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Ręczne wózki do magazynu 
i kompletacji

Sprawną kompletację produktów pobieranych z magazynu 
organizuje się równie pod względem organizacji logistyki pracy, 
systemu informatycznego itp. ale też wykorzystując różnego 
rodzaju wózki, w tym te najprostsze – ręczne. Na rynku 
mamy duży ich wybór. Jak dobrać najlepiej spełniający nasze 
wymagania?

W materiale opublikowanym w marcowym 

wydaniu „Management and Production Engi-

neering Review” zwrócono uwagę, że firmy koncen-

trują się dziś na krótkich terminach realizacji dosta-

wy i niskich jej kosztach. W magazynie podejmuje 

się pięć głównych działań: odbiera, odkłada, maga-

zynuje, składa i przyjmuje zamówienia oraz wysyła 

produkty i części. Jedną z podstawowych operacji 

jest tzw. order picking. Jak pokazują badania jest 

to najbardziej czasochłonna i kosztogenna opera-

cja, która może stanowić 55% całkowitego kosztu 

operacji magazynowania. Jeśli skoncentrować się na 

jej wydajności można ograniczyć całkowite koszty 

eksploatacji magazynu nawet o 65%. Oczywiście 

wygodny wózek ręczny do kompletacji jest też jed-

nym z elementów, który może zwiększyć wydajność 

pracy pracownika. Czym się kierować wybierając 

odpowiedni wózek? 

Jeśli będzie się transportować ciężkie lub nie-

poręczne materiały, to radzi się, jeśli to możliwe 

ze względu na ryzyka dla zdrowia i bezpieczeń-

stwa, w miarę możliwości używać jednak pomocy 

mechanicznej do transportu wózka. W innych 

przypadkach można rozważyć wykonania z tworzyw 

sztucznych lub metalu. Również warto zastanowić 

się, czy ma to być wózek platformowy czy koszowy. 

Przy ręcznych czynnościach przenoszenia szczegól-

nie liczy się ergonomia i brak wysiłku związanego 
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z ruchem wózka. Wózek musi się obracać bez wysił-

ku w małych przestrzeniach i być w stanie utrzymać 

wystarczającą ilość produktów. 

Jak podaje portal EEZEE w poradach dotyczących 

wózków ok. 28% urazów zgłaszanych w miejscu 

pracy przypisuje się czynnikom ludzkim, takim jak 

problemy ergonomiczne lub związane z pracą zabu-

rzenia mięśniowo-szkieletowe. Ogromna większość 

tych problemów wynika z przenoszenia i podnosze-

nia ciężkich przedmiotów. To również najczęstsza 

podstawowa przyczyna incydentów w miejscu pracy. 

Zaleca się brać pod uwagę, jakie obiekty mają być 

obsługiwane. Czy są posortowane, czy nie? Dostępy 

do wind, drzwi i jaka jest przestrzeń dla pieszych 

itp. Powinniśmy też zadać sobie pytanie, czy po-

trzebny jest wózek, który można dostosować się 

do różnych sytuacji w tym wysokości i szerokości. 

Radzi się również ocenić jak często wózek będzie 

używany. Jeśli codziennie będzie się przewozić cięż-

kie przedmioty, to trzeba szukać wózków trwałych 

i niezawodnych, wykonanych z wysokiej jakości 

materiałów. Na uwagę zasługują w takim przypad-

ku wózki metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 

lub aluminium. Są łatwe do czyszczenia oraz mniej 

podatne na uszkodzenia i wgniecenia. Jednymi 

z najbardziej popularnych na rynku wózków ręcz-

nych są platformowe. Dzięki prostej konstrukcji 

najlepiej nadają się do układania dużych, nieporęcz-

nych obiektów, które wymagają transportu na duże 

odległości. 

