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‘‘ Transport produktów do góry lub do dołu może odbywać się na różne sposoby. Wybór
najlepszej techniki zależy między innymi od schematu procesu i wymaganej wydajn-ości. Innym 

ważnym czynnikiem są koszty. Z porównania różnych pionowych systemów transportowych wynika, 
że dźwig okrężny ma w ręku dobre karty. „

Dlaczego transport pionowy?

Przestrzeń jest niewielka i kosztowna. Jak wiadomo, w pomieszczeniu produkcyjnym czy w magazynie próbujemy jak naj-
wydajniej wykorzystać każdy metr kwadratowy. Oznacza to, że nasze produkty coraz częściej znajdują się na wysokości.

Na linii produkcyjnej transport pionowy jest często konieczny ze względu na schemat procesu. Jeden z powodów może 
być taki, że produkty dla kolejnej maszyny na linii muszą zostać doprowadzone na innej wysokości. Czasami też unika 
się zastawiania podłogi, na przykład aby zapewnić swobodny dostęp lud-ziom i wózkom transportowym lub też zyskać 
miejsce dla innych maszyn. Prawie zawsze chodzi o stały przepływ w większości identycznych produktów, które często 
trzeba przenieść nie więcej niż o kilka me-trów w górę lub w dół. W magazynach chodzi o jak najbardziej efektywne wy-
korzystanie dostępnej powierzchni nie tylko w me-trach kwadratowych, ale również w metrach sześciennych. Czynność 
taka jak odbiór zamówień coraz częściej odbywa się na różnych poziomach, które są ze sobą połączone systemem trans-
portowym. Taki system musi być w stanie transportować produkty nie tylko wiele metrów do góry, ale także do dołu, przy 
czym cały przepływ może znacznie się zmieniać w ciągu dnia. W magazynach coraz częściej instalu-je się w pełni auto-
matyczne systemy magazynowania i odbierania zamówień, ze wszystkimi właściwościami linii produkcyjnej. Czy jest to 
linia produkcyjna, czy też magazyn - w obydwu przypadkach potrzebny jest zautomatyzowa-ny pionowy system transpor-
towy na poziomie produktu. System transportowy, który można całkowicie zintegrować z linią produkcyjną lub systemem 
logistycznym. Taki transporter pionowy nie jest łatwo wy-brać. Na rynku można znaleźć bardzo dużo systemów, które 
wszystkie pracują tak samo: transportują produkty do góry lub do dołu. Jednak sposoby realizacji znacznie się różnią. W 
tej białej księdze można przeczytać więcej o różnicach między pionowymi systemami transportowymi.
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• 2. Kierunki wprowadzania i wyprowadzania
 W większości zwykłych sytuacji produkt po pokonaniu różnicy wysokości przesuwa się w tym samym kierunku. Są
 też jednak sytuacje, w których produkt powinien przemieszczać się w innym lub nawet przeciwnym kierunku. Dużo
 pionowych systemów transportowych umożliwia pokonywanie wysokości w połączeniu ze zmianą kierunku wy-
 prowadzania. Istnieją nawet systemy, w których można zmieniać orien-tację produktu. Zwiększa to liczbę rozwiązań
 logistycznych i zapobiega na przykład, że bezpośrednio za systemem trzeba jeszcze zakładać element łukowy w 
 taśmie transportowej lub na przenośniku rolkowym. Liczba możliwych kierunków wprowadzania i wyprowadzania
 różni się w zależności od pionowego sys-temu transportowego.

• 3. Wysokości wprowadzania i wyprowadzania
 Dans certaines situations il s’avère souhaitable de pouvoir saisir les produits à différents niveaux, et de pouvoir les
 délivrer à différents niveaux également. C’est souvent le cas dans des entrepôts, qui ont parfois plusieurs étages
 et où les produits doivent pouvoir être convoyés entre tous ces niveaux. Tous les systèmes de transport vertical ne
 permettent pas de desservir plusieurs niveaux d’entrée et de sortie.

• 5. Wydajność
 Wydajność pionowego systemu transportowego zależy między innymi od szybkości. Im szybszy jest pi-onowy system
 transportowy, tym więcej produktów na godzinę może obsłużyć. Innym czynnikiem jest liczba produktów, które można
 obsługiwać w jednym czasie. Minimalna wydajność wymagana w danej sytuacji określana jest praktycznie we wszystkich
 przypadkach poprzez sposób realizacji całego procesu. Pionowy system transportowy nie może powodować powstawa-
 nia wąskiego gardła. 

 Pionowe systemy transportowe dostępne na rynku mogą się znacznie różnić pod względem wymienio-nych tu aspektów.
 Jeden system może być bardziej zwarty, wielofunkcyjny i szybszy niż pozostałe. Oczywiście również ceny każdego sys-
 temu są różne. Sztuką jest więc wybór w każdej sytuacji systemu, który spełni najlepsze wymagania dotyczące ceny i
 efektywności.

