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Wózki widłowe o dużym 
udźwigu

W niektórych gałęziach przemysłu (np. metalowym, 
budowlanym) niezbędne jest zastosowanie wózków widłowych 
o dużym udźwigu. Zwykle za ich pomocą wywozi się produkty 
z hal na place magazynowe oraz realizuje prace za2ładunkowe 
(na wagony kolejowe lub samochody ciężarowe).

Wózki widłowe spotyka się niemal w każdym 

przedsiębiorstwie przemysłowym, a także 

na placach i rampach przeładunkowych (logisty-

ka). W przeciętnym magazynie wystarczy zwykły, 

elektryczny wózek o ładowności 1–2 t, natomiast 

w niektórych przypadkach istnieje potrzeba zakupu 

cięższego sprzętu, gdyż potrzeba przemieszczać np. 

zwoje blachy, ciężkie elementy betonowe czy kon-

tenery. Sprzęt, który w magazynie będzie uznawany 

za „ciężki” będzie miał udźwig do 2,5 t i możliwość 

obsługi wyłącznie palet. Natomiast „na placu” może 

być potrzebny urządzenie o udźwigu powyżej 10 ton. 

Takie wózki nie są niczym nadzwyczajnym i znaj-

dują się w ofercie producentów, którzy proponują 

urządzenia o udźwigu nawet do ok. 70 ton.

Tego typu wózki mają nieco odmienną kon-

strukcję od typowych niewielkich „widlaków”, które 

mają zwartą budowę, gdyż użytkownikom zależy 

na stosowaniu ich między regałami w magazynie. 

Wózek o dużym udźwigu, często w żargonie nazy-

wany „ciężkim”, musi zapewniać przede wszystkim 

możliwość przemieszczania nie tylko ciężkich, ale 

i dużych ładunków na stosunkowo duże (w skali 

przedsiębiorstwa) odległości oraz na umieszczanie 

ich na dużych wysokościach (np. kontenery w kilku 

warstwach). Jednak podstawowym parametrem przy 
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ich konstruowaniu oraz późniejszym użytkowaniu 

jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa. Stąd 

właśnie nieco odmienna konstrukcja takich wózków.

Budowa wózków o dużym udźwigu
Urządzenia takie mają wzmocnioną konstrukcję, 

przystosowaną do przemieszczania bardzo dużych 

i ciężkich ładunków. Ponieważ są przeznaczone do 

nieco innych zadań niż wózki stosowane w magazy-

nach, zatem praktycznie nie występują tu ogranicze-

nia związane z wielkością wózka. Ba – duża i ciężka 

konstrukcja zapewnia większa stabilność, którą 

w niektórych rozwiązaniach się zwiększa stosując 

dodatkowe przeciwwagi jeszcze bardziej zwiększają-

ce stateczność.

W przypadku konieczności unoszenia ciężkich 

ładunków na duże wysokości ważny jest tzw. udźwig 

resztkowy wózka. Udźwig nominalny zmniejsza się 

wraz ze wzrostem wysokości, co jest związane ze 

stabilnością. Zatem ważnym parametrem jest usta-

lenie, czy dane urządzenie umożliwia uniesienie na 

wymaganą wysokość konkretnego ładunku. Zatem 

udźwig resztkowy to nic innego jak udźwig wózka 

z masztem wysuniętym na określoną wysokość (lub 

przy maksymalnym wysunięciu masztu). Istnieją 

wózki, których udźwig resztkowy jest zbliżony lub 

taki sam, jak znamionowy.

Ponieważ ciężkie wózki poruszają się zwykle na 

placach, zatem stosuje się w nich silniki spalinowe, 

zapewniające lepsze osiągi w stosunku do elektrycz-

nych. Oczywiście spotyka się konstrukcje elektrycz-

ne – przykładem może być CARER Z160 – elektryczny 

wózek o udźwigu 16 ton. Wózek ten wyposażono 

w ciekawe rozwiązania – np. system kamer z przodu 

i tyłu wózka, co poprawia bezpieczeństwo pracy. 

