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Wózki widłowe wysokiego składowania są stosowane 
w magazynach, w których zachodzi potrzeba układania 
ładunków na wysokościach od 4 do kilkunastu metrów. Z racji 
swej konstrukcji nazywane są także wózkami bocznymi.

Wózki wysokiego składowania (podnoszenia) 

lub inaczej Reach Trucki stosowane są w sto-

sunkowo wąskich przestrzeniach magazynowych, 

magazynowych których tradycyjny wózek czołowy 

nie miałby szans na sprawną pracę. Aby wózek mógł 

wjechać w niewielką przestrzeń zastosowano w nim 

prosty trik – kabina operatora znajduje się z boku 

wideł, a nie za nimi. Stąd wózki takie często nazywa 

się wózkami bocznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

wystarczająca jest przestrzeń niewiele większa od 

kabiny lub długości palety.

Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne także 

z tego powodu, że operator siedzi z boku wideł, 

zatem ma dobry widok na regał, z którego podej-

muje ładunek. Z drugiej strony pewną trudność dla 

operatora może stanowić konieczność jazdy bokiem 

– trzeba się do tego przyzwyczaić.

Składowanie ładunków można podzielić na trzy 

podstawowe zakresy pod względem wysokości:

• składowanie niskie – do ok. 4 metrów,

• składowanie średnie – do ok. 7 metrów,

• składowanie wysokie – powyżej 7 metrów.

Zwykle wózki boczne operują na wysokościach do 

ok. 10 m, ale spotkać można wózki sięgające powyżej 

12 m. Zakładając, że odstępy między piętrami regału 

wynoszą 2 m można obsłużyć regał z 7–8 piętrami 

(licząc także poziom posadzki)!

Budowa i bezpieczeństwo
Wózki wysokiego składowania muszą zapewnić mak-

simum bezpiecznej obsługi. Łatwo sobie wyobrazić, 

jaką katastrofą może się zakończyć upadek ładunku 

na kabinę lub przewrócenie wózka z wysuniętym 

masztem i ładunkiem na widłach. W Internecie 

można spotkać filmy, na których widać, jak zawalają 

się praktycznie wszystkie regały nawet po drobnej 

kolizji wózka z regałem.

Podstawowym wyposażeniem wózka bocznego 

jest maszt. Truizmem będzie stwierdzenie, że musi 

być wykonany z najlepszych materiałów i zapewniać 

Tomasz Kurzacz
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maksymalne bezpieczeństwo. Warto zwrócić uwagę 

przy zakupie, aby producent gwarantował odpowied-

nią wytrzymałość elementów masztu oraz napędu 

wysuwającego poszczególne segmenty. Dobrym 

pomysłem jest zakup lub wynajęcie wózka od spraw-

dzonego i znanego producenta. Przy okazji uwaga – 

ponieważ wózki wysokiego podnoszenia są stosun-

kowo wysokie, warto sprawdzić, czy ze złożonym 

masztem zmieszczą się w drzwi hali magazynowej.

Kolejnym ważnym elementem jest kabina wraz 

z górną osłoną. Osłona taka ma umożliwiać bez-

pieczną pracę także w przypadku upadku ładunku 

z dużej wysokości, stąd jej wykonanie musi być 

bardzo solidne. Same kabiny mogą być wyposażone 

w udogodnienia sprzyjające efektywnej pracy. Mogą 

to być różne systemy takie jak sterowanie joystikiem, 

komfortowy fotel z możliwością regulacji siedziska 

i oparcia, systemy wizyjne i laserowe ułatwiające 

pracę operatora (kamera zamontowana na widłach 

oraz monitor w kabinie).

Bezpieczeństwo pracy zapewnią także tzw. Syste-

my Aktywnej Stabilizacji. SAS składa się z czujników 

i siłowników. Posłużmy się opisem takiego systemu 

Toyoty: System of Active Stability (aktywny system 

stabilizacji) SAS jest zaawansowanym systemem 

automatycznie monitorującym i kontrolującym 

ponad 3000 kluczowych funkcji wózka widłowego. 

Opracowanie tego rewolucyjnego systemu zajęło 

dwa lata pracy zespołowi ponad trzydziestu inży-

nierów Toyoty. Finalnym wynikiem ich pracy było 

zgłoszenie 126 patentów związanych z projektem. 

TOYOTA SAS działa w oparciu o trzy rodzaje kontroli, 

dziesięciu czujników i trzech elementów wyko-

nawczych (zabezpieczeń). SAS pobiera informacje 

z czujników i przetwarza je, analizując ewentualne 

zagrożenia dla bezpieczeństwa wózka i operatora. 