• 4. Podnoszenie i opuszczanie
 Szczególnie w magazynach może zachodzić potrzeba podnoszenia i opuszczania produktów na zmianę. Dzieje się tak 
 na przykład w przypadku półek piętrowych do odbierania zamówień. Produkty muszą zostać ustawione nie tylko na
 różnych półkach piętrowych, ale także wrócić w podanym momencie. Dzięki pionowemu systemowi transportowemu,
 którym produkty można transportować do góry i do dołu, nie ma potrzeby instalowania różnych systemów dla tych
 dwóch ruchów.

• 1. Zajmowane miejsce
 Pionowy system transportowy jest przede wszystkim przeznaczony do oszczędzania miejsca na podłod-ze. Miejsca,
 którego jest coraz mniej, ale które jest coraz droższe. Nie może być więc tak, że pionowy system transportowy zajmie
 ponownie dużą część zwolnionego miejsca. Każdy kolejny pionowy system transportowy jest teraz bardziej zwarty
 niż inny.

m2

Pięć aspektów pionowych systemów transportowych
Od danej sytuacji całkowicie zależy, który pionowy system transportowy najlepiej pasuje do zakładu. Pro-cesy produkcji i logistyki nigdy nie 
są takie same w każdym zakładzie. Znaczenie ma między innymi sposób, w jaki produkty są doprowadzane, a później odprowadzane. Z jaką 
prędkością i częstością nad-chodzą produkty? Czy punkt początkowy i końcowy pionowego systemu transportowego jest zawsze ten sam, 
czy też - w zależności od produktu – będą to różne poziomy wprowadzania i wyprowadzania? Czy produkty będą transportowane do góry, 
czy do dołu, czy też w obydwu kierunkach? Też ważne: ile mie-jsca mamy właściwie na ten system? W tytułach podano pięć aspektów, które 
powinny być uwzględnione podczas każdego procesu wyboru.
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Urządzenie podnoszące
Najprostszy podnośnik to tak zwane urządzenie podnoszące: pojedynczy przenośnik 
produktów, który ciągle porusza się do góry i do dołu. Przenośnik produktów zawieszony jest na stalowej kolumnie i na-jczęściej jest wciągany
do góry za pomocą łańcuchów lub taśm podnoszących. Urządzenie podnoszące zajmuje tylko miejsce przeznaczone na stalową kolumnę, 
która musi być nieco większa niż maksymalne wymiary przenoszonych produktów. Zaletą urządzenia podnoszącego jest to, że jako jedna 
maszyna może pracować na wielu wysokościach wprowadzania i wyprowadzania, a także przenosić produkty do góry i do dołu. Wadą 
urządzenia podnoszącego – nazywanego również podnośnikiem nieciągłym lub podnośnikiem start/stop – jest ograniczona szybkość i wy-
dajność. Podnośnik może zabrać kolejny produkt dopiero po odłożeniu poprzedniego produktu i powrocie przenośnika produktów do pozycji 
wyjściowej. Szybkość jest więc ustalana nie tylko przez ruch do góry, ale również do dołu. Inna wada to ograniczenia dotyczące możliwych 
kierunków wprowadzania i wyprowadzania. Przenośnik produktów jest to najczęściej przenośnik rolkowy lub taśma transportowa. Produkty 
można wyprowadzać jedynie w tym samym lub dokładnie przeciwnym kierunku do wprowadzania. Nie ma innych opcji.

Bande élévatrice
Najprostszy sposób przenoszenia produktów do góry lub do
dołu, to zwykła taśma transportowa, ustawi-ona pod kątem
pochylenia. Po wybraniu takiej taśmy wzniosowej pojemność
często nie jest problemem. Na taśmie wzniosowej, podobnie
jak na zwykłej taśmie transportowej, można ułożyć za sobą
wiele pro-duktów. Trzeba jednak zauważyć, że do napędu 
taśmy wzniosowej potrzebny jest mocny silnik. Często pręd-
kość jest jednak wciąż mniejsza niż przy transporcie pozio-
mym. Kierunek wyprowadzania jest identyczny jak kierunek 
wprowadzania, chyba że tak jak w poziomych systemach 
transportowych w kon-strukcji umieszczony zostanie element 
łukowy. Największą wadą taśmy wzniosowej jest bardzo duża 
ilość miejsca, jaką zajmuje. Jest to związane z kątem poc-
hylenia taśmy wzniosowej. Aby zapobiec przewracaniu się 
produktów do tyłu lub zsuwaniu się w dół, maksymalny kąt 
pochylenia –wynosi – w zależności od kształtów, wymiarów 
i ciężaru – najczęściej od 15 do 30 stopni. Oznacza to, że 
taśma wzniosowa o kącie pochylenia 30 stopni powinna mieć 
długość 6,0 metrów, aby zrealizować transport na wysokość 
3,0 metrów. Jeśli kąt pochylenia wynosi 15 stopni, zajmowane 

miejsce to już ponad 11,5 metra. Nie trzeba dodawać, że odległość, a więc i czas transportu, są większe.

