze-

mieszczenia ciężkich elementów maszyn lub wy-

posażenia. Spotyka się różne nazwy tych urządzeń, 

którymi posługują się producenci i dystrybutorzy – 

mogą to być mobilne suwnice, bramki warsztatowe, 

wciągarki bramowe, suwnice portalowe, jednak de 

facto są to różne określenia tych samych urządzeń – 

niewielkich suwnic, które – dzięki kółkom – mogą nie 

tylko unosić ładunki, ale także przemieszczać je na 

niewielkie odległości (np. znad maszyny na podsta-

wioną obok paletę w celu dalszego transportu za 

pomocą wózka widłowego).

Są to zatem idealne urządzenia do wszelkiego 

rodzaju prac remontowych, rozbiórkowych oraz 

instalacyjnych. Ich konstrukcja jest bardzo pro-

sta – poprzeczna belka w wciągarką (zwykle ręczną 

łańcuchową) umieszczona na podporach, które z kolei 

wyposażone są w niewielkie koła umożliwiające 

przepchnięcie takiej suwnicy po gładkim podłożu 

(posadzce) na niewielką odległość. Dlatego kółka takie 

muszą cechować się odpowiednią wytrzymałością.

Bardzo często spotyka się takie konstrukcje, 

które umożliwiają zmianę wysokości belki jezdnej 

lub/i rozstawu podpór, dzięki czemu można suwnicę 

tak dostosować, aby można było nią przemieszczać 

się w miejscu o ograniczonej dostępności (zarów-

no jeśli chodzi o szerokość jak i wysokość). Poza 

regulacją konstrukcja modułowa może zapewniać 

możliwość rozłożenia urządzenia na poszczególne 

elementy, co ułatwia jej transport (np. z miejsca 

składowania, między halami, itp.).

Zwykle lekkie suwnice wykonane są ze stali lub 

aluminium, sprawą wtórną jest zamontowany wcią-

gnik (ręczny, elektryczny, linowy lub łańcuchowy), 

który może być wybrany przez zamawiającego.

Tomasz Kurzacz

Lekkie suwnice bramowe

Awaria maszyny to nierzadko konieczność zdjęcia jej obudowy 
i wyjęcia ciężkich podzespołów. W takich przypadkach 
pomocna może okazać się lekka suwnica bramowa.
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Niektóre z dostępnych na rynku urządzeń speł-

niają normę PN-EN 795:2012, a więc za ich pomocą 

można podnosić i opuszczać personel techniczny 

w razie konieczności wykonania prac na pewnej 

wysokości. 

Lekkie suwnice bramowe mogą mieć udźwig na-

wet do kilku ton (np. do 5), ale w przypadku rządzeń 

o większym udźwigu konieczne jest zgłoszenie do 

UDT. Wciągarki bramowe wyposażone we wciągniki 

ręczne o udźwigu mniejszym niż 2000 kg lub elek-

tryczne o udźwigu mniejszym niż 1000 kg i zasilane 

napięciem 230 V nie wy magają zgłoszenia do UDT.

Warto zwrócić uwagę także na drobne, ale ważne 

elementy takich suwnic, jakimi są hamulce, wysu-

wane podpórki oraz blokady kółek/wózków. Dzięki 

temu mamy pewność, że w czasie pracy wózek się 

nie przemieści. Same kółka mogą być wykonane 

z tworzyw sztucznych (np. poliamidu), mogą mieć 

bieżnik gumowy lub poliuretanowy, a także mogą 

być wykonane całkowicie z gumy.

Niektóre z oferowanych urządzeń na naszym 

rynku mogą pracować w atmosferze wybuchowej 

(np. bramka warsztatowa typu WB oferowana przez 

firmę AJER-TECH).

Wciągniki, zasilanie i sterowanie
W tego typu suwnicach stosuje się wciągniki elek-

tryczne (linowe i łańcuchowe) i ręczne (łańcuchowe). 

Przy dużym natężeniu pracy najlepiej sprawują się 

elektryczne wciągniki trójfazowe, za pomocą których 

można podnosić najcięższe ładunki. Mogą być wypo-

sażone w silniki o jednym lub dwóch biegach.