Wózki klatkowe ze standardową podstawą do 

transportu ładunku, otoczoną siatką drucianą, są 

często używane się w magazynach i fabrykach. Są 

projektowane do przenoszenia większej pojemno-

ści i ładunku do 500 kg. Wózek klatkowy nie tylko 

pomaga w przemieszczaniu towarów, ale jest także 

idealnym rozwiązaniem do przechowywania. 

EEZEE wśród popularnych marek wymienia 

japońską Prestar, Jumbo znaną w ponad 20 krajach 

na całym świecie, Crystar i Nansin znanego produ-

centem wysokiej jakości kółek samonastawnych 

w Japonii, oraz Mystar jedną z głównych marek 

w zakresie regałów w Azji Południowo-Wschodniej. 

Trzeba mieć na uwadze, że dziś na świecie jest wielu 

producentów i dostawców wózków w tym działają-

cych na rynkach lokalnych. 

Przykłady z rynku
Z nowych produktów Jungheinrich Polska można 

wymienić ręczy wózek mały aluminiowy wó-

zek z platformą o udźwigu do 150 kg. Wykonany 

z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na korozję 

aluminium. Wyposażony w dwa kółka sztywne i dwa 

skrętne na łożyskach kulkowych z ogumieniem 

z pełnej gumy – zapewniającym duży komfort jazdy, 

cichobieżnych i elastycznych. Ma osłonę krawędzi, 

jest całkowicie składany. Do uchwytu przymocowa-

na jest wisząca kieszeń, w której można schować 

w niej notatnik, przybory, do pisania, calówkę, itp. 

Narożniki wózka są wyposażone w osłony krawędzi 

z tworzywa sztucznego. Zabezpieczają one zarówno 

wózek, jak i ściany. 

Nowym produktem w ofercie firmy jest też 

ręczny wózek paletowy BASIC. Jest stabilny, łatwy 

w manewrowaniu i obsłudze. Cechy charaktery-

styczne to bezobsługowa instalacja hydrauliczna, 

duża zwrotność dzięki skrętowi kół o 210°, rolki 

wjazdowe i wyjazdowe ułatwiające podejmowanie 

palety. Dźwignia pozwala na kontrolowane i płynne 

opuszczanie ładunku. Udźwig 2000 lub 2500 kg. 

W ofercie firmy Toyota znajdziemy ręczne wózki 

paletowe BT Lifter Toyota, które od ponad 60 lat cie-

szą się uznaniem odbiorców. Linia dowiodła swojej 

wytrzymałości i jest wykorzystywana w wielu bran-

żach. Przykładem jest BT Lifter LHM230, klasyczny, 

ręczny wózek paletowy – łatwy w użyciu z 99 latami 

gwarancji na ramę o udźwigu do 2,3 tony (również 

w wersji o udźwigu do 3 ton). 

Jeśli chodzi o wózki paletowe to dość szeroką 

ofertę ma firma PROMAG. To gama wózków ręcz-

nych paletowych o udźwigu 500 kg, 2000 kg, 2500 kg 

i 3500 kg oraz wózków ręcznych podnośnikowych 

o udźwigu do 1000 kg i maksymalnej wysokości 

podnoszenia 3000 mm. Firma oferuje również wózki 

paletowe o nietypowej długości oraz szerokości 

zewnętrznej wideł. W ofercie PROMAG jest też np. 

wózek platformowy z niskimi burtami przeznaczo-

ny do transportowania różnego rodzaju ładunków 

niespaletyzowanych, o nietypowych kształtach 

i wymiarach. Na zamówienie, za dodatkową opłatą, 

możliwa jest modyfikacja kształtów, wymiarów 

i kolorów w dowolnej konfiguracji dopasowanej do 

potrzeb. Wózek wyposażony jest w zestawy kołowe 

marki Blickle, a standardowy kolor to RAL 5010 

(niebieski). 