“ Prorunner mk1: urządzenie podnoszące o wypracowanym projekcie
Urządzenie podnoszące Prorunner mk1 firmy Qimarox było stale rozwijane w poprzed-
nich latach. W efekcie powstał podnośnik do towarów o wypracowanym projekcie, 
w którym najbardziej liczą się wy-dajność i skuteczność. Powoduje to nie tylko mini-
malne zużycie materiałów i niskie koszty, ale zapewnia także długą żywotność, przy 
niewielkiej wymaganej konserwacji. Oczywiście podnośnik do towarów robi to, co do 
niego należy: szybko i łatwo transportuje produkty do góry i/ lub do dołu. Konstrukcja 
Prorunner mk1 składa się ze zwartej i solidnej ramy stalowej, która we wszystkich 
warunkach zapewnia stabilność. Przenośnik produktów jest zawieszony na pasie pod-
noszenia, którego w przeciwieństwie do łańcuchów nie trzeba napinać ani smarować. 
Pas podnoszenia nie powoduje ponadto prawie w ogóle hałasu. Konstrukcja modelu 
Prorunner mk1 jest modułowa. Oznacza to, że ten podnośnik do towarów można 
łatwo dostosować do każdej linii produkcyjnej. Standardowo Prorunner mk1 posiada 
przenośnik rolkowy lub taśmę transportową, ale w zasadzie można zamontować każdy 

inny przenośnik produktów bez ko-nieczności dopasowywania konstrukcji.  „

Pięć wariantów pionowych systemów transportowych
W rzeczywistości są tylko dwie podstawowe techniki transportowania produktów do góry i do dołu. W pierwszej technice podstawowej 
wykorzystuje się taśmy transportowe, w drugiej system podnoszenia. W każdym pionowym systemie transportowym dostępnym na rynku 
stosowana jest jedna z tych dwóch podstawowych technik. Tam, gdzie wykorzystywane są taśmy transportowe, nie trzeba montować w sys-
temie funkcji start/stop. Produkty zawsze schodzą bezpośrednio z taśmy doprowadzającej na taśmę transportową, gdzie na końcu ponownie 
zostają odebrane przez taśmę odprowadzającą. W przypadku systemu podnoszenia zawsze trzeba dozować doprowadzanie produktów. 
Ponadto pod-nośnik zawsze pokonuje krótszą drogę do góry i do dołu, przez co zajmuje minimalną powierzchnię.
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Podnośnik matowy
Najważniejsza różnica między urządzeniem podnos-
zącym a podnośnikiem matowym to ruch przenośnika 
produktów. W urządzeniu podnoszącym przenośnik 
produktów przesuwa się do góry i do dołu, natomiast 
w podnośniku ciągłym –takim jak podnośnik matowy 
– przenośnik produktów pracuje w pętli. Po przet-
ransportowaniu produktu na inny poziom, przenośnik
produktów wraca inną drogą do pozycji wyjścio-
wej. Daje to możliwość zamontowania kilku przen-
ośników produktów, a więc przemieszczania wie-lu 
produktów w jednym cyklu. Wydajność podnośni-
ka ciągłego jest więc nieco większa niż urządzenia 
podnoszącego. Tak jak wskazuje nazwa, przenośnik 
produktów podnośnika matowego składa się z elas-
tycznej, wyginanej maty. Mata jest rozciągnięta na 
czterech łańcuchach lub taśmach podnoszących. Po 
odłożeniu produktu na właściwą wysokość na taś-
mie transportowej lub przenośniku rolkowym, mata 
obraca się wokół dolnej krawędzi do dołu. Większość 
podnośników matowych jest przeznaczonych wyłąc-
znie do zadań na stałej wysokości wpro-wadzania i 
wyprowadzania. Połączenie podnoszenia i opuszcza-
nia w jednym podnośniku matowym jest trudne. Poza 
tym podobnie jak w urządzeniu podnoszącym liczba
możliwych konfiguracji wprowadzania i wyprowadza-
nia jest niewielka. Produkty muszą być wprowadzane i wyprowadzane w tym samym lub przeciwnym kierunku. Dodatkową wadą nie jest 
tylko konieczność dozowania doprowadzanych produktów, ale także koniec-zność dokładnego zsynchronizowania taśmy doprowadzającej 
i podnośnika. Jeśli mata nadejdzie nieco za wcześnie lub za późno, to produkt spadnie na podnośnik i spowoduje problemy. W przypadku 
usterki jest duża możliwość uszkodzenia lub zanieczyszczenia produktu, ponieważ podczas transportu w górę lub w dół produkt cały czas 
znajduje się w podnośniku.

