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Pociągi transportowe 
(Mizusumashi)

Pojedynczy wózek (platformowy, widłowy) może przewieźć 
ograniczony ładunek. Jeśli jednak zastosujemy szereg 
wagoników ciągniętych przez odpowiedni ciągnik, można 
takich ładunków przewieźć kilka za jednym kursem. Zwiększa 
się tym samym wydajność ciągów transportowych.

Pociągi transportowe, zwane także pociąga-

mi logistycznymi lub Mizusumashi, spotyka 

się przede wszystkim tam, gdzie należy rozwieźć 

komponenty do produkcji. Dotyczy to zwłaszcza 

fabryk wyposażonych w taśmy produkcyjne, bowiem 

elementy do montażu muszą być dostarczone 

w odpowiednich ilościach i odpowiednim czasie 

na konkretne stanowiska pracy. Pojedyncze kursy 

jednym środkiem transportowym byłyby nieefek-

tywne (zbyt częste kursy, za dużo wózków na hali), 

zatem wózki transportowe spina się w pociągi, które 

są holowane za pomocą ciągnika. Ponieważ jeden 

holownik ciągnie kilka takich wózków, tym samym 

występuje kilkakrotnie mniejsze zapotrzebowanie na 

operatorów oraz na wózki z napędem – jako doczep-

ne wystarczą pojazdy o prostej konstrukcji z odpo-

wiednimi dyszlami do przyczepienia do holownika 

lub poprzedzającego wózka.

Jak mówi Dyrektor Działu Advanced Applications 

STILL Polska: – Pociągi z zestawami platform trans-

portowych nadają się doskonale do zaopatrzenia linii 

produkcyjnych. W warunkach zwiększających ryzyko 

kolizji, o ich przydatności decyduje również większa niż 

w przypadku wózków widłowych widoczność wokół 

pojazdu. Zestawy transportowe powinny być zatem 

domyślnym wyborem w przedsiębiorstwach, gdzie 

ładunki (także niespaletyzowane) muszą przemierzać 

duże odległości, gdzie szerokość alejek nie zostawia wiele 

miejsca na swobodne manewrowanie, a natężenie ruchu 

jest względnie duże. Lotniska, linie produkcyjne i zakłady 

o dużej powierzchni – wszędzie tam zastosowanie zesta-

wów transportowych może przynieść oszczędności.

Michał Korcyl, Koordynator Marketingu Wamech 

dodaje: – Nie istnieje specyficzna branża dla której zare-

zerwowane jest wykorzystanie pociągów logistycznych. 

Istnieje natomiast kilka kwestii, które świadczą o tym, że 

użycie pociągów ma uzasadnienie. Pierwszą i zapewne 

najistotniejszą jest zapotrzebowanie linii produkcyjnej 

ilość pojemników/palet, które trzeba przewieźć i odle-

głość na którą są transportowane. Im więcej pojemników, 

i większa odległość na którą należy je przewieź, tym 

opłacalność wprowadzenia pociągu będzie większa. Nie 

Tomasz Kurzacz
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bez znaczenia jest również poziom bezpieczeństwa – 

brak wózków widłowych na produkcji przekłada się na 

jego znaczącą poprawę. Operator ma pełną widoczność 

ścieżki z przodu ciągnika jak i po jego bokach, więc może 

szybciej i pewniej reagować na niespodziewane sytu-

acje, takie jak wtargnięcie na trasę przejazdu. Pociągi 

logistyczne pomagają również na usystematyzowanie 

procesu produkcyjnego i poniekąd wymuszają lepszą 

jego organizację.

Pociągi logistyczne poruszają się cały czas po tej 

samej trasie, w tym samym tempie, dlatego też każdy 

z procesów odbywających się na terenie danej sekcji 

produkcyjnej powinien być realizowanym w odpo-

wiednim tempie, aby zapewnić płynność dostaw 

i odbiorów materiałów. – Idealną branżą, w której 

sprawdzają się powyższe kwestie jest branża automotive 

(zarówno OEM jak i Tier I, Tier II), gdzie zapotrzebowanie 

na dostawy materiału są bardzo duże a odległości po-

między magazynem a sekcjami produkcyjnymi znaczące. 

