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Wózki holownicze mogą stanowić dobrą alternatywę 
dla wózków platformowych. Wykorzystanie holowników 
ciągnących inne wózki bez napędu (przyczepy) może uprościć 
proces zaopatrywania gniazd produkcyjnych oraz zmniejszyć 
koszty logistyki.

Wózki holownicze – jak sama nazwa wskazu-

je – służą do holowania innych pojazdów bez 

napędu (przyczep), natomiast same zwykle nie mają 

żadnej platformy do przewożenia ładunku lub ma ona 

niewielkie rozmiary. Ich jedyne zadanie to ciągnięcie 

wózków doczepnych, na których spoczywa przewożo-

ny ładunek. Holowniki mogą ciągnąć wózki transpor-

towe oraz klatki i palety na rolkach. Spotyka się roz-

wiązania specjalizowane, które opisaliśmy w artykule 

na temat pociągów Mizusumashi (GM nr 2/2019).

Podstawowy podział wózków holowniczych 

wynika z zastosowanego napędu – mogą być one 

napędzane silnikiem elektrycznym lub spalinowym. 

Holowniki elektryczne stosowane są wewnątrz ma-

gazynów, spalinowe – na otwartej przestrzeni. Przy-

kładem tych ostatnich mogą być holowniki wózków 

bagażowych używane na lotniskach.

Z punktu widzenia obsługi/operatora wózki ho-

lownicze można podzielić na:

• wózki prowadzone przez operatora pieszego,

• wózki z miejscem stojącym dla operatora,

• wózki z miejscem siedzącym dla operatora,

• automatyczne wózki bez operatora (AGV).

Na niewielkich dystansach sprawdzi się wózek 

prowadzony, którego zaletą jest bardzo kompak-

towa budowa umożliwiająca manewrowanie. Nie 

bez znaczenia może być niższa cena od pozosta-

łych wózków (z operatorem). Wadą natomiast jest 

niewielka prędkość, co przy np. dużych halach jest 

dyskwalifikujące.

Wózek z operatorem stojącym jest większy, ale 

nieco mniejszy od wózka z operatorem siedzącym. 

Jego zaletą jest też możliwość precyzyjniejszej 

obsługi ze względu na to, że operator stojąc może 

łatwiej się obrócić w kierunku jazdy, jeśli wózek 

jedzie do tyłu. Ułatwia to np. doczepianie wagoników. 

Ponadto zdecydowanie szybciej zajmuje i opuszcza 

swoje miejsce niż w przypadku wózka z siedzeniem, 

co może mieć znaczenie w przypadku wielu operacji 

doczepiania i odczepiania przyczep.

Tomasz Kurzacz
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Osobną klasę holowników stanowią wózki auto-

matyczne zaliczane do klasy AGV. Mogą być sterowa-

ne na kilka sposobów – za pomocą pętli indukcyjnej 

(wbudowanego w posadzkę przewodu)m za pomocą 

namalowanej linii (refleksyjne), laserowo, wizyjnie, 

ultradźwiękowo a może to być trasa z góry zaprogra-

mowana, a sam wózek staje się de facto mobilnym 

robotem.

Typowe parametry najpopularniejszych holowni-

ków elektrycznych to:

• wózek z operatorem pieszym – prędkość do ok. 5 

km/godz. z ładunkiem do ok. 1,5 t,

• wózek z operatorem stojącym – prędkość do ok. 

15 km/godz. z ładunkiem do ok. 5 t,

• wózek z operatorem siedzącym – prędkość do ok. 

30 km/godz. z ładunkiem do ok. 50 t,

Jak dobierać wózek?
Ponieważ wózki mogą się istotnie różnić warto 

dobrze zastanowić się nad wyborem konkretnego 

modelu. Inny wózek będzie przydatny w ciasnym 

magazynie, inny – na dużej, otwartej przestrzeni, 

a jeszcze inny tam, gdzie wagoniki są specjalizowane 

i pełnią jednocześnie rolę podręcznych magazynków, 

a holowniki zbierają je z wielu oddalonych punktów.