Transporter spiralny
Transporter spiralny to nic innego jak taśma transportowa w kształcie spirali, biegnąca do góry lub do dołu. Dużą zaletą transportera spiral-
nego jest wydajność. Produkty mogą być wprowadzane tak jak na taśmie wzniosowej w ruchu ciągłym, jednak ze względu na kąt wzniosu i
promień, między produktami należy zachować bezpieczną odległość. Możliwe jest zapełnienie całej spirali produktami, przy czym to rozwią-
zanie sprawdza się również jako system buforowy. Inna zaleta to elastyczność kierunku oraz wysokości wprowadzania i wyprowadzania. 
W zasadzie możliwe jest wprowadzanie i wyprowadzanie produktów pod każdym kątem i na każdej wysokości, poprzez zwykłe podłącze-
nie w tych punktach poziomej taśmy transportowej lub przenośnika rolkowego do transportera spiralnego. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że ze względu na kształt spiralny nie jest możliwy swobodny wybór kierunku oraz wysokości wprowadzania i wyprowadzania. Wadą jest 

duża ilość miejsca, jaką zajmuje przenośnik spi-
ralny. Ponieważ produkty poruszają się po spirali 
z określonym promieniem, wymagane miejsce 
jest kilkukrotnie większe niż miejsce zajmowane 
przez ur-ządzenie podnoszące lub podnośnik 
matowy. Im dłuższe i szersze są produkty, tym 
większy jest promień. Większa jest również ilość 
zajmowanego miejsca oraz koszt transportera 
spiralnego. Ruch spiralny po-woduje również, że
produkty muszą przebywać dosyć długą drogę 
i potrzebny jest długi układ napędowy, wyma-
gający dużej mocy (zużycia energii) i konserwacji. 
Na ryku są jednak transportery spiralne, którymi 
można jednocześnie transportować produkty do 
góry i do dołu. Są to jednak transportery spiralne 
z dwoma taśmami transportowymi: jedna we-
wnątrz i jedna na zewnątrz. Wadą jest to, że pro-
dukty na zewnętrznej taśmie transportowej mus-
zą przemierzać bardzo duże odległości, dlatego 
często bardziej praktycznym rozwiązaniem jest 
zamontowanie dwóch transpor-terów spiralnych 
z jedną taśmą transportową. Oczywiście trans-
porter spiralny z podwójną taśmą trans-portową 
ma nie tylko podwójny napęd, ale również więks-
zą średnicę, a więc zajmuje większą po-wierzch-
nię.
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Dźwig okrężny
Ostatni wariant to dźwig okrężny, podnośnik ciągły, który podobnie jak podnośnik matowy ma kilka przenośników produktów, pracujących 
w pętli. Jest jednak bardzo ważna różnica: wszystkie przenośniki produktów podczas całego ruchu w pętli są ustawione poziomo, a więc 
produkt w zasadzie podczas całej pętli może leżeć na przenośniku. Jest to zaleta dźwigu okrężnego, który może pracować na różnych wy-
sokościach wprowadzania i wyprowadzania. Ponadto dźwig okrężny to jedyny pionowy system trans-portowy, w którym jednocześnie można
podnosić i opuszczać kilka produktów. Dźwig okrężny zajmuje co prawda nieco więcej miejsca niż urządzenie podnoszące i podnośnik 
matowy, jednak nie jest tak długi jak taśma wzniosowa czy transporter spiralny. Pod względem wydajności system ten można porównać z 
podnośnikiem matowym. Oznacza to konkretnie, że dźwig okrężny ma znacznie większą wydajność niż urządzenie podnoszące, jednak musi 
uznać wyższość taśmy wzniosowej lub transportera spiralnego. Zwiększenie wydajności – do określonej wysokości – jest możliwe poprzez 
doda-nie większej ilości przenośników produktów lub umieszczenie większej ilości produktów na przenośniku bez konieczności zwiększa-
nia szybkości systemu. Tak jak w podnośniku matowym, również w dźwigu okrężnym potrzebny jest system dozowania dopro-wadzania. 
Dokładna synchronizacja między taśmą doprowadzającą a podnośnikiem nie jest konieczna ze względu na specyficzną konstrukcję przen-
ośników produktów. Dzięki temu nieco łatwiejsze jest zamontowanie sterowania niż w podnośniku matowym.