Oczywiście z powodzeniem wprowadzamy też pociągi 

w innych branżach, także w ramach centrów logistycz-

nych – dla dostaw palet/opakowań pod doki spod maga-

zynu wysokiego składu czy też dla linii produkcyjnych 

z np. branży papierniczej dla odbioru odpadów powstają-

cych przy maszynach – dodaje Michał Korcyl.

– Osoby zarządzające procesami logistycznymi 

w firmie szczególnie upodobały sobie takie pociągi gdyż 

stanowią one optymalny system zarówno w przypadku 

przewożenia większej jak i mniejszej ilości produktów – 

mówi Bogdan Krakowski, Doradca Techniczny Wanzl. 

– W tym pierwszym przypadku wybór innego rozwią-

zania rodzi dodatkowe problemy jeśli chodzi o organi-

zację transportu, w drugim z kolei rośnie konieczność 

zwiększenia częstotliwości dostaw. Ważne jest jednak, 

by trasa pociągu logistycznego biegła zgodnie z zasadą 

tzw. „pętli mleczarza” (ang. Milk-run) – pełne kontenery 

dostarczane na stanowiska produkcji, a puste zabierane 

do magazynu.

Zalety
– W zakresie transportu wewnętrznego pociągi są 

w stanie zastąpić wszelkie inne pojazdy intralogistycz-

ne wykorzystywane do przewozu ładunków na jednej 

płaszczyźnie, a więc na przykład: wózki do kompletacji, 

czołowe wózki elektryczne oraz wózki unoszące – pod-

kreśla Michał Stanisławski. 

– Wykorzystując je przedsiębiorca oszczędza czas 

dostarczając dużą ilość produktów w relatywnie krótkim 

czasie – dodaje Kamil Skrodzki, menedżer produk-

tu w Jungheinrich Polska. – To także optymalizacja 

kosztów potrzebnych na przewóz danej partii towaru. 

Właściwie dobrany ciągnik i przyczepy pozwolą na 

zmniejszenie liczby np. wózków unoszących przeznaczo-

nych do transportu palet.

Mogą to być zarówno wózki ręczne, paletowe, 

ale także platformowe czy widłowe – każdy z tych 

pojazdów wymaga pracownika do jego prowadzenie/

kierowania. Wydajność, zwłaszcza w porównaniu 

z urządzeniami prowadzonymi, jest nieporównywal-

na. Dodatkową sprawą jest  możliwość transportu 

ciężkich ładunków, które nie byłyby możliwe do 

transportu ręcznego.

– Niezaprzeczalną zaletą pociągów jest elastyczność 

zestawu i możliwość dostosowania pociągu do przewo-

żenia różnych towarów, gdyż przyczepy magazynowe 

można w sposób prosty oraz szybki dowolnie konfi-

gurować – mówi Karolina Tokarz, Prezes Zarządu 

i Naczelny Dyrektor PROMAG. – W przypadku zasto-

sowania wózków widłowych możemy przewozić jedynie 

określony rodzaj produktów.

Gdy zadania wymagają podjęcia ładunku bez-

pośrednio z regału lub umieszczenia na nim palety, 

konieczne jest jednak wsparcie innych urządzeń. 

Z pewnością pociągi Mizusumashi nie zastąpią 

wózków widłowych, które służą przede wszystkim do 

układania ładunków i ich odbierania z regałów.

Wady
– Zestawy transportowe służą wyłącznie przewozowi 

towarów na jednej płaszczyźnie – twierdzi przedsta-

wiciel STILL Polska. – Nie są przystosowane do obsługi 

regałów wielopoziomowych. Nie mogą być również 

wykorzystane do załadunku lub rozładunku samocho-

dów ciężarowych. Tutaj zastosowanie znajdują znacznie 

bardziej uniwersalne i wszechstronne czołowe wózki 

widłowe lub wózki podnośnikowe i inne rozwiązania 

techniki magazynowej.