Wózki CARER z serii R120-160 – także o udźwigu do 

16 ton – wyposażono w przechylną kabinę operatora 

zapewniającą szybką i łatwą wymianę baterii. Wózek 

taki ma jedną niezaprzeczalną zaletę – może wjeż-

dżać bez problemu do hali produkcyjnej. Dystrybu-

torem tych urządzeń jest firma Kuhn Polska.

Konstrukcję wózków determinują także warunki, 

w jakich będą pracowały. Należy pamiętać, że na 

zewnątrz hal mogą panować temperatury od -20 do 

+30°, a sporadycznie – nawet niższe i wyższe. Stąd 

tego typu wózki wyposażone są zwykle w klimaty-

zowane i ogrzewane kabiny. W specjalnych wykona-

niach (np. wózków pracujących w odlewniach) sto-

suje się specjalne materiały i osłony zabezpieczające 

operatora i mechanizmy przed kontaktem z ciekłym 

metalem. Stosuje się także zabezpieczenia przeciw-

pyłowe czy osłony termiczne (fartuchy). W wózkach 

teleskopowych montuje się podpory zapewniające 

większą stabilność urządzenia przy maksymalnie 

wysuniętym maszcie (np. Manitou MHT 1490).

Ciekawa może być budowa układu napędowego 

i jezdnego. Zwykle stosuje się silniki wysokoprężne 

(choć dostępne są także z silnikami gazowymi) wraz 

z przekładniami hydrostatycznymi, dzięki czemu 

łagodzi się szarpnięcia przy ruszaniu i w czasie jazdy. 

W niektórych konstrukcjach (np. STILL RX 70) moż-

na spotkać napęd spalinowo-elektryczny, w którym 

silnik spalinowy napędza generator wytwarzający 

prąd, który służy do zasilania elektrycznego silnika 

trakcyjnego. Takie rozwiązania spotyka się także 

w lokomotywach, dzięki czemu unika się stosowania 

przekładni mechanicznych lub hydrostatycznych, 

które przy dużych mocach się nie sprawdzają. Napę-

dzane mogą wszystkie 4 koła.

Dla zwiększenia zwrotności wózki o dużym 

udźwigu mogą mieć wszystkie koła skrętne. Przykła-

dem takiego urządzenia jest np. Manitou MHT10130. 

Dla sprawnego poruszania się po nierównościach 

stosuje się koła o znacznie większych średnicach, 

a podwozie jest podwyższone w stosunku do trady-

cyjnych konstrukcji, uzyskując tym samym większy 

prześwit. Takie wózki mogą zatem pracować nawet 

na placach budów. Koła mogą być wyposażone 

w opony pełne lub pneumatyczne.

Przy wyborze konkretnego wózka warto jeszcze 

zwrócić uwagę na inne sprawy, takie jak rodzaj ste-

rowania (kierownica, joystick), systemy ułatwiające 

pracę operatora (kamery z wyświetlaczem), odpo-

wiednie wytłumienie i amortyzacja kabiny, dostępny 

osprzęt i akcesoria (np. oświetlenie), zużycie paliwa, 

serwis, itp.

Interesującą opcją może być wykonanie wózka na 

specjalne zamówienie. W niektórych przypadkach 

jest to jedyny sposób na zakup wózka do specy-

ficznych zastosowań. Usługi takie świadczy kilku 

producentów wózków (m.in. firma Carer).

Przykłady wózków o dużym udźwigu
Seria ciężkich wózków widłowych DOOSAN o udźwi-

gu 11 000–16 000 kg z oferty WDX to maszyny 

znajdujące zastosowanie w portach, terminalach 

kontenerowych, zakładach metalurgicznych, itp. 

Wózki widłowe wyposażono w potężne, sześciocylin-

Wózek Hyster H36-48XM(S)-12. Zdjęcie: Hyster
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drowe silniki wysokoprężne w technologii common 

rail o mocy od 140 do 160 KM, charakteryzujące się 

niskim zużyciem paliwa, a jednocześnie doskona-

łymi parametrami użytkowymi. Wózek widłowy 

wyposażono w komfortowy przedział operatora, 

zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygody przy 

długotrwałej pracy. Szeroki wybór opcji dodatkowego 

wyposażenia umożliwia zastosowanie wózków wi-

dłowych przy operowaniu różnorodnymi ładunkami 

o znacznych gabarytach i ciężarach.