‘‘ Prorunner mk5: unikalny dźwig okrężny. 
Dzięki modelowi Prorunner mk5 firma Qimarox na nowo odkryła dźwig okrężny. Najważniejsza właściwość modelu Prorun-
ner mk5 to przenośniki produktów, które najbardziej przypominają widły. Przenośniki te są zamocowane tylko na jednej 
stronie układu napędowego. Opatentowany system zapewnia, że przenośniki produktów w czasie całej pętli są ustawione 
w pozycji poziomej. Produkt może więc podczas całej pętli leżeć na przenośniku produktu. Dużą zaletą jest podobieństwo 
przenośników produktów do wideł. Umożliwia to zabieranie produktów z przenośników rolkowych i odkładnie ich poprzez 
przesunięcie zębów wideł między rolki. Wprowadzanie i wyprowadzanie produktów odbywa się więc płynnie, nie dochodzi 
też do odkształcania produktów. Dzięki możliwości manewrowania taśmami wprowadzającymi i wyprowadzającymi do i z 
pętli przenośników produktów, Prorunner mk5 można wykorzystywać w ustawieniu z różnymi wysokościami wprowadzania 
i wyprowadzania. Umożliwia to korzystanie z tylko jednego dźwigu okrężnego przy przepływie produktów zarówno do góry, 
jak i do dołu. Kolejną dodatkową zaletą w porównaniu z tradycyjnymi podnośnikami ciągłymi jest połączenie przenośników 
produktów z układem napędowym tylko z jednej strony. Dzięki temu Prorunner mk5 może wprowadzać i wyprowadzać pro-
dukty w trzech kierunkach. Wprowadzanie i wyprowadzanie może odby-wać się nie tylko w kierunkach na przedłużeniu pętli, 
ale również w kierunku poprzecznym do pętli. Taśmy pasmowe przejmują wtedy funkcję przenośników rolkowych tak jak w 

przypadku taśm wprowadzających i wyprowadzających.  „
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Avantages et inconvénients
Sposób dopasowania pionowego systemu transportowego do linii produkcyjnej lub procesu logistycznego to nie jedyny istot-
ny czynnik. Inne czynniki, takie jak koszty nabycia, montaż, zużycie energii i konser-wacja odgrywają często tak samo ważną 
rolę przy wyborze właściwego pionowego systemu transporto-wego i odpowiedniego dostawcy.

Typ pionowe-go systemu 
transportowe-go

Pożądany wynik

Zajmowane miejsce ++ + + ++ ++
Kierunki wprowadzania i wy ++ +/- - ++ ++
prowadzania 

Różne wysokości wprowad- ++ +/- - ++ ++
zania i wyprowadzania 

Połączenie podnoszenia i ++ +/- - ++ ++
opuszczania

Wydajność -- + + ++ ++

Urządzenie
podnoszące

Dźwig okrężny Podnośnik
matowy

Transporter 
spiralny

Taśma wznio-sowa

‘‘ Prorunner mk5: Nadaje się do układu Buforowego  ‚‚
‘‘ Prorunner mk5: Nadaje się do układu Buforowego  ‚‚
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Koszty pionowych systemów transportowych

Sposób dopasowania pionowego systemu transportowego do linii produkcyjnej lub procesu logistycznego to nie jedyny istotny 
czynnik. Inne czynniki, takie jak koszty nabycia, montaż, zużycie energii i konser-wacja odgrywają często tak samo ważną rolę 
przy wyborze właściwego pionowego systemu transporto-wego i odpowiedniego dostawcy.

‘‘ Prorunner mk5: unikalny dźwig okrężny.
Dzięki modelowi Prorunner mk5 firma Qimarox na nowo odkryła dźwig okrężny. Najważniejsza właściwość modelu Prorunner mk5 to przen-
ośniki produktów, które najbardziej przypominają widły. Przenośniki te są zamocowane tylko na jednej stronie układu napędowego. Opaten-
towany system zapewnia, że przenośniki produktów w czasie całej pętli są ustawione w pozycji poziomej. Produkt może więc podczas całej 
pętli leżeć na przenośniku produktu. Dużą zaletą jest podobieństwo przenośników produktów do wideł. Umożliwia to zabieranie produktów z 
przenośników rolkowych i odkładnie ich poprzez przesunięcie  ębów wideł między rolki. Wprowadzanie i wyprowadzanie produktów odbywa 
się więc płynnie, nie dochodzi też do odkształcania produktów. Dzięki możliwości manewrowania taśmami wprowadzającymi i wyprowad-
zającymi do i z pętli przenośników produktów, Prorunner mk5 można wykorzystywać w ustawieniu z różnymi wysokościami wprowadzania 
i wyprowadzania. Umożliwia to korzystanie z tylko jednego dźwigu okrężnego przy przepływie produktów zarówno do góry, jak i do dołu. 