Przy mniejszych masach (do 500 kg) i niewielkim 

natężeniu pracy dobrze sprawdzają się wciągniki 

jednofazowe.

Przy sporadycznym używaniu suwnic można 

zastosować wciągnik ręczny, za pomocą którego 

można podnosić ładunek do 500 kg. Jest to często 

wystarczające rozwiązanie w warsztatach Utrzyma-

nia Ruchu.

Zasilanie wciągników elektrycznych może być 

realizowane praktycznie na dwa sposoby: za pomocą 

karnisza lub szynoprzewodami. W przypadku za-

silania karniszowego przewód jest podwieszony na 

wózkach, które poruszają się po profilach karniszo-

wych (jak w przypadku tradycyjnych zasłon). Takie 

zasilanie dobrze sprawdza się w przypadku wysokich 

i krótkich suwnic. Niewątpliwą zaletą takiego roz-

wiązania jest niski koszt.

W przypadku większych suwnic można zasto-

sować zasilanie szynoprzewodami, w których prąd 

z szyn zasilających odbiera specjalny wózek – odbie-

rak prądu. Mimo, że jest to rozwiązanie dedykowane 

raczej suwnicom montowanym na stałe, spotyka się 

je także w lekkich suwnicach bramowych.

Sterowanie wciągnikami może być kablowe lub 

bezprzewodowe. Sterowanie radiowe jest wygodniej-

sze i bezpieczniejsze, nie jest podatne na zakłócenia 

(czego mogą się obawiać użytkownicy). Dzięki temu, 

że operator nie jest ograniczony kablem, może do-

kładniej i bezpieczniej pracować z suwnicą.

Rynek
Na polskim rynku jest stosunkowo dużo firm 

oferujących tego typu urządzenia, począwszy od 

najmniejszych i o małym udźwigu, aż po suwnice 

o udźwigu do 5 ton. W Polsce są także produko-

wane tego typu urządzenia (np. przez firmę Hak 

czy TRANSREM). Firma Brentano.pl, specjalizująca 

się w urządzeniach dźwignicowych, ma w ofercie 

kilkadziesiąt tego typu urządzeń w różnych wyko-

naniach.

Wśród producentów i dostawców lekkich suwnic 

bramowych można wymienić takie firmy jak: ABUS 

Crane Systems Polska, AE KOREMBA (SUPERLIFTER), 

AJER-TECH, ALPHA TECHNOLOGY, BRENTANO.pl, 

Carl Stahl Tech Service, Columbus McKinnon Polska, 

DAW-MAR, Demag, DHC, Dźwigopol Łódź, Eurotech, 
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Przyjrzyjmy się kilku rozwiązaniom oferowanym 

przez firmy w Polsce.

Porta Gantry Rapide oferowana przez Lifton Pol-

sla to unikalna w swej konstrukcji, łatwa w transpor-

cie, mobilna wciągarka bramowa o udźwigu do 500 

kg i niewielkiej wadze do 44 kg. Montowana przez 1 

osobę w ciągu 1 minuty. Montaż nie wymaga użycia 

narzędzi i odbywa się za pomocą 6 bolców. Całkowi-

cie składana, ma 2 zintegrowane kółka do łatwego 

transportu. Dostępne różne rozpiętości i wysokości. 

Całość wykonana jest z anodowanego aluminium. 

Ma certyfikat CE i ATEX.

Samojezdna suwnica bramowa PROMAG wy-

posażona jest w 2 nieobrotowe koła napędzane 

silnikami elektrycznymi oraz 2 koła bierne obro-

towe wykonane z poliuretanu. Suwnica bramowa 

została wyposażona w 4 zderzaki bezpieczeństwa 

zapobiegające ewentualnemu kontaktowi z pieszym 

lub uszkodzeniom ładunku. Urządzenie może być 

zasilane prądem trójfazowym przy użyciu kablo-

zwijaka na podporze, kablozwijaka na belce lub za 

pomocą akumulatorów zamontowanych na kon-

strukcji suwnicy. Żywotność baterii jest bardzo duża, 

a ładowanie może być realizowane z gniazdka 230 V, 

mimo 400-woltowego zasilania suwnicy. Sterowanie 

ruchami suwnicy odbywa się przy użyciu kasety 

sterowniczej na przewodzie lub za pomocą bezprze-

wodowego pilota (sterowanie radiowe).