W razie stwierdzenia takiego – automatycznie reagu-

je poprzez zaprzestanie aktywności celem zminima-

lizowania potencjalnych zagrożeń. SAS czyni wózki 

widłowe Toyota jednymi z najbezpieczniejszych 

maszyn w tej kategorii. SAS, pierwszy w świecie ak-

tywny system kontroli stabilności wózka, dzięki wy-

korzystaniu zaawansowanych technologii, zwiększa 

bezpieczeństwo pracy oraz jej wydajność redukując 

tym samym koszty będące rezultatem wypadków 

i uszkodzeń towarów i sprzętu, jak również chroni 

operatora przed powodowanymi przez niego błędami 

( np. zbyt szybka jazda na zakrętach). System SAS 

wyposażony jest w funkcję aktywnej kontroli masztu 

SAS zapobiegającej upadkowi ładunku i przewróce-

niu się wózka poprzez ograniczenie kąta wychylenia 

masztu i prędkości przechyłu przy jego wysunięciu. 

Automatyczna redukcja prędkości SAS przy skręcie 

wspomaga bezpieczeństwo operatora i ładunku 

optymalizując pokonywanie zakrętów.

Ważny jest także tzw. udźwig resztkowy wóz-

ka. Udźwig nominalny zmniejsza się ze wzrostem 

wysokości. Zwykle można podnosić maksymalny 

ciężar na wysokość 9 m, a jeśli chce się unosić dany 

ciężar powyżej tej wartości należy zastosować wózek 

Do procedur mających zastosowanie dla całej floty 
transportu wewnętrznego, w przypadku wózków 
obsługujących najwyższe kondygnacje regałów 
dochodzą kwestie związane ze specyfiką ich pracy –
wibracjami wyciągniętego do maksimum masztu oraz 
jazdą w wąskich alejkach. Operatorzy powinni w tych 
warunkach korzystać z systemów wspomagających. 
Przykładowo, w STILL MX-X – nowoczesnym wózku 
systemowym o zasięgu sięgającym 15 m oraz udźwigu 
do 1,5 t – zainstalowano szereg inteligentnych układów 
zwiększających bezpieczeństwo i wydajność pracy pojaz-
du. Instalowane są w nim układy takie jak: Optispeed, 
Optisafe, ALS, AFC i Blue-Q. Dostępny w standardzie 
system STILL OptiSpeed wykrywa, czy w danym 
momencie ładunek jest przewożony oraz ogranicza 
szybkość w sytuacji, gdy widły są zajęte. Pozwala na 
stały pomiar ciężaru ładunku z dokładnością do 50 
kg i płynną modyfikację prędkości w zależności od 
masy przewożonych towarów oraz poziomu, na którym 
znajdują się widły. Wdrożenie systemu redukuje czas 
wykonywania poszczególnych zadań o 15–30%. Dalszy 
wzrost wydajności możliwy jest przy zastosowaniu 
opcjonalnych hamulców przednich kół, pozwalających 
na skrócenie drogi hamowania, a co za tym idzie, wy-

dłużenie odcinka pokonywanego z pełną dopuszczalną 
prędkością. STILL OptiSafe to z kolei układ pozwala-
jący programować zwiększające bezpieczeństwo jazdy 
reakcje wózka na określone sytuacje. Na podstawie od-
czytów z transponderów RFID ustalane jest położenie 
pojazdu względem korytarza roboczego. Odebrawszy 
informację o lokalizacji urządzenia, system wywołuje 
pożądane w danym punkcie hali zachowanie. Program 
umożliwia wprowadzenie do 255 tras przejazdu oraz 
przypisanie na każdej z nich określonych funkcji, takich 
jak m.in.: blokada obrotu, dynamiczne wyhamowanie 
na końcu alejki czy ograniczenie wysokości podno-
szenia. ALS – system aktywnej stabilizacji ładunku 
– redukuje drgania masztu nawet o 90%, inteligentnie 
sterując prędkością podnoszenia w zależności od 
kąta odchylenia, wysokości i masy ładunku. System 
AFC kompensuje nierówności podłoża i oferujący 
alternatywę dla kosztownych inwestycji w posadzki 
w magazynach z wąskimi alejkami. Uruchamia się on 
tylko w przypadku, gdy podczas jazdy sensory odnotują 
nierównomierny rozkład ciężaru na osiach. System na 
bieżąco kompensuje rozbieżności, utrzymując podstawę 
wózka w poziomie, zapobiegając tym samym odchyla-
niu się masztu od pionu.

Rafał Pańczyk 
Advanced Applications 
Manager 
STILL Polska

Jak prawidłowo eksploatować wózek wysokiego składowania?
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o większym udźwigu. Udźwig resztkowy jest zatem 

maksymalnym udźwigiem przy całkowicie wysunię-

tym maszcie.