Kolejną dodatkową zaletą w porównaniu z tradycyjnymi podnośnikami ciągłymi jest połączenie przenośników produktów z układem napę-
dowym tylko z jednej strony. Dzięki temu Prorunner mk5 może wprowadzać i wyprowadzać produkty w trzech kierunkach. Wprowadzanie 

i wyprowadzanie może odby-wać się nie tylko w kierunkach na przedłużeniu pętli, ale również w kierunku poprzecznym do pętli. Taśmy 
pasmowe przejmują wtedy funkcję przenośników rolkowych tak jak w przypadku taśm wprowadzających i wyprowadzających.  ‚‚
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• Koszty integracji
 Taśmy wzniosowe i transportery spiralne są dosyć łatwe w montażu. Oczywiście te pionowe systemy 
 trans-portowe zajmują dosyć dużo miejsca, które jeszcze trzeba zwolnić. Jednak ten system bez większe-
 go dodat-kowego wysiłku można umieścić za dowolnym przenośnikiem rolkowym lub taśmą transportową.
 Produkty bez zatrzymywania przepływają na taśmie wzniosowej lub transporterze spiralnym na inny poziom.
 W obydwu mas-zynach potrzebne jest oprogramowanie sterownicze. Jest ono jednak raczej potrzebne dla
 silników, a w transporterze spiralnym również do zabezpieczeń przed poluzowaniem łańcucha, co zapo-
 biega problemom powodowanym przez nienapięte łańcuchy. W przypadku podnośnika wdrożenie jest nieco
 dłuższe. Wynika to z tego, że doprowadzenie produktów i ruchy przenośnika produktów muszą być do siebie
 dopasowane. Produkt można transportować do podnośnika po przyjściu pustego przenośnika produktów.
 W podnośniku matowym – inaczej niż w dźwigu okrężnym – trzeba obydwa ruchy dokładnie zsynchronizo-
 wać. Wymaga to niewielkiego oprogramowania sterującego, które otrzy-muje dane z czujników. Dla progra-
 mistów piszących już i tak oprogramowanie dla sterowania całej linii produk-cyjnej lub systemu transportowe-
 go, kilka dodatkowych czujników nie sprawia większych trudności. 

‘‘ To mniej niż połowa mocy potrzebnej do napędzania transportera spiralnego. W sytuacjach, gdzie podnośnik jest napędzany 
bez przerwy przez 24 godziny, różnica w kosztach energii może wynieść ponad tysiąc euro na podnośnik rocznie.  ‚‚

• Koszty nabycia
 Wiele firm w pierwszej kolejności bierze pod uwagę koszty nabycia. Mogą one znacznie się różnić w za-leżnoś
 ci od systemu. Ogólnie jednak taśma wzniosowa jest najtańszym rozwiązaniem, a za nią znajdują się urząd-
 zenie podnoszące, dźwig okrężny, podnośnik matowy i na końcu transporter spiralny. Ważnym czynnikiem
 jest różnica wysokości do pokonania. Im większa jest różnica wysokości, tym więks-za jest różnica między na 
 przykład dźwigiem okrężnym a transporterem spiralnym. Dla uzyskania każdego dodatkowego metra zawsze
 trzeba wydłużać nie tylko konstrukcję transportera spiralnego, ale również taśmę transportową. Prawdopo-
 dobnie konieczny będzie również dodatkowy silnik lub na pewno silniejszy, z odpowiednim przemiennikiem
 częstotliwości, aby przesunąć do góry taśmę transportową dłuższą o dodatkowe metry. Innymi słowy: trans-
 porter spiralny o wysokości dwukrotnie wyższej jest również dwukrotnie droższy. W przypadku podnośnika
 jest inaczej, bez względu na to, czy chodzi o urządzenie podnoszące, pod-nośnik ciągły czy też dźwig okręż-
 ny. W tych systemach przedłużyć trzeba tylko stalową konstrukcję oraz liny podnoszące lub łańcuchy. Liczba
 części ruchomych, przenośników produktów i silników napędowych jest zawsze taka sama. Podnośnik start/
 stop o długości 10 metrów jest więc tylko niewiele droższy niż podnośnik start/stop o długości 5 metrów.
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• Koszty energii
 Również po uruchomieniu pionowy system transportowy generuje koszty. Po pierwsze są to koszty napęd-
 zania systemu, czyli koszty energii. Zaletą urządzeń podnoszących, podnośników matowych i dźwigów
 okrężnych jest to, że produkty na tych maszynach zawsze przebywają najkrótszą drogę, czyli prosto w górę.
 W przypad-ku taśm wzniosowych i transporterów spiralnych droga jest różnorodna, co powoduje większe
 koszty energii. Im większe są różnice wysokości, tym większa jest różnica w zużyciu energii między syste-
 mami podnoszenia a transporterami spiralnymi. Zawsze potrzeba więcej energii do poruszenia w górę taśmy
 transportowej dłuższej o dodatkowe metry wraz z ułożonymi na niej produktami. W systemach podnosze-
 nia związek między różnicą wysokości a wysokością kosztów energii jest mniej znaczny. Dźwig okrężny jest
 pozytywnym wyjątkiem w zakresie kosztów energii. W dźwigu okrężnym przenośniki ładunkowe. poruszające
 się w górę i w dół utrzymywane są w równowadze względem siebie. Oznacza to, że w rzeczywistości energia
 potrzebna jest tylko do podniesienia produktów, a nie do samych przenośników pro-duktów. W większości
 zastosowań wystarcza do tego silnik o mocy 0,37 kW.