Hak, Lifton Polska, LOG-SYSTEM, manulift, Mipro-

met, PPH ELDREW, Promag, PS Lift, RAGOR, Rialex 

crane systems, Suwnicabramowa.pl, Suwnice.tech, 

Transrem, VETTER Krantechnik, WIS-MARK, WIT-

STAL, ZBUD.

Wybrane lekkie suwnice bramowe dostępne w Polsce

Model WB2500/4s Porta Gantry Rapide Porta Gantry DELTA 300 DELTA 100 SSB Elephant Na Kołach MINI/STAN-
DARD/MAXI WBP WB-3

Producent AJER-TECH Reid Lifting Reid Lifting Mipromet Mipromet PROMAG Suwnica bramowa FELTES WIS-MARK WITSTAL

Informacje z firmy AJER-TECH Lifton Polska Lifton Polska Mipromet Mipromet PROMAG Suwnica bramowa Diamentport WIS-MARK WITSTAL

Strona www producenta lub dystrybu-
tora www.ajer-tech.pl www.liftonpolska.pl www.liftonpolska.pl www.mipromet.pl www.mipromet.pl www.promag.pl www.superlifter.pl www.sunicabramo-

wa.pl www.wis-mark.pl www.witstal.pl

Udźwig [kg] 6300 250–500 500–5000 500–5000 1500 1000–6300 250–2000 do 1000 do 3200 150–3200

Rozpiętość [m] 10 1,5–3,5 1,58–8,08 2,0–6,0 4257 3,0–10,0 2–6 1,0–8,0 do 7,7 2–6

Wysokość [m] b.d. 2,26–3,14  2,67–6,15 1,5–5,0 3322 3,0–6,0 1,5–4 1,5–3,5 2,0–4,8 1,5–6

Rodzaj wciągarki ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr.

Rodzaj zawiesia łańcuch/lina łańcuch/lina łańcuch/lina łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch/lina łańcuch

Przesuw wzdłużny ręczny/elektr. ręczny ręczny ręczny/elektr. ręczny elektr. ręczny ręczny ręczny/elektr. ręczny/elektr.

Materiał wykonania stal aluminium aluminium stal stal stal aluminium aluminium stal stal

Liczba kół b.d. 4 4 4 4 4 4 8 4 4

Możliwosć blokowania kół tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Możliwość przesuwania z ładunkiem tak tak tak tak tak tak nie tak wg odrębnych ustaleń 
z producentem nie

Masa [kg] 1290 33–44 92,5–352 80–300 369 ok. 500 zależna od modelu 117–206 do 1500 150–300

Uwagi montaż przez 1 osobę 
bez uzycia narzędzi, ma 
2 kółka transportowe, 
które po złożeniu po-
zwalają ciągnąć suwnicę 
po podłożu, mają CE i  
ATEX, wkonane z anodo-
wanego aluminium

szybki montaż na 4 śru-
by przez 1–2 osoby, mają 
CE i ATEX, wykonane z 
anadowanego alumi-
nium, mozliwość zasto-
sowania dodatkowych 
stopek (regulowanych) 
dla łatwego wypozio-
mowania suwnicy w 
miejscach o nierównym 
lub wielopoziomowym 
podłożu

udźwig, rozpiętość i 
wysokość zależą od 
wybranego modelu i 
wybranej belki

wg karty katalogowej

Źródło: AJER-TECH
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o udźwigu od 50 kg do 5000 kg i szerokości belki no-

śnej od 2 m do 6 m. Koła jezdne mogą być wykonane 

z powłoka z poliamidu, do zastosowania przy udźwi-

gu od 50 kg do 5000 kg przy gładkich posadzkach 

przemysłowych lub z pełnej gumy: do zastosowania 

przy udźwigu max do 1000 kg przy grubych, nierów-

nych posadzkach (przy udźwigach powyżej 1000 kg 

ogumienie typu Vulkolann wychodzi korzystniej). 

Ogumienie typu Vulkollan może być stosowane do 

Lekka suwnica bramowa z oferty suwnicabramo-

wa.pl to urządzenie przeznaczone do wszelkich prac 

remontowych, instalacyjnych, rozbiórkowych itp. 

