Różnorodne wykorzystanie wózków widłowych
Te niepozorne pojazd odgrywają bardzo ważną rolę w procesie logistycznym wielu
przedsiębiorstw. Zapewniają transport gotowych produktów z hali produkcyjnej do
magazynu, załadunek na samochody ciężarowe, przenoszenie ładunków na placach
składowych.
Funkcje wózków widłowych - Wynajem wózków widłowych i
Najpopularniejszym rodzajem wózków widłowych są wózki jezdne podnośnikowe.
W dużej mierze wynika to z ich uniwersalności, mogą transportować ładunek w
poziomie, czyli przemieszczać go na terenie magazynu. Dzięki zamontowanemu
masztowi mogą także przemieszczać ładunki w pionie, czyli piętrować na regałach
magazynowych, załadowywać samochody ciężarowe na rampach przeładunkowych.
W zależności od zastosowanego napędu mogą być stosowane w pomieszczeniach
zamkniętych lub otwartych. W niektórych modelach wózków jezdnych stosowane są
maszty z dodatkową możliwością przechylania ładunku.
Gdzie najlepszy serwis wózków widłowych?
Naprawa serwis i wynajem elektrycznych widlaków. Najlepiej w firmie Dunpol –
tutaj znajdziesz również części oryginalne jak również zamienne. Dunpol.com.pl
wynajem wózków widłowych i widlaków Wielkopolska, Kalisz
1. Najprostsze modele wózków widłowych (unoszące) umożliwiają
przemieszczanie towarów na tym samym poziomie. Paleta podnoszona jest na
niewielką wysokość, wózek prowadzony jest prze operatora. Takie wózki mają
zastosowanie w niewielkich magazynach.
• Wózkami przeznaczonymi do zadań wykonywanych w określonych
warunkach są wózki skrętne z bocznym ładowaniem. Przeznaczone są głównie
do prac w magazynach o wąskich korytarzach, gdzie nie ma miejsca na
manewry i gdzie widoczność jest bardzo ograniczona.
Wózki do zadań specjalnych to wózki specjalizowane o dodatkowym osprzęcie
przeznaczonym do załadunku i transportu towarów o nietypowych gabarytach jak
długie rury, pręty, tarcica.
W magazynach o dużej powierzchni i towarach o niewielkim ciężarze dobrze
sprawdzą się wózki naładowne, na platformę towar musi być załadowany ręcznie.
Pojazd jednak może poruszać się z większą prędkością.
Cena wózków widłowych http://dunpol.com.pl/ jest wysoka i zależy przede
wszystkim od jego funkcji, dlatego trzeba dobierać je zgodnie z potrzebami. Nie jest
uzasadniony ekonomicznie zakup wózka jezdniowego podnośnikowego na plac
składowy, gdzie towar nie jest piętrowany i wystarczy tylko wózek unoszący.