• Koszty konserwacji
 W zakresie kosztów konserwacji różnice są duże. Urządzenia z taśmami transportowymi (taśma wzniosowa,
 transporter spiralny) mają często znaczną długość całkowitą. Taśma musi dobrze utrzymywać się w torze i
 należy ją całkowicie wymienić, jeśli zacznie drgać w najsłabszym miejscu. W większości transporterów
 spi-ralnych taśma transportowa składa się z długiego łańcucha z płytkami ułożonymi na sobie tak jak dachów-
 ki. Zanieczyszczenia i pył spadające z produktów opadają między płytkami prosto do układu napędowego.
 Ponadto na poruszających się dookoła płytkach produkty mogą się obrócić i zaklinować między prowadni-
 cami bocznymi, co może z kolei spowodować poważne uszkodzenia. Konserwacja urządzenia podnoszą-
 cego jest prostsza, mniej jest też w nim punktów krytycznych. W pod-nośniku matowym delikatny układ
 napędowy składa się, w zależności od producenta, często z bardzo drogiego łańcucha gumowego. Ewentu-
 alna wymiana łańcucha może okazać się bardzo kosztowna. Jeśli produkt spadnie, spowoduje to zanieczys-
 zczenie i uszkodzenia układu napędowego. Dźwig okrężny konserwuje się w prosty sposób, tak jak urząd-
 zenie podnoszące. Układ napędowy składa się z bardzo mocnego standardowego łańcucha stalowego,
 który w każdym miejscu świata można łatwo i niedrogo nabyć. Widły są charakterystyczne dla danego pro-
 duktu, ale można je szybko wymieniać. Dzięki sterowaniu ten podnośnik jest zabezpieczony przed awariami.

• Całkowity koszt pozyskania
 Koszty nabycia, integracji, energii i konserwacji: stanowią one całkowite koszty pozyskania (TCO) pionowego
 systemu transportowego. W poniższej tabeli porównano koszty pięciu różnych systemów. Nie należy jednak
 brać pod uwagę wyłącznie całkowitych kosztów pozyskania każdego podnośnika. Bardziej miarodajne jest
 uwzględnienie TCO całej linii produkcyjnej lub systemu logistycznego. Pionowy system trans-portowy może
 być sprawny, nawet jeśli w innym miejscu całego systemu coś jest nie w porządku – wtedy po-jawia się pro-
 blem dla zakładu. Oprócz kosztów duże znaczenie ma zaufanie dla systemu. Należy jeszcze uwzględnić, że
 jeśli pionowy system transportowy ulegnie awarii, to najczęściej unieruchomiona zostanie cała linia produkcy-
 jna. Oczywiście po-woduje to bardzo dużo kosztów dodatkowych, a nawet straty finansowe.

Typ pionowego
systemu transportowego

Pożądany wynik

Koszty nabycia + + +/- - +
Koszty montażu approx. approx. approx. ++ +
Koszty energii approx. ++ approx. -- -
Koszty konserwacji + + -- - approx.

Urządzenie
podnoszące

Dźwig okrężny Podnośnik
matowy

Transporter spiralny Taśma wznio-sowa

W powyższej tabeli w jednym miejscu zebrano plusy i minusy różnych rozwiązań. Widać z tego, że dźwig okrężny jest wielofunk-
cyjnym pionowym systemem transportowym, który dobrze wypada w różnych aspektach takich jak szybkość i zajmowane 
miejsce.
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Optymalna proporcja ceny do wydajności

Wybór pionowego systemu transportowego jest procesem, w którym rozważa się wiele różnych rozwiązań oraz ich silne i słabe 
strony. Przede wszystkim system musi idealnie pasować do konfiguracji linii produkcyjnej lub magazynu. Na linii produkcyjnej 
potrzebny jest stały przepływ identycznych produktów, które jednak często trzeba w jednym kierunku przetransportować o 
kilka metrów w górę lub w dół. Wydajność, wiarygodność i łatwość konserwacji to ważne czynniki. W magazynie schematy 
przepływu są nieco bardziej złożone. Produkty muszą być przenoszone nie tylko do góry, ale również do dołu, często na wielu 
poziomach. Liczba produktów przenoszonych do góry lub do dołu może zmieniać się z każdą minutą. Pionowy system trans-
portowy szybko staje się wtedy pionowym systemem sortującym. Uniwersalność i wielofunkcyjność są ważne w tych sytuac-
jach, przy czym wydajność musi być odpowiednio duża, aby nie powstawały „wąskie gardła”.