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala nie 

przesuwanie suwnicy nawet wtedy gdy jest ona pod 

pełnym obciążeniem. Doskonałe narzędzie w sy-

tuacjach gdy jest potrzeba przeniesienia ciężkich 

elementów z pomieszczenia do pomieszczenia. 

Świetnie sprawdza się również w halach produkcyj-

nych czy fabrykach gdzie można przesuwać bramkę 

po otwartej przestrzeni.

• montaż bez użycia narzędzi,

• lekka, aluminiowa konstrukcja,

• każde koło ma specjalny hamulec,

• suwnica ma regulację wysokości oraz szerokości,

• dostępne belki: 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m.

Firma Hak oferuje bramki warsztatowe z regulo-

waną wysokością. Ich zastosowanie: do prac przeła-

dunkowych, montażu, napraw, w wielu gałęziach prze-

mysłu. Udźwig – od 250 do 3200 kg lub większy (na 

indywidualne zamówienia), łatwy demontaż i montaż, 

możliwość przemieszczania w dowolnym kierunku.

Suwnica bramowa lekka CS-PK oferowana jest 

przez Carl Stahl Tech Service. Ten uniwersalny typ 

suwnicy można stosować w hali i na zewnątrz. Prosta 

i łatwa w montażu konstrukcja. Szerokość roboczą 

można w łatwy sposób zmienić dzięki połączeniu 

w systemie LINDAPTER. Możliwe do dostawy suwnice 

Źródło: WIS-MARK

Model WB2500/4s Porta Gantry Rapide Porta Gantry DELTA 300 DELTA 100 SSB Elephant Na Kołach MINI/STAN-
DARD/MAXI WBP WB-3

Producent AJER-TECH Reid Lifting Reid Lifting Mipromet Mipromet PROMAG Suwnica bramowa FELTES WIS-MARK WITSTAL

Informacje z firmy AJER-TECH Lifton Polska Lifton Polska Mipromet Mipromet PROMAG Suwnica bramowa Diamentport WIS-MARK WITSTAL

Strona www producenta lub dystrybu-
tora www.ajer-tech.pl www.liftonpolska.pl www.liftonpolska.pl www.mipromet.pl www.mipromet.pl www.promag.pl www.superlifter.pl www.sunicabramo-

wa.pl www.wis-mark.pl www.witstal.pl

Udźwig [kg] 6300 250–500 500–5000 500–5000 1500 1000–6300 250–2000 do 1000 do 3200 150–3200

Rozpiętość [m] 10 1,5–3,5 1,58–8,08 2,0–6,0 4257 3,0–10,0 2–6 1,0–8,0 do 7,7 2–6

Wysokość [m] b.d. 2,26–3,14  2,67–6,15 1,5–5,0 3322 3,0–6,0 1,5–4 1,5–3,5 2,0–4,8 1,5–6

Rodzaj wciągarki ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr. ręczna/elektr.

Rodzaj zawiesia łańcuch/lina łańcuch/lina łańcuch/lina łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch/lina łańcuch

Przesuw wzdłużny ręczny/elektr. ręczny ręczny ręczny/elektr. ręczny elektr. ręczny ręczny ręczny/elektr. ręczny/elektr.

Materiał wykonania stal aluminium aluminium stal stal stal aluminium aluminium stal stal

Liczba kół b.d. 4 4 4 4 4 4 8 4 4

Możliwosć blokowania kół tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Możliwość przesuwania z ładunkiem tak tak tak tak tak tak nie tak wg odrębnych ustaleń 
z producentem nie

Masa [kg] 1290 33–44 92,5–352 80–300 369 ok. 500 zależna od modelu 117–206 do 1500 150–300

Uwagi montaż przez 1 osobę 
bez uzycia narzędzi, ma 
2 kółka transportowe, 
które po złożeniu po-
zwalają ciągnąć suwnicę 
po podłożu, mają CE i  
ATEX, wkonane z anodo-
wanego aluminium

szybki montaż na 4 śru-
by przez 1–2 osoby, mają 
CE i ATEX, wykonane z 
anadowanego alumi-
nium, mozliwość zasto-
sowania dodatkowych 
stopek (regulowanych) 
dla łatwego wypozio-
mowania suwnicy w 
miejscach o nierównym 
lub wielopoziomowym 
podłożu

udźwig, rozpiętość i 
wysokość zależą od 
wybranego modelu i 
wybranej belki

wg karty katalogowej



26| Główny Mechanik 
Wrzesień–Październik 2018

R
A
P
O
R
T

udźwigu 3200 kg, przy lekko nierównych posadzkach 

przemysłowych (kamienie, dziury, krawędzie).