Do zalet tych modeli zaliczamy w szczególności:

• chłodzone olejem hamulce tarczowe ODB,

• wydajność,

• wyjątkowo niskie zużycie paliwa,

• zintegrowany przesuw boczny zwiększający 

widoczność,

• czujnik wykrywający operatora,

• łatwość serwisowania,

• przestronna kabina.

Kompaktowe wózki widłowe dużych udźwigów 

PAUS umożliwiają szybki transport i składowanie 

materiałów o dużej wadze. W ofercie znajdują się 

wózki widłowe o udźwigu od 12 do 28 ton. Każdy 

z wózków widłowych budowany i wyposażany jest 

pod indywidualne zamówienie. Opcjonalnie klienci 

mogą zamówić wózek wyposażony w podnośnik do 

kontenerów, zamkniętą kabinę operatora, izolację 

akustyczną i inne modyfikacje. Dzięki specjalistycz-

nemu systemowi amortyzacji tylnej osi, menewro-

wanie nimi staje się łatwiejsze, nawet w ciasnych 

przestrzeniach. Cechy charakterystyczne:

• ergonomiczna platforma operatora z wygodnym 

joystickiem, 

• dobry dostęp do podzespołów na potrzeby serwi-

sowe dzięki kabinie z zawiasami, 

• elektrycznie sterowana pompa wspomagania 

awaryjnego zapewnia doskonałe sterowanie na-

wet wtedy, gdy silnik napędowy jest wyłączony, 

• skręt tylnej osi gwarantuje wyjątkową manewro-

wość w ograniczonych przestrzeniach, 

• opcjonalne silniki gazowe lub wysokoprężne, 

• różne maszty podnośnikowe i urządzenia ładun-

kowe, 

• różne rodzaje opon. 

Wózki widłowe HYSTER o dużych udźwigach 

zostały zaprojektowane do łatwego wykonywania 

pracy z najcięższymi ładunkami w najtrudniejszych 

warunkach. Ciężkie wózki widłowe Hyster z udźwi-

gami w zakresie od 8 aż do 48 ton są właściwym 

sprzętem do każdej ciężkiej pracy w różnorodnych 

warunkach. Największy z nich – H36-48XM(S)-12, to 

zwarta maszyna, dostępna z szeroka gamą stan-

dardowego i opcjonalnego wyposażenia. Maszyny 

tej serii dostępne są z nowoczesnymi „czystymi” 

silnikami diesla i LPG, standardowymi mokrymi 

hamulcami, mocną osią napędową i zaawansowaną 

automatyczną skrzynią biegów, co w połączeniu 

daje maksymalną produktywność i niezawodność 

podczas pracy w wysilonych aplikacjach. By najlepiej 

spełnić wymagania aplikacji dostępna jest gama 

różnych typów masztów i karetek, wideł i osprzętu 

w tym także spreaderów. Nowe modele o krótszym 

rozstawie osi są idealne dla zastosowania w miej-

scach, gdzie obszar pracy jest ograniczony. Funkcja 

automatycznego wyłączania silnika i odchylana 

kabina dają łatwy dostęp serwisowy minimalizując 

koszt i skracając czas serwisu.

Wózki serii Toyota Tonero są przystosowane do 

intensywnego użytkowania – ich udźwig to 8 ton, 

natomiast wysokość podnoszenia sięga maksymal-

nie 6 metrów. Przemysłowy silnik, w które zostały 

wyposażone, umożliwiają rozwinięcie wysokiej 

prędkości podnoszenia, doskonałe przyspieszenie 

i ekonomiczne zużywanie paliwa. Ekonomiczny 

silnik diesel z wtryskiem paliwa Common Rail jest 

dostosowany do wymagań norm emisji spalin Stage 

IIIB. Bezpieczeństwo operatora i ładunku w tych mo-

delach zapewnia system Toyota SAS oraz doskonała 

widoczność z wózka. Modele serii Toyota Tonero 

cechują ponadto niewielkie rozmiary, łatwość ob-

sługi serwisowej, wytrzymała metalowa konstrukcja 

nadwozia oraz niezawodność.
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Wózek Toyota Tonero z przeciwwagą. Zdjęcie: Toyota