W sytuacjach, w których koszty nie odgrywają roli, taśmy wzniosowe lub transportery spiralne zyskują prze-wagę tam, gd-
zie potrzebna jest szczególnie duża wydajność. W przeciwnym wypadku, gdy wymagana wydajn-ość jest mała, a stopień 
złożoności niewielki, przewagę zyskuje urządzenie podnoszące. W praktyce najczęściej nie chodzi o szczególnie dużą lub 
małą wydajność, lecz o coś pomiędzy. Ponadto koszty w praktyce odgrywają rolę. W końcu podczas wyboru pionowego sys-
temu transportowego znaczenie ma optymalna proporcja ceny do wydajności. Z porównania różnych systemów wynika, że 
najlepsze parametry pod względem ceny i wydajności ma dźwig okrężny. Ta koncepcja, na nowo opracowana przez Qimarox, 
nie ma właściwie słabych punktów. Dźwig okrężny jest uniwersalny pod względem kierunków oraz poziomów wprowadzania 
i wyprowadzania. Ten podnośnik można używać właściwie zawsze. Ponadto dźwig okrężny ma wiele zalet pod względem 
konserwacji. Nic więc dziwnego, że dźwig okrężny w poprzednich latach zyskał znaczne udziały w rynku pionowych systemów 
trans-portowych.
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‘‘ Prorunner mk5: również do sortowania pionowego
 Prorunner mk5 to jeden z niewielu pionowych systemów transportowych, który działa również jako pi-onowy system sortu-
 jący. Przede wszystkim w magazynach, ze względu na coraz częstsze wykorzystanie półek piętrowych, jest coraz większa
 potrzeba korzystania z systemów, które zapewniają przemieszcza-nie produktów między różnymi poziomami. Konkretny
 przykład dotyczy stosowania Prorunner mk5 do przenoszenia towarów z różnych poziomów we właściwej kolejności w
 kierunku maszyny paletyzującej. Prorunner mk5 odbiera produkty wszędzie i ustawia je ponownie na każdym żądanym
 poziomie. Nie ma różnicy, czy trzeba przenieść pojemnik lub pudło z 3. na 2. piętro lub z 1. na 4. Dzięki inteligentnemu
 systemowi sterowania system wie, w jaki sposób się poruszać. Pionowy proces sortowania zaczyna się od automatycznego
 skanowania kodu kreskowego na produkcie. Oprogramowanie sterownicze przyporządkowuje produkt do pustego przen
 ośnika i wybiera właściwy moment wprowadzenia. Następnie to samo oprogramowanie zapewnia, że ładunek zostanie
 odstawiony na właściwym poziomie. W tym celu rolki lub taśmy pasmowe właściwej taśmy wyprowadzającej zostają wpro-
 wadzone we właściwym momencie między widły przenośnika produktów. „

‘‘ Qimarox: szybki i godny zaufania partner.
 Podnośniki do towarów firmy Qimarox można dostarczyć bardzo szybko. Jest to możliwe dzięki mo-dułowej konstrukcji pod-
 nośnika. Powszechnie stosowane elementy, takie jak przenośniki produktów, łańcuchy i rolki są w magazynach, natomiast
 stalowa kolumna składa się ze standardowych sekcji o różnych wymiarach, które można łatwo zmontować. Firma dąży do
 tego, aby podnośniki do towarów w całości dostarczać z magazynu. Modułowa konstrukcja powoduje też niskie koszty trans-
 portu. Podnośniki do towarów firmy Qimarox można według życzenia wysyłać w częściach, które później można montować
 na miejscu. Oczywiście możliwe jest również zmontowanie maszyny w zakładzie w Hardewijk i przetransportowanie jej w całoś-
 ci. Podczas montażu i instalacji na miejscu Qimarox jak najwięcej wykorzystuje doświadczenie lokalne. Oczywiście monterzy
 firmy Qimarox szybko zjawiają się na miejscu w przypadku usterek, ale dzięki kon-strukcji podnośników do towarów i jedno-
 znacznym instrukcjom, dużą część prac konserwacyjnych mogą wykonać sami klienci lub firmy zewnętrzne. Qimarox stara się
 zdjąć z klientów jak najwięcej kłopotów. „
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O firmie Qimarox
Qimarox to jeden z wiodących graczy na rynku końcowych systemów transportowych. Dzisiaj Qimarox jako producent maszyn do pa-
letyzacji, podnośników do towarów oraz jako profesjonalny usługodawca wyróżnia się swoją wizją i jej realizowaniem. Innowacja, jakość 
i wartość. dodana stoją wysoko w hierarchii.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pionowych systemach transportowych, dźwigach okrężnych lub modelu Prorunner mk5? Chcesz 
zamówić ofertę? Chcesz dowiedzieć się, na jakich targach możesz nas spotkać? Wejdź na naszą stronę internetową i skontaktuj się 
z nami.