MIPROMET oferuje lekką aluminiową wciągarkę 

bramową DELTA 700. Na wyposażeniu standardo-

wym jest:

• wózek jezdny pchany z możliwością blokowania, 

• dwa składane stojaki boczne z możliwością regu-

lacji wysokości,

• zintegrowany element do regulacji długości po-

ziomej wciągarki, 

• zestaw jezdny kołowy z hamulcem i bieżnikiem 

poliuretanowym,

• zderzaki wózka, 

• wciągnik łańcuchowy SBE.

Suwnice bramowe KBK z oferty Demag stanowią 

optymalne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie montaż 

żurawia halowego byłby zbyt czasochłonny – czy też 

wręcz niemożliwy. Na równym i gładkim podłożu 

można nimi bez problemu manewrować i przesuwać 

w każdym kierunku. Dzięki temu stanowią one nie-

ocenioną pomoc przy załadunku i rozładunku oraz 

podczas prac naprawczych i montażowych. Czym 

wyróżniają się one ponadto?

• udźwig do maks. 3200 kg,

• szeroki zakres płynnej regulacji rozstawu suwnicy.

Wciągarka bramowa z profili aluminiowych ALU1 

to produkt w ofercie VETTER Krantechnik. Przejezd-

na wciągarka bramowa ALU1 może być stosowana 

w różnych miejscach, gdzie może być szybko i prosto 

złożona lub rozłożona. Za pomocą ALU1 można 

z łatwością podnosić ładunki aż do 1500 kg, transpor-

tować i przemieszczać się z ładunkiem. Zintegrowany 

hamulec zabezpiecza wózek ręczny w każdej pozycji. 

Dzięki regulowanej wysokości w standardzie, przejezd-

na wciągarka bramowa Alu pasuje do wielu potrzeb.

Montaż odbywa się bez wiercenia oraz bez 

dodatkowych narzędzi, wszystkie elementy łączone 

są wtykowo. Dzięki swojej prostocie w składaniu 

i rozkładaniu nadaje się idealnie do celów monta-

żowych zarówno w hali, jak i na zewnątrz. Składa-

ne podpory boczne oraz max ciężar pojedynczego 

elementu do 30 kg sprawiają, że wciągarka bramowa 

Alu jest mobilna i łatwa do transportu przez jedną 

osobę. Wciągnik łańcuchowy elektryczny zasilany 

jest poprzez kabel spiralny ELECTROLIFT, możliwy 

jest także wciągnik ręczny.

Jej zalety to: 

• obniżona masa własna poprzez konstrukcję 

z profili aluminiowych,

• łatwy montaż wtykowy – bez wiercenia, bez 

narzędzi,

• składane podpory boczne,

• lekki przejazd na równej powierzchni na 4 kołach 

(z hamulcem),

• regulowana wysokość,

• wózek ręczny wciągnika z hamulcem.

Suwnica bramowa – mobilny dźwig portalowy 

Unicraft PK 1 z oferty PPH ELDREW przeznaczony 

jest do załadunku i rozładunku, montażu, naprawy 

lub prac magazynowych. Jego cechy to: 

• łatwe przemieszczanie i montaż za pomocą czte-

rech rolek zwrotnych z hamulcami postojowymi, 

• łatwa i bezpieczna regulacja wysokości w stanie 

nieobciążonym poprzez dźwignię i dwie śruby 

zabezpieczające na każdy wspornik, 

• stabilna i wytrzymała, odporna na skręcanie 

konstrukcja dzięki dodatkowym poprzecznym 

rozpórkom, 

• możliwość zamontowania wózka jezdnego z na-

pędem ręcznym. 
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