Elektryczny wózek Carer. Zdjęcie: Kuhn Polska
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Cechy charakterystyczne:

• udźwig maksymalnie do 8 ton przy 600 mm  na 

środku ciężkości ładunku,

• wysokość podnoszenia wynosząca do 6 m,

• system Toyota SAS z cylindrem blokującym tylną 

oś, synchronizacją układu kierowniczego i kontro-

lowaniem funkcji masztu,

• mocne i niezawodne silniki Toyota diesel lub LPG,

• możliwość wyboru dźwigni do obsługi funkcji 

hydraulicznych,

• wysokiej jakości amortyzowany fotel.

Wózek widłowy elektryczny Carer – R120-160 

jest wyrazem maksymalnej siły i potęgi oferowa-

nych w standardzie wózków Carer. Może obsługi-

wać ładunki o masie do 16000 kg. Wyposażony jest 

w przechylną kabinę operatora zapewniającą szybką 

i łatwą wymianę baterii. Wózek ten łączy wysoką 

wydajność, długi czas pracy oraz kompaktową kon-

strukcję.

Wózek widłowy Linde o udźwigu 10–18 t ma reno-

mowany, precyzyjny system napędu hydrostatyczne-

– Na co zwrócić uwagę wybierając wózek o dużym 
udźwigu?
Wybierając wózek widłowy należy zwrócić uwagę 
na kilka istotnych elementów: jaka jest specyfika 
transportowanego produktu, czyli jego waga i wymiary. 
Od tego między innymi zależy tzw. udźwig resztkowy 
wózka, który również jest jednym z najistotniejszych 
elementów przy wyborze maszyny. Udźwig resztkowy 
zależy nie tylko od gabarytów ładunku, ale również 
zastosowanego osprzętu oraz wysokości podnoszenia. 
Trzecim ważnym elementem jest podłoże, na którym 
będzie pracować wózek oraz czy będzie to na zewnątrz, 
czy wewnątrz hali.

– Czy warto decydować się na zakup/leasing 
nowego czy używanego urządzenia?
W przypadku wózków o dużych udźwigach zalecam 
zakup nowego wózka lub zakup używanej maszyny 
u zaufanego dostawcy. Kupując używany sprzęt z ryn-
ku narażamy się na niebezpieczeństwo zakupu wózka 
używanego z niesprawdzonego źródła, brak dokumen-
tacji potwierdzającej jego prawidłową eksploatację 
(przeglądy okresowe, naprawy z uwzględnieniem ory-
ginalnych części), krótszy okres gwarancji lub jej brak, 
ryzyko nieprzewidzianych kosztownych napraw oraz 
mniejszą dostępność części zamiennych w przypadku 
starszych modeli.

– Jeśli urządzenie używane – na co zwracać uwagę 
przy zakupie?
Jeśli jednak zdecydujemy się na wózek używany, 
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego stan 
techniczny, stopień zużycia podzespołów wymagają-

cych kontroli np. przy badaniu UDT jak ogumienie, 
widły czy maszt. Ważna jest też dokumentacja, w tym 
książka przeglądów serwisowych i konserwacyjnych 
oraz przebieg liczony w motogodzinach i oczywiście 
rok produkcji.

–Do jakich prac bardziej nadaje się wózek z masz-
tem, a do jakich – teleskopowe?
Standardowy wózek z masztem jest przeznaczony 
głównie do prac z ładunkami spaletyzowanymi 
i w miejscach, gdzie występuje utwardzona nawierzch-
nia. Wynika to, z konstrukcji wózka i zastosowanego 
napędu na przednią oś w większości modeli wózków 
czołowych, co eliminuje wózek z użytkowania na bar-
dzo nierównych nawierzchniach.
Wózek z wysięgnikiem ma zastosowanie do obsługi 
ładunków niespaletyzowanych i jest dedykowany na 
trudny teren m.in. w rolnictwie czy w branży budow-
lanej. 