Podstawowe pytania, jakie należy sobie zadać, to 

warunki, w jakich ma pracować holownik (wewnątrz 

hali czy na zewnątrz) i w związku z tym, czy ma 

mieć napęd elektryczny czy spalinowy. Ważne jest, 

jakie ładunki mają być transportowane, jakie będzie 

obciążenie pracą. Warto pamiętać, że holowniki 

mogą uciągnąć ładunki od kilku ton do nawet 200 

ton (spalinowe). Mogą zatem pracować w przemy-

śle ciężkim czy w zbrojeniówce, gdzie przewożone 

elementy są bardzo ciężkie. 

Kryteriami wyboru będą także sprawy takie jak 

potencjalna długość pociągów, szerokość korytarzy 

transportowych oraz ergonomia pracy operatora.

W przypadku mniejszych ładunków warto zasta-

nowić się nad holownikiem automatycznym. Pracują 

one „bez zmęczenia”, w przypadku zablokowania 

trasy mogą wybierać drogi alternatywne. Należy 

jednak pamiętać, że takie holowniki zwykle są nie-

wielkie i mają możliwość przemieszczania ładunków 

o niedużej masie.

Jak mówi Adam Wojciechowski, specjalista ds. 

marketingu w firmie Emtor: – Elektryczne holowniki 

prowadzone dyszlem sprawdzą się w wielu zastoso-

waniach, gdzie intensywność pracy holownika nie jest 

zbyt duża, operacje są wykonywane cyklicznie lub 

sporadycznie oraz przestrzeń pracy jest ograniczona. 

Przykładami zastosowania takich holowników są: hotele, 

szpitale, lotniska, farmaceutyka, ale także logistyka 

przemysłowa – obsługa kontenerów i pojemników na 

liniach produkcyjnych, sieci i galerie handlowe, służby 

utrzymania czystości. Wkraczając w sektor bardziej 

zaawansowanych holowników przeznaczonych do 

zestawów transportowych, zazwyczaj pierwszą myślą 

są linie produkcyjne i dostawa komponentów – szczegól-

nie w branży automotive. Wybór holownika z operato-

rem stojącym czy siedzącym, to już kwestia ergonomii 

pracy operatora i charakteru obsługi transportowanego 

zestawu. Jeśli zestaw bardzo często zatrzymuje się 

w wyznaczonych „przystankach” i na krótkich odcinkach, 

a operator często wysiada z holownika, to zrozumiałym 

będzie wybór holownika z operatorem stojącym i niskim 

stopniem wejściowym. Jeśli zestaw transportowy pracuje 

kilka godzin w ciągu zmiany a operator rzadko schodzi 

z holownika, to rozsądniejszy będzie wybór ergono-

micznej wersji siedzącej. Na rynku dostępne są również 

holowniki automatyczne (AGV), bez operatora. Uzasad-

nienie ekonomiczne i rozsądny zwrot z takiej inwestycji 

ma sens w momencie gdy holownik pracuje intensywnie 

na 2–3 zmiany, praca jest taka sama – cykliczna, a ciągi 

komunikacyjne dla holownika są odpowiednio ukształto-

wane i nie będą powodować nieplanowanych przestojów. 

Szczególnie chodzi o kwestię innych osób, które znajdując 

się w sektorze „bezpieczeństwa” wiązki skanującej 

holownika mogły by nieustannie powodować awaryjne 

hamowanie i zatrzymywanie się holownika. 

– Ze względu na rodzaj zadań realizowanych naj-

częściej za pomocą ciągników – przewóz ładunków na 

średnich i dłuższych dystansach – zdecydowanie większą 

popularnością cieszą się ciągniki z miejscem dla ope-

ratora – dodaje Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. 

produktu STILL Polska. – Rozwiązanie pozwala osiągać 

większe prędkości jazdy i oszczędza cenny czas. Maszy-

ny z modułem AGV wykorzystywane są w zakładach, 
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gdzie trasy przejazdu są powtarzalne i przewidywalne – 

na przykład jako zaopatrzenie linii produkcyjnych – oraz 

w miejscach, gdzie utrzymanie kadr jest trudne.

