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przemysłowe

Przydatnym urządzeniem d zakładzie przemysłowym może być 
samojezdny mały żuraw należący do grupy dźwignic. Dzięki 
niemu można transportować na niewielkie odległości elementy 
infrastruktury, unieść maszynę, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
załadować na platformę lub paletę. 

Podstawową cechą wyróżniającą miniżurawie 

jest ich kompaktowa budowa, zapewniająca 

możliwość pracy nawet w niewielkich przestrzeniach, 

co zwykle ma miejsce wewnątrz hal produkcyjnych. 

Napędzane są silnikami spalinowymi lub elektryczny-

mi, przy czym te ostatnie mogą pracować wewnątrz 

pomieszczeń. Poruszają się na kołach lub gąsieni-

cach, które zapewniają lepszą mobilność i stabilność 

w terenie. Niewielka masa tych urządzeń pozwala na 

stosowanie ich praktycznie na każdym podłożu.

Gdzie przydają się małe żurawie?
Żurawie wyróżniają się możliwością transportu 

pionowego, zatem przydatne są wszędzie tam, gdzie 

wymagany jest precyzyjny transport elementów kon-

strukcji, urządzeń, itp. na poziom niedostępny innym 

urządzeniom, takim jak np. wózkom widłowym wy-

posażonym w odpowiedni osprzęt (hak). Miniżurawie, 

dzięki odpowiednim wysięgnikom teleskopowym, 

mogą pracować nad miejscami, które są niedostępne 

(np. nad maszynami, ciągami technologicznymi, itp.). 

Są więc bardziej uniwersalne od wózków widłowych 

przy operacjach niestandardowych i zwykle związa-

nych z pracą służby utrzymania ruchu. W produkcji 

stosuje się żurawie bądź suwnice zamontowane 

na stałe, w doraźnych sytuacjach zdecydowanie 

lepszym rozwiązaniem są właśnie żurawie samojezd-

ne. Często wszelkie instalacje umieszczone są kilka 

metrów nad ziemią na specjalnych wspornikach 

mocowanych do elementów konstrukcyjnych hali. 

Jeśli zachodzi potrzeba transportu urządzeń na taką 

właśnie wysokość wykorzystuje się żurawie.
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Urządzenia takie wykorzystuje się już na etapie 

wyposażania hal produkcyjnych w różnego rodzaju 

urządzenia, np. balansery (urządzenia ułatwiające 

pracę z ciężkimi narzędziami) – zwykle trzeba je 

zamontować do podwieszanych konstrukcji hali.

Małe żurawie mają bardzo kompaktowe rozmiary 

umożliwiają – w przypadku najmniejszych modeli – 

wjazd przez standardowe otwory drzwiowe. Można 

zatem wykorzystać je do precyzyjnego ustawiania 

ciężkich mebli, elementów wyposażenia, maszyn. 

Przykładem takiego kompaktowego urządzenia jest 

MAEDA 104C. Po złożeniu wysięgnika dźwig ma 

szerokość zaledwie 600 mm, długość – 2160, nato-

miast wysokość – 1305 mm. Mimo tak niepozornych 

wymiarów może podnosić ładunek o ciężarze prawie 

1 t na wysokość nawet 5,5 m. Należy jednak zdawać 

sobie sprawę, że im większy wysięg haka w pozio-

mie, tym mniejszy ładunek można podnieść. Małe 

rozmiary urządzenia to nie tylko łatwy dostęp do 

niemal każdego miejsca, ale także łatwość prze-

chowywania. Może stać niemal w każdym miejscu 

przykryty dedykowanym pokrowcem. 

Dużą zaletą takich żurawi jest ich precyzja pracy. 

Mogą być wyposażone w przewodowe lub bezprze-

wodowe piloty, dzięki czemu operator może obserwo-

wać pracę urządzenia z najdogodniejszego miejsca. 

Nie musi zatem przebywać na stanowisku operatora, 

jak ma to miejsce w wózku widłowym.

Budowa żurawi
Miniżurawie są wyposażone w hak zamocowany 

na końcu wysięgnika lub wciągarkę z liną (jak ma 

to miejsce w typowych dźwigach) zakończoną 

zbloczem dźwigowym. Dla uzyskania większej 

wysokości podnoszenia można zastosować specjal-

ne przedłużenie wysięgnika, tzw. Jib. Zwykle kąt 

nachylenia i długość przedłużenia wysięgnika może 

być regulowane.