Duży wybór wózków transportowych i maga-

zynowych ma w ofercie firma LWP Logistics. Jej 

Źródło: Jungheinrich

Wygodny wózek 

ręczny do kompletacji 

jest jednym 

z elementów, który 

może zwiększyć 

wydajność pracy 

pracownika



36| Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2018

produkty cechuje wysoka jakość wykonania, co 

potwierdza 5-letnia gwarancja na większość modeli. 

Każdy wózek transportowy został wyprodukowany 

zgodnie z wymogami Ministerstwa Rozwoju oraz 

Unii Europejskiej. Większość produktów ma również 

certyfikacje TÜV. Z oferty firmy to choćby wózki 

platformowe na kołach pompowanych (pneuma-

tycznych) cechujące się komfortem pracy, łatwiej-

szym pokonywaniem nierówności, progów lub jeź-

dzie po np. kostce brukowej. Takie jak wózki Stach 

– do 400 kg (z ramką lub obrzeżem) do średnich 

i dużych obciążeń. Duże koła (dwa skrętne i dwa 

stałe) o średnicy 300 mm z bieżnikiem umożliwiają 

jazdę z ładunkiem po nierównościach. Platforma 

wykonana jest z laminowanej antypoślizgowej 

sklejki o grubości 12 mm. Poręcz jest demontowalna 

i jest gniazdo na drugą poręcz. 

Duży wybór produktów tego rodzaju ma firma 

Jotkel. Począwszy od wózków towarowych platfor-

mowych oraz dwukołowych wózków transporto-

wych ręcznych, pokrywających zapotrzebowanie na 

ręczne urządzenia transportowe. Wózki platformo-

we półkowe mogą mieć zamontowane powierzch-

nie ładunkowe wykonane z lakierowanej sklejki 

o grubości 15 mm, antypoślizgowe z wykładziną gu-

mową lub gumą ryflowaną olejoodporną. Inne typy 

wózków platformowych mogą być pokryte blachą 

ocynkowaną, co zwiększa żywotność powierzchni 

ładunkowej i wyposażone w koła z pełnymi oponami 

gumowymi. Widelce kół pokryto powłoką galwanicz-

ną co zabezpiecza je przed wpływem środowiska. 

Jak podaje firma, wykonane zostały z profili gorąco 

walcowanych lub zimnogiętych. Firma oferuje też 

np. odpowiednie zawieszki do dokumentów formatu 

A5 i A4. To tylko niewielki wycinek oferty dostępnej 

na naszym rynku.

Dobre wózki ręczne są powszechnie wykorzysty-

wane, choć w coraz mniejszym zakresie tam, gdzie 

zależy nam na wysokiej wydajności. Wypierają je 

urządzenia z napędem lub pomaganiem elektrycz-

nym. W dużych nowoczesnych magazynach i hur-

towniach centrów dystrybucyjnych stosowane są 

również systemy informatyczne wspierające kom-

pletację czasem wbudowane również w zaawan-

sowane specjalizowane wózki z napędem. Nadal 

do pomocniczych zastosowań będziemy stosować 

urządzenia ręczne. Tu liczy się ergonoma i jakość ich 

wykonania. Specjaliści radzą przed podjęciem decy-

zji o wyborze danego modelu zwrócić uwagę na to, 

czy producent jest godny zaufania i może zapewnić 

wysoką jakość, sprawdzić specyfikacje i ogranicze-

nia dotyczące pojemności lub wagi każdego wózka, 

aby określić, czy są one odpowiednie do obsługi 

i transportu posiadanych towarów. Warto też spraw-

dzić, czy producent lub dostawca wózków zapewnia 

inne dodatkowe usługi. Może to być, bezpłatna 

dostawa, rozszerzona gwarancja, a nawet bezpłatne 

dostarczanie dodatkowych części lub kół. Liczy się 

też, długość gwarancji, dostępność części zamien-

nych i serwis. Na pewno nie zaleca się eksploatacji 

nie zgodnie z warunkami przewidzianymi przez 

producenta np. przez nadmierne obciążenie. 
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