Pracę obsługi usprawnia łatwy dostęp do wy-

miennych akumulatorów, dzięki czemu wózek może 

być gotowy do pracy w ciągu kilku minut.

Zwykle maksymalna prędkość wózków wynosi 

ok. 10 km/godz., natomiast ich udźwig – do 2,5 tony. 

Przydużych wysokościach istotna jest także prędkość 

unoszenia, która powinna wynosić ok. 0,8 m/s.

Uprawnienia
Do kierowania wózkami bocznymi należy mieć 

odpowiednie uprawnienia, które są nadawane przez 

Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Należy w tym 

celu ukończyć odpowiedni kurs oraz zdać egzamin 

państwowy.

Uprawnienia można zdobyć w dwóch katego-

riach:

• I WJO – kategoria ta przysługuje wózkom widło-

wym wysokiego składowania z operatorem pod-

noszonym razem z ładunkiem. Jest to kategoria 

najwyższa, przeznaczona dla wózków specjalizo-

wanych;

• II WJO – kategoria ta pozwala na prowadzenie 

wózków bocznych typu Reach Truck, zaliczanych 

do wózków jezdniowych podnośnikowych.

Kursy prowadzi szereg firm certyfikowanych 

przez UDT.

Rozwiązania niestandardowe
Dostępne na rynku wózki boczne mogą mieć spe-

cjalizowane wykonania gwarantujące efektywne 

wykonanie niestandardowych prac lub umożliwiają-

ce pracę w specyficznych warunkach.

Do konfekcjonowania (kompletacji) mogą służyć 

wózki boczne, w których kabina operatora porusza 

się razem z widłami. Dzięki temu operator może 

umieszczać w pojemniku na widłach odpowiednie 

komponenty bezpośrednio z półki. Przykładem takie-

go wózka może być STILL MX-X, który ma wysokość 

podnoszenia aż do 18 metrów i może poruszać się 

z prędkością do 14 km/godz. Prędkość podnoszenia 

to 0,6 m/s. Kabina może być wyposażona w uchylne 

barierki dla lepszego dostępu do regału.

Kabina wózków bocznych może być przystoso-

wana do pracy w chłodni lub mroźni. Dzięki temu 

podniesiony jest komfort pracy operatora. Kabina 

może być take uchylna dla zapewnienia operatorowi 

lepszej widoczności.

Wózki boczne mogą być ponadto wyposażone 

w wagi, wskaźnik wysokości podnoszenia, kamery 

umieszczone na widłach, pozycjonery, odpowiednie 

oświetlenie. 

Na co warto zwrócić uwagę wybierając 
konkretny model wózka?
Dobierając modele, moduły i wyposażenie pojazdów 

wysokiego składowania pod uwagę należy wziąć 

przede wszystkim wysokość regałów i rodzaj ładun-

ków, które będą obsługiwane. Czynniki te determi-

nują, jaki zasięg i udźwig powinien mieć pojazd. 

Znaczenie ma także specyfika organizacja pracy 

przedsiębiorstwa. W przypadku firm działających 

w trybie zmianowym szczególnie dobrze sprawdzają 

się akumulatory litowo-jonowe, dzięki którym – za 

Źródło: Emtor
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Zakup każdej nowej maszyny wiąże się w większości 
przypadków z mniej lub bardziej szczegółową analizą 
potrzeb. Wózek widłowy typu reach-truck to podsta-
wowa maszyna w magazynach wysokiego składowania 
i pełni istotną rolę, dlatego warto by jego zakup był 
przemyślany i stanowił opłacalną inwestycję na kolejne 
lata. Kupując popularnego „retraka” musimy zdefinio-
wać kilka podstawowych aspektów związanych z jego 
pracą, wśród których podstawowe brzmią: z jakim 
ładunkiem będzie pracował (wymiary, waga), na jaką 
wysokość ma podnieść wózek dany ładunek, z jaką 
intensywnością wózek będzie pracował – co jest istotne 
w kwestii odpowiedniej baterii. Jeśli istnieją jakieś szcze-
gólne wymagania danej lokalizacji to również należy 
wziąć je pod uwagę. Odpowiedzi na kluczowe pytania 
pozwolą wytypować odpowiedni typ i model wózka, 
który następnie można doposażyć w szereg opcji dodat-
kowych umożliwiających dopasowanie do wymaganej 
aplikacji magazynowej.