W utrzymaniu stabilności pomagają wysuwane 

podpory, które mogą, ale nie muszą, być wyposa-

żeniem urządzenia. Dla ułatwienia ich ustawienia 

w ciasnych przestrzeniach są one tak skonstruowa-

ne, że umożliwiają ustawienie pod różnym kątem 

w stosunku do osi pojazdu, dlatego w żargonie 

nazywa się takie żurawie – pająkami. Dźwigi samo-

chodowe zwykle mają podpory wysuwane w bok, 

w przypadku miniżurawi można je ustawić pod 

dowolnym kątem. Wspomniany żuraw MAEDA 104C 

po rozstawieniu podpór ma szerokość ok. 3,4 m. 

Warto dodać, że taki żuraw waży 1150 kg, cechuje się 

niewielkim naciskiem na podłoże – 0,29 kg/cm2. 

Żurawie typu "Pick and Carry"
Są to konstrukcje umożliwiające nie tylko podno-

szenie ładunku (tak jak to ma miejsce w przypadku 

żuroawi stacjonarnych), ale także przemieszczanie 

się z nim. Jak mówi Kazimierz Stec, właściciel firmy 

Logistech są bardzo kompaktowe w rozmiarach, nie 

zajmują dużo miejsca, nie potrzebują rozkładanych 

podpór, można nimi wjechać w bardzo ciasne miejsca, 

zazwyczaj wewnątrz budynku, nawet o nisko zawie-

szonym stropie. Z natury żurawie typu Pick and Carry 

są napędzane energią akumulatorów, przez co mogą 

pracować wewnątrz pomieszczeń gdzie przebywają lu-

dzie, są bardzo precyzyjne w manewrowaniu i zwrotne. 

Występują w wielu rozmiarach dopasowanych do spe-

cyfiki zastosowań, o udźwigu od 2 ton 60 ton. Najlepiej 

sprawdzają się na utwardzonym gruncie i posadzkach 

przemysłowych.

Co wybrać?
Przy wyborze żurawia warto zastanowić się, 

w jakich warunkach będzie pracować i do czego 

ma służyć. Podwozie gąsienicowe zapewnia lepszą 

stabilność na zewnątrz, a żuraw kołowy będzie 

wystarczający tam, gdzie mamy do czynienia 

z podłożem utwardzonym. Do podnoszenia dużych 

ładunków przy daleko wysuniętym wysięgniku 

niezbędny jest żuraw wyposażony w podpory. War-

to zainteresować się takim rozwiązaniem, które 

gwarantuje dostępność akcesoriów, które mogą być 

Źródło: Logistech
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Przemysław 
Ciechanowski
współwłaściciel firmy 
Glasslift

Rynek mini żurawi

Większość występujących na rynku mini żurawi to 
mini żurawie gąsienicowe, które nadają się do użytku 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, 
a także w lekkim terenie. Istnieje możliwość wyposa-
żenia żurawi w niepozostawiające śladów gąsienice, co 
pozwala na ich wykorzystanie nawet na delikatnych 
i drogich powierzchniach.

W Polsce w większości kupuje się mini żurawie 
używane, pochodzące z rynku zachodniego. Część 
z nich jest mocno wyeksploatowana, a nabywcy nie 
liczą się z późniejszymi kosztami serwisowania oraz 
części zamiennych, które są droższe niż w przypadku 
tradycyjnych dźwigów.
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przydatne w przyszłości. Są to np. wciągarki, chwy-

taki, itp. W przypadku pracy w halach konieczny 

jest zakup urządzenia akumulatorowego, bowiem 

pojazdy spalinowe nie mogą pracować w pomiesz-

czeniach.

Jak mówi Przemysław Ciechanowski, współ-

właściciel firmy Glasslift: – Każdego miniżurawia 

cechuje inny udźwig, gabaryty czy osprzęt dodatkowy. 