Przy projektowaniu dróg transportowych dla pocią-

gów Mizusumashi należy uwzględnić odchylenia toru 

jazdy pierwszego i ostatniego wózka w pociągu. Przy 

niedoskonałościach mechanicznych kółek, nierównej 

posadzce, drobnych przeszkodach na drodze wózki te 

będą miały tendencję do jazdy po nieco innym torze 

niż wózki poprzedzające. Dlatego drogi transportowe 

powinny być szersze, zwłaszcza na łukach. 

Przykłady pociągów Mizusumashi i ich 
zastosowań
Ciągnik magazynowy STANDY TRUCK z oferty 

PROMAG pozwala na szybki transport produktów 

w obszarze całego magazynu oraz na elastyczne 

dostosowanie przyczep magazynowych do transpor-

towanego za jego pomocą ładunku. Ciągnik ten służy 

do transportowania towaru o łącznej masie do 1500 

• Oszczędność czasu – skrócenie czasu niezbędnego 
dla dostaw materiałów,

• Ograniczenie marnotrawstwa – znaczna redukcja 
pustych przebiegów

• Zwiększenie bezpieczeństwa – dobra widoczność 
ścieżki, brak ładunku przed wózkiem

• Niższe koszty eksploatacji (w przypadku używa-
nia mechanicznych platform) w porównaniu z 
wózkiem.

Źródło: Wamech

Zalety stosowania pociągów logistycznych
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kg, akumulator w technologii litowo-jonowej po-

zwala na bezpieczne użytkowanie bez konieczności 

posiadania specjalnej akumulatorowni do ładowania 

oraz niweluje możliwość wycieku elektrolitu, co 

sprawia, że jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie 

dla pracowników magazynu. Co więcej charaktery-

zuje się szybkim ładowaniem, do uzyskania pełnej 

pojemności wystarczą jedynie 3 godz. Ciągnik 

wyposażony został w regulowany zaczep pozwa-

lający na dostosowanie do ciągnięcia dowolnych 

przyczep. Dzięki kompaktowej budowie i niewiel-

kim rozmiarom STANDY TRUCK bez trudu wjechać 

może nawet w najwęższe korytarze magazynowe. 

Oferowane przez PROMAG przyczepy współpracu-

jące z ciągnikiem pozwalają na transport ładunku 

na paletach euro oraz przemysłowych. Załadunek 

przebiega tradycyjnie od góry lub od boku poprzez 

wjazd palety na wózku paletowym w przyczepę typu 

U. Przystosowanie zestawu do pracy z określonym 

towarem jest wyjątkowo proste i szybkie, co pozwala 

pracownikom na oszczędność czasu pracy. 

W ofercie PROMAG znajdują się również ciągniki 

sterowane automatycznie AGV (Automated Guided 

Vehicles). Pojazdy kiedyś prawie niedostępne dla 

polskich przedsiębiorców ze względu na wygórowa-

ną cenę, dzisiaj dzięki rozwojowi informatycznych 

systemów sterowania są coraz częściej wybieranymi 

przez polskie firmy rozwiązaniami transportu we-

wnątrzmagazynowego. Największą zaletą ciągników 

AGV jest możliwość pracy w systemie 24/7/365, co 

przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów 

magazynowych, a tym samym na poprawę konku-

rencyjności firm w dobie globalizacji rynku.

Innowacją STILL w zakresie obsługi linii produkcyj-

nych jest zestaw transportowy z wózkiem LTX 50 klasy 

AGV. Autonomiczny pojazd o uciągu do 5 t jest w stanie 

samodzielnie przemieszczać się po magazynie oraz po-

bierać i odkładać towary z punktów przeładunkowych. 

„Zestaw LTX z ramami LiftRunner pozwala na wdro-

żenie w obszarze dostaw koncepcji lean management 

i zwiększenie wydajności procesów przy jednoczesnym 

zmniejszeniu natężenia ruchu” – czytamy w uzasad-

nieniu jego nominacji do nagrody IFOY 2019.

Ofertę Wamech stanowią w przeważającej więk-

szości rozwiązania stricte mechaniczne – opatento-

wane konstrukcje, których głównymi zaletami jest 

ich niezawodność, wytrzymałość i bardzo niskie 

koszty eksploatacji. Firma samodzielnie projektuje 

jaki wykonuje rozwiązania, które dostarcza do zakła-

dów produkcyjnych zlokalizowanych na całym świe-

cie. Klientami są głownie firmy z branży automotive: 

m.in. Daimler (Mercedes-Benz), MAN, GKN, Valeo, 

Mahle, Borg-Warner, Sanden, oraz wielu innych.