W obecnej chwili klienci korzystający z wózków widło-
wych mają wiele możliwości sfinansowania inwestycji. 
Tylko cześć z nich decyduje się na zakup z własnych 
środków finansowych lub z dotacji, większość natomiast 
korzysta z usługi leasingu czy wynajmu długotermino-
wego. Rachunek ekonomiczny może być bardzo różny, 
nie ma jednej „recepty” na najwyższą opłacalność danej 
formy finansowania. Zakup wózka z własnych środków 
może być opłacalny dla małych i średnich firm, których 
profil działalności jest stabilny i określony na kilka 
kolejnych lat, tzn. dany typ wózków nie zmieni się 
szybko. Firmom, których profil działalności charakte-
ryzuje się sezonowością, lub zmienia się co 3–4 lata, 
bardziej opłaca się wynająć wózki widłowe. Taka forma 
pozwala na elastyczności i dopasowanie floty w trakcie 
zmieniających się warunków, a coraz to nowe nowo-
czesne rozwiązania dostępne w wózkach sprawiają, że 
użytkownik ma komfort pracy oszczędnym i bezpiecz-
nym urządzeniem.

Tomasz Łukaszek 
Menedżer Produktu 
Emtor

Na co warto zwrócić uwagę wybierając konkretny model wózka?
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sprawą szybkich ładowań częściowych – wózki mogą 

działać niemal bez przerwy.

Warto zwrócić uwagę na łatwość obsługi, komfort 

pracy, wyposażenie w dodatkowe systemy ułatwia-

jące pracę operatorowi i zwiększające jego bezpie-

czeństwo.

W przypadku możliwości zautomatyzowania 

pracy być może lepszym rozwiązaniem od zakupu 

wózka wysokiego podnoszenia będzie zaopatrzenie 

się w układnicę. W zasadzie tylko w szczególnych 

przypadkach zachodzi konieczność wyboru między 

wózkiem widłowym a układnicą, bowiem urządzenia 

te funkcjonalnie się różnią. Wózek może podnosić 

ładunki na wysokość maksymalną do kilkunastu 

metrów. Dla układnicy nie jest problemem praca na 

wysokości nawet 50 m. Wózek może wyjeżdżać poza 

regały – układnica, ze względu na konstrukcję i tor 

jazdy – nie. Wózki – z racji swych dużych możliwości 

– są zwykle kierowane przez operatorów, natomiast 

pracę układnicy da się zautomatyzować.

Jak mówi Rafał Pańczyk, Advanced Applications 

Manager STILL Polska: – Układnice wykorzystywane 

są w kilkudziesięciometrowych, w pełni zautomatyzowa-

nych obiektach magazynowych. Ze względu na wysokie 

koszty inwestycji po rozwiązania tego typu sięga się 

przede wszystkim tam, gdzie uzasadnienie ekonomiczne 

znajduje dążenie do maksymalizacji gęstości składowa-

nia – na przykład w lokalizacjach, gdzie koszt po-

wierzchni jest wyjątkowo duży. Wózki, będące w stanie 

sięgnąć zazwyczaj na wysokość do kilkunastu metrów, 

użytkowane są w przypadku kilkukondygnacyjnych 

regałów. Dzięki obecności operatorów lepiej od progra-

mowanych układnic radzą sobie z obsługą zmiennych 

procesów.

Czy ekonomiczniej jest taki wózek 
wynająć czy zakupić?
Decyzja pomiędzy wynajmem a zakupem na wła-

sność zależy od czynników takich jak: wewnętrzna 

polityka firmy w tym zakresie, kapitał i płynność 

przedsiębiorstwa, dostępność instrumentów fi-

nansowych czy intensywność eksploatacji maszyn 

w zakładzie. Ze względu na wygodę, prostotę i brak 

konieczności jednorazowego wyłożenia dużych 

środków na popularności w ostatnich latach zyskują 

leasing oraz wynajem długoterminowy z opcją full 

service. Dostawca floty bierze w tym przypadku na 

siebie troskę o płynność procesów logistycznych 

w przedsiębiorstwie, kwestie serwisu i utrzymania 

dobrego stanu technicznego wózków oraz obciążenia 

administracyjne związane z przeglądami itp. W tym 

przypadku nie kupuje się więc wózków, a usługę 

polegającą na zapewnieniu sprawności transportu 

wewnętrznego. Jest to o tyle istotna, że koszt wózka 

może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Rynek
W Polsce wózki widłowe wysokiego podnoszenia 

oferuje ok. 20 firm. Trudno ocenić, które marki SA 

najpopularniejsze, ale z pewnością jest w czym 

wybierać. 

Z zapytaniami w sprawie wózków można się 

zwrócić do firm takich jak: AMB Wózki widłowe, 

CESAB, EGT Logistic, Emtor, Hyundai Construction 

Equipment Europe, Jazgot, Jungheinrich, Lemarpol, 

Linde Material Handling, MEGABUD Jacek Bartold, 

MGL, OMV, Polsad, PROMAG, SAWIM BIS, STILL, 

TOOLMEX TRUCK, Toyota Material Handling Polska, 

Toyota Wózki Widłowe, WDX, Zeppelin Polska. 