– Czy poza wózkiem należy w specjalny sposób 
przygotować podłoże do operowania tego typu 
wózkami z ciężkimi ładunkami?
Z uwagi na masę własną tego typu wózków oraz cięż-
kie ładunki wskazane jest, aby nawierzchnia nie miała 
dużych nierówności, różnicy poziomów czy miejsc 
tylko utwardzonych. Biorąc pod uwagę typ podłoża, do 
każdego wózka można dobrać odpowiednie ogumienie. 
Głównie są to opony: pneumatyczne, superelastyczne, 
superelastyczne-niebrudzące i tzw. „opaski”. Dobór 
odpowiedniego ogumienia przekłada się również na 
komfort pracy operatora, gdyż każdy typ ogumienia 
ma inne właściwości amortyzacyjne.

Jak wybrać wózek o dużym udźwigu?

Piotr Rachwalski
Menedżer ds. klientów 
kluczowych WDX

Wózek Linde H 100D-180D. Zdjęcie: Linde
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go nie wymagający skrzyni biegów, sprzęgła, systemu 

różnicowego czy też konwencjonalnych hamulców. 

Połączenie napędu hydrostatycznego z najnowo-

cześniejszym silnikiem wysokoprężnym o wyso-

kim momencie obrotowym oraz dwupedałowym 

systemem jazdy gwarantuje płynną kontrolę jazdy 

w przód i w tył. Cykle załadunkowe przebiegają płyn-

nie, a sam wózek jest najbardziej zwinnym wózkiem 

w swojej klasie. Modułowa konstrukcja głównych 

struktur sprawia że wózek jest niezwykle kompak-

towy, zwrotny i sprawdza się w wielu rodzajach 

aplikacji. Panoramiczny maszt, przestronna i amor-

tyzowana kabina z zaokrągloną szybą przednią 

gwarantującą doskonałą widoczność oraz intuicyjne, 

funkcjonalne elementy sterujące czynią miejsce 

pracy operatora wyjątkowo komfortowym. Zapro-

jektowany z myślą o obsłudze ciężkich ładunków 

na paletach, jak i ładunków bez palet, w tym także 

pustych kontenerów umożliwia łatwe dopasowanie 

do wymagań aplikacji i stanowi idealne rozwiązanie 

w różnorodnych aplikacjach przemysłowych.

Firma Kalmar oferuje wózki o udźwigu nawet do 

72 ton. Doskonale sprawdzają się w przemyśle meta-

lowym oraz budowlanym. Charakteryzują się małą 

liczbą ruchomych części i łatwością serwisowania. 

Operator ma zapewnioną bardzo dobrą widoczność 

m.in. dzięki wycieraczkom z przodu i z tyłu oraz 

przeźroczystej części dachu. Operator posługuje się 

kierownicą (do jazdy) oraz joystickiem (do ope-

rowania widłami). Kabinę wyposażono w bardzo 

komfortowy fotel.

Ciekawe rozwiązanie proponuje firma BAUMANN. 

Wózki widłowe-boczne BAUMANN typ HX / GX prze-

znaczone są do transportu wewnętrznego ładunków 

długich i wielkogabarytowych. Wykonane na pod-

woziu 4-kołowym z ogumieniem pneumatycznym 

lub pełnym, z napędem spalinowym (diesel lub LPG) 

oraz akumulatorowym i hybrydowym, o udźwigu do 

50 ton. Podwozie z dużym prześwitem od podłoża 

oraz ogumienie pneumatyczne z profilem tereno-

wym umożliwiają zastosowania wózków bocznych 

Baumann na każdym rodzaju nawierzchni, włącznie 

z terenem nieutwardzonym.

Wózek teleskopowy Manitou MHT 10180 

jest przeznaczony do intensywnej eksploatacji. 