Rollkontenery, tzw. RoCo z oferty Wanzl to mo-

bilne nośniki ładunku – coraz częściej stosowane 

w Polsce są alternatywą dla Europalety. Ich podstawy 

wykonywane są z wytrzymałego tworzywa sztucz-

nego ABS lub ze stalowej kraty drucianej dodatkowo 

wzmocnionej stalową ramą. Korzyści wynikające 

z ich zastosowania, to lepsze zabezpieczenie ładun-

ków w transporcie, przez co następuje zmniejszenie 

strat wynikających z tytułu uszkodzeń. Znacznie 

tańszy i nieskomplikowany serwis kontenerów, brak 

konieczności dokonywania inspekcji oraz przeglądów 

okresowych, czy UDT, brak konieczności przeprowa-

dzania szkoleń na operatorów wózków widłowych, 

brak konieczności dodatkowego zabezpieczania 

ładunku po przez owijanie folią – to tylko niektóre 

z wielu zalet ich zastosowania w transporcie. Wy-

brane modele można łączyć w pociągi logistyczne, 

a puste kontenery można zestawiać jeden w drugi 

w celu zaoszczędzenia miejsca (wersje cargo). 

Wózki kompletacyjne Wanzl (na przykładzie 

rodziny wózków kompletacyjnych KT – KT1, KT2, KT3 

oraz KT4) to lekkie a zarazem wytrzymałe i łatwe 

w poruszaniu i transporcie wózki, których zastosowa-

nie znacznie ułatwia oraz przyśpiesza kompletację 

ładunków oraz ich transport wewnętrzny. Dzięki 

zastosowaniu odpowiednich materiałów wózki kom-

pletacyjne są znacznie lżejsze od tradycyjnego wózka 

paletowego z paletą, tym samym, znacznie ułatwiają 

transport i przemieszczanie ładunku zebranego na 

wózku. W zależności od modelu oraz zastosowania, 

wózki z rodziny KT, mogą występować w różnych 

rozmiarach, z różnym wyposażeniem dodatkowym. 

Transportery paletowe oraz podstawy jezdne – to 

wózki o dużej nośności przystosowane do transportu 

palet z ciężkimi ładunkami, wykonane z ramy jezd-

nej z profili kwadratowych z dokręcanym dyszlem 

oraz zdejmowanym uchwytem. Kółka: 2 kółka stałe 

i 4 kółka skrętne, bieżnik elastyczny, szary. Zasto-

sowanie 6 kół to łatwiejsze manewrowanie przy 

zachowaniu dużej nośności.

Firma Wanzl pracuje nad rozwiązaniem dla 

klienta z branży FMCG. Są to ręczne wózki komple-

tacyjne o specjalnych wymiarach przeznaczone do 

pracy na produkcji. Wyposażone są w skrętne koła, 

dzięki którym wózek wjeżdża w każdy zakamarek. 

Po zmianie przełącznika nożnego 4 koła skrętne 

zamieniają się w 2 osie skrętne i z wózków ręcznych 
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powstaje pociąg logistyczny podążający ślad w ślad 

za ciągnikiem elektrycznym. 

Kolejny przykład to klient z branży Automotive 

i transporter paletowy o specjalnych wymiarach, na 

który odkładane są palety oraz pojemniki. Układ 6 

kół składa się z 4 skrętnych i 2 stałych. Po połączeniu 

kilku transporterów tworzy się pociąg o stabilnym 

torze jazdy i niewielkich tylko odchyłach ostatniego 

„wagonika” na zakrętach. Rozwiązanie to pozwoliło 

zaoszczędzić klientowi czas, który potrzebowałby na 

transport każdej palety indywidualnie.

Rynek
Najprostszym rozwiązaniem pociągu logistycznego 

jest dołączenie do dowolnego wózka kilku wagoni-

ków. Zarówno ciągnik jak i wózki muszą być jedynie 

w odpowiednie zaczepy i dyszle. Zatem można ogól-

nie powiedzieć, że każda firma, która oferuje wózki 

widłowe, ciągniki, wózki platformowe oraz wózki/

platformy do transportu jakichkolwiek ładunków 

działa w branży pociągów logistycznych.