Najrozsądniejszym wyjściem wydaje się zwróce-

nie do kilku firm oferujących tego typu wózki w celu 

uzyskania fachowej porady. Dzięki temu uniknie się 

błędów, które powodują, że sprzęt jest źle wykorzy-

stywany, jest przeciążony, co skutkuje m.in. częstszy-

mi awariami i wyłączeniami z eksploatacji.

Jakie błędy popełniają nabywcy 
holowników?
– Podstawowym błędem popełnianym przez klien-

tów przy doborze holowników jest niedoszacowanie 

prawdziwej, rzeczywistej masy ładunku, jaki holownik 

ma ciągnąć – mówi Adam Wojciechowski. – Tutaj nie 

wystarczy zsumować ciężar ładunku na poszczególnych 

„wagonikach” i założyć, że: „skoro łączna masa ładunku 

wychodzi około 5000 kg to wystarczy mi holownik 

o uciągu 5 t”. Pamiętajmy, że dla holownika masą „do cią-

gnięcia” jest zarówno ładunek na wagonikach, jak i masa 

samych wagoników, ale także masa samego holownika 

– on też musi sam siebie „ciągnąć” (szczególnie jest to 

istotne przy wzniesieniach). Drugim niezwykle istotnym 

aspektem, może nawet najważniejszym, o którym klienci 

zazwyczaj nie wiedzą lub zapominają, jest to, że w przy-

padku holowników ich parametry uciągu należy rozpatry-

wać w dwóch aspektach, które różną się znacząco, tj.: siła 

uciągu vs. zdolność holowania. Tłumacząc w pewnym 

uproszczeniu – siła uciągu (wyrażona jest w jednostkach 

„N” – niutonach i w specyfikacjach technicznych poda-

wana z uwzględnieniem przykładowej wartości oporów 

toczenia 200 N) określa nam jedynie zdolność holownika 

do wytworzenia siły ciągu. Natomiast zdolność holo-

wania mówi nam, z jakim maksymalnym (ciągnionym) 

ładunkiem holownik jest w stanie bezpiecznie wyhamo-

wać w razie sytuacji awaryjnej, co jest szczególnie istotne 

gdy warunki np. podłoża są specyficzne i odbiegające od 

standardu równej, suchej posadzki.

Błędy można także popełnić przy doborze wóz-

ków typu AGV: – Wybierając robota mobilnego należy 

wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby upewnić się, że 

dokonano właściwego wyboru – stwierdza specjalista 

z firmy Omron. – Dawniej roboty i ludzie pracowa-

li oddzieleni barierkami, teraz coraz częściej muszą 

współpracować. Jednym z najważniejszych aspektów 

jest więc zapewnienie bezpieczeństwa. Należy upewnić 

się, czy pojazdy spełniają krajowe i międzynarodowe 

normy w tym zakresie. Istotne korzyści można uzyskać, 

gdy roboty mogą być przystosowane do różnych prac. 

Aby było to możliwe, należy zwrócić uwagę, czy da się go 

łatwo modyfikować i dostosować do aktualnych potrzeb, 

a także upewnić się, że instalacja pojazdu będzie szybka 

i łatwa. 

Zdarza się, że firmy nie myślą rozwojowo i nie biorą 

pod uwagę tego, że z czasem mogą wykorzystywać coraz 

więcej robotów mobilnych. W większości przypadków, 

w zakładzie pracuje min. kilka takich urządzeń. Muszą 

one sprawnie współpracować, a do tego potrzebny jest 

system zarządzania flotą. Ważne jest, aby nie tylko 

kierował ruchem, tak żeby roboty nie blokowały się 

nawzajem, ale także przydzielał zadania w sposób, który 

zapewnia możliwie najwyższą produktywność. Dużą 

pomocą dla firm może być również skorzystanie z usług 

producentów, którzy oferują wsparcie w integracji 

robotów mobilnych z pozostałymi układami zautoma-

tyzowanymi, takimi jak ramiona robota współpracują-

cego, sterowniki i przełączniki, co umożliwia stworzenie 

kompleksowego rozwiązania dla danej firmy. 
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