Dysponując udźwigiem 18 t jest przystosowany 

do manipulowania ciężkimi ładunkami o dużych 

wymiarach. W celu zapewnienia dużej precyzji 

zbliżania się do i manipulowania ładunkami wózek 

wyposażony został w przekładnię hydrostatycz-

ną powodującą dużą elastyczność napędu. 4 koła 

napędne, 3 tryby jazdy i duży prześwit gwarantują 

dużą zwrotność i możliwość radzenia sobie w każdej 

trudnej sytuacji. 
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Wózek Linde H 160 z unoszoną kabiną. Zdjęcie: Linde

Wózek boczny BAUMANN typ HX/GX. Zdjęcie: BAUMANN

Wózek Manitou MHT 10130. Zdjęcie: Manitou
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Wózki widłowe czołowe o „dużym” udźwigu (6–10 ton) 
to bardzo specjalistyczny sprzęt służący do transportu 
ciężkich i wielkoformatowych towarów często zaawan-
sowanych technologicznie i o znacznej wartości. Do 
takiej specyfiki pracy wymagany jest wózek widłowy 
o wysokiej wydajności a przy tym ekonomiczny i, zgod-
nie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, ekologicz-
ny. Ten „ciężki” sprzęt musi wykazywać się optymalną 
produktywnością, dlatego producenci unowocześniając 
konstrukcję tych modeli wzmacniają poszczególne 
elementy jak podwozie czy maszt żeby zapewnić 
większą efektywność udźwig przy szerszym zakresie 
podnoszenia oraz usprawniają silniki aby zagwaranto-
wać odpowiednią moc przy jednoczesnym oszczędnym 
zużyciu paliwa. 

UniCarriers projektując wózki widłowe nowej serii 
ZX dokonał znacznego postępu w tych dziedzinach 
m.in.: poszerzył zakres udźwigu do 10 ton, zwiększył 
wysokość podnoszenia do 8 metrów, wprowadził nowy 
silnik o 2 poziomach mocy 51 kW (tylko w modelach: 
ZX-60L/ZX-70L) oraz 81 kW w którym zastosował no-
woczesną technologię wtrysku Common Rail wpływa-
jącą na obniżenie zużycia paliwa. Należy również wspo-
mnieć że szczególnie ważnym aspektem przy „dużych” 
wózkach jest też kwestia serwisu a więc okresy między 
przeglądowe, dostęp do poszczególnych elementów 
maszyny, łatwość dokonania naprawy i obsługi. Modele 
ZX charakteryzują się prostą i łatwą budową co jest 

pomocne przy przeprowadzaniu wszelkich czynności 
serwisowych a ich interwały przeglądowe zostały wy-
znaczone co 6 miesięcy.

W modelach ZX firma UniCarriers montuje silniki 
wysokoprężne Kubota V3800 wyposażone w takie 
podzespoły jak wtrysk Common Rail, filtr DPF i zawór 
EGR które skutecznie ograniczają emisję substancji 
szkodliwych i gwarantują osiągnięcie wartości zgod-
nych z aktualnie obowiązującą normą Euro Stage IV.

Wózki widłowe UniCarriers nowej serii ZX (udźwig 
od 6 do 10 ton) charakteryzują się:

• nowoczesnym designer,
• ekologicznym i oszczędnym silnikiem wysokopręż-

nym spełniającym europejskie normy emisji spalin,
• solidnym i wytrzymałym podwoziem,
• mocną i bezpieczną budową masztu,
• prostą i łatwą konstrukcją szczególnie pomocną 

przy przeprowadzaniu czynności serwisowych,
• doskonałą widocznością we wszystkich kierunkach,
• ergonomicznym miejscem pracy powodujące mini-

malne zmęczenie operatora,
• bogatym wyposażeniem seryjnym m.in.: system 

redukcji ryzyka (RRS) np. powrót do biegu neutral-
nego, blokada masztu, sygnalizacja ostrzegawcza: 
hamulca, biegu wstecznego, pasa bezpieczeństwa 
itp., wbudowanym systemem diagnostycznym, 
pełnym oświetleniem roboczym, synchronizatorem 
układu kierowniczego.

Wózki UniCarriers
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Maciej Fajkowski
Dyrektor Działu Importu 
POLSAD Jacek Korczak

FUT Suchedniów oferuje dwa modele wózków 

o ładownościach 12 i 16 ton. Zaletami wózków jest 

brak elektroniki – są proste w budowie i eksploata-

cji. Wózki wyposażono w pozycjonery z przesuwem 

bocznym wideł, ogrzewaną kabinę z klimatyzacją, 

system kamer z monitorem oraz wyświetlacz LCD 

pokazujący parametry pracy wózka. 

Wózek 160M Diesel. Zdjęcie: FUT Suchedniów