Jednak jest część firm, które oferują bardziej 

specjalizowany sprzęt tego typu. Są to zarówno 

odpowiednie ciągniki, jak i wózki, których odpowied-

nie podwozia (np. z cięgnami mechanicznymi pod 

platformą) umożliwiają takie połączenie kolejnych 

wózków, które zapewnia niemal identyczny tor jazdy 

każdego z pojazdów (dzięki skręcaniu obu osi wózka 

wszystkich/lub jego wszystkich kół). Ponadto jako 

wózki stosuje się często specjalizowane wózki umoż-

liwiające transport specyficznych ładunków (np. 

kompletnych silników w branży automotive).

Wśród dostawców wózków i ciągników specjalnie 

dla pociągów logistycznych można wymienić takie 

firmy jak: IntraLogix (systemy i pociągi Milkrun, 

CarryMore, platformy transportowe do palet, 

platformy transportowe z półkami i zabudową), 

ANDRZEJEWSKI (wagoniki do pociągów), ATRES 

INTRALOGISTICS (wózki platformowe BASIC, 

zestawy transportowe TaxiLiner), Linde Material 

Handling (Linde Logistic Train, Linde Faktory Train, 

wagoniki), PROMAG (wózki, ciągniki), KAISER+KRAT 

(pociąg logistyczny TRACKLINER), LKE (zestawy 

transportowe do produkcji LEAN, zestawy Milk-Run), 

BEEWATEC (MC-System – specjalna konstrukcja 

modułowa wózków do samodzielnego montażu, 

wózki E-Frame, SKS-System, Beeasy), WAMECH 

(V-LINER, System EFS, E-LINER, TAXI-LINER, 

System AIO, C-LINER), OMV (ciągniki), STILL 

(zestawy transportowe, ciągniki, wózki B-Frame, 

C-Frame, E-Frame, Independent E-Frame, Trolleys), 

Jungheinrich (ciągniki, ciągniki automatyczne, 

przyczepy GTE, GTP), Wanzl (wózki, transportery 

paletowe). 

Wymogi/ograniczenia, które muszą być spełnione, 
żeby można było efektywnie i bezpiecznie eksploato-
wać pociągi logistyczne: 

• dostępność korytarzy o odpowiedniej szerokości, 
zapewniających swobodny przejazd pociągu,

• dostępność miejsca do zawracania, które uzależ-
nione jest od gabarytów wagoników. W przypadku 
podwójnej osi skrętnej decyduje nie liczba wagonów, 
a promień skrętu największego wagonu (np. promień 
skrętu kontenera o wymiarach 1200x800 to ok 1,3 m),

• równa podłoga, nachylenie powyżej 8% jest już 
przeciwskazaniem dla stosowania pociągów logi-
stycznych (wagoniki mogą się rozczepiać),

• roztropny i myślący człowiek za kierownicą ciągni-
ka, ponieważ jazda pociągiem to zupełnie inny styl 

jazdy niż wózkiem widłowym. Na wózku widłowym 
człowiek ma wszystko przed sobą i widzi jak zacho-
wuje się ładunek. Kierując pociągiem pracownik 
ma  ładunek za sobą i nie widzi go tak dobrze 
jak operator wózka widłowego, musi wykazać się 
wyobraźnią i odpowiedzialnością,

• wskazane są wagoniki z podwójnymi osiami 
skrętnymi – nie będą wtedy „ścinać” toru jazdy na 
zakrętach i zostanie zachowany pożądany tor jazdy

• ograniczenie występuje również w szybkości jazdy. 
Dopuszczalna prędkość jazdy pociągiem to 4 km/h 
(narzucona przez producenta wagoników) w porów-
naniu do wózka widłowego 8–10 km/h, aczkolwiek 
z drugiej strony to większe bezpieczeństwo pracy 
w magazynie.

Bogdan Kralkowski
Doradca Techniczny
Wanzl

Eksploatacja pociągów logistycznych
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