To, na czym nam najbardziej zależy to dobór takiego 

żurawia, który w optymalnym czasie zrealizuje daną 

usługę. Z uwagi na różnorodność prac oraz fakt, że są 

to urządzenia drogie w zakupie, bardziej opłacalny 

jest wynajem. Szczególnie jeśli zleceń na ich pracę jest 

niewiele. Nabywca powinien skupić się na dopasowaniu 

gabarytów i parametrów dźwigu, np. maksymalnego 

udźwigu, do zapotrzebowania w firmie. Jeśli chodzi 

o prace wewnętrzne, warto zastanowić się nad wyposa-

żeniem żurawia w silnik elektryczny.

Wybór mini żurawi samojezdnych jest stosunko-

wo duży. Firmy zajmujące się sprzedażą lub wynaj-

mem takich urządzeń to m.in. Dźwigi i Podnośniki, 

Elwiro, Europolift, Glasslift, HELIXGROUP, Jekko, 

Logistech, Maeda, Uplifter, UTB Polska. 
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Miniżuraw – kupić czy wynająć?

Kazimierz Stec
właściciel firmy 
Logistech

Czy warto kupić takie urządzenie, czy lepiej je 
wynajmować? 

Wszystko zależy od częstotliwości i intensywności 
prac, do których potrzebujemy żurawia. Z uwagi, że 
akumulatorowych żurawi typu Pick and Carry nie ma 
na rynku wynajmu zbyt dużo, ich niska dostępność 
i wysokie ceny wynajmu skłaniają do nabycia takiego 
urządzenia. Kupując żuraw JMG mamy możliwość 
szybkiego zainstalowania na nim haka, wciągarki 
linowej, kosza operatorskiego czy wideł hydraulicznych, 
w efekcie jeden wydatek daje korzyści jak nabycie kilku 
urządzeń. W przypadku skorzystania z leasingu, za 
stosunkowo niewielką ratę miesięczną dostajemy bardzo 
wydajne i wielofunkcyjne urządzenie, które na pewno 
"zarobi na siebie".

Czy miniżuraw można zastąpić wózkiem widło-
wym z odpowiednim osprzętem?

Wbrew powszechnej opinii nie da się zastąpić 
żurawia wózkiem widłowym, nawet w przypadku użycia 
dedykowanych akcesoriów – jest to technicznie i kon-
strukcyjnie niemożliwe. Osobnym aspektem są wymaga-
nia BHP, które nie dopuszczają wykorzystania wózków 
widłowych do prac przeznaczonych dla żurawi. Zalety 
akumulatorowych żurawi typu Pick and Carry sprawia-
ją, że można je stosować tam, gdzie klasyczne wózki 

widłowe nie mają możliwości pracy. Paradoksalnie, to 
wózek widłowy można zastąpić żurawiem produkcji 
JMG, natomiast odwrotnie jest to nie możliwe.

Jakie błędy popełniają nabywcy podczas wyboru/
kupna takiego żurawia?

Podstawowym błędem jest zakup urządzenia 
o małej uniwersalności, np. nabycie żurawia zamonto-
wanego na przyczepie samochodu (popularnie zwany 
HDS) ogranicza możliwości jego wykorzystania tylko 
do załadunku i rozładunku przyczepy samochodu. Na 
takim żurawiu nie da się zainstalować takich akceso-
riów jak:

• wciągarka hydrauliczna
• widły hydrauliczne
• roboczy kosz operatorski
• chwytak pneumatyczny do tafli szkła
• hydrauliczny wysięgnik bocianowy
• hydrauliczna wciągarka łańcuchowa
• mechaniczne przedłużki wysięgnika

Drugim błędem jest nabycie żurawia o napędzie 
spalinowym, który ogranicza jego zastosowanie tylko 
do prac na zewnątrz. Obecne standardy przemysłowe 
wymuszają konieczność zastosowania żurawi wewnątrz 
budynków i hal. Najlepiej nadają się do tego akumula-
torowe żurawie Pick and Carry.

Akcesoria stosowane w miniżurawiach:
• hak,
• wciągarka hydrauliczna,
• widły hydrauliczne,
• roboczy kosz operatorski,
• chwytak pneumatyczny do tafli szkła,
• hydrauliczny wysięgnik bocianowy,
• hydrauliczna wciągarka łańcuchowa,
• mechaniczne przedłużki wysięgnika,
• hydrauliczne podpory przednie,
• łatwo demontowane przeciwwagi,
• opony nie zostawiające śladów na posadzce,
• śledzenie pozycji GPS,
• sterowanie radiowe.

Źródło: Logistech
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