
Firma FMK24 z Kowar (woj. dolnośląskie) 
jest od niedawna wyłącznym przedstawi-
cielem w Polsce austriackiego producen-
ta mobilnych systemów magazynowych 
firmy WINKLER. Oferta handlowa obej-
muje trzy grupy wyrobów różniących się 
szczegółami konstrukcyjnymi i ozna-
czonych wspólną nazwą Mover. Wspo-
mniane różnice uwidocznione zostały 
w dalszej części symbolu poprzez doda-
nie kodu literowo-cyfrowego. Są to pro-
ste, a jednocześnie bardzo funkcjonalne 
urządzenia. Powstały one w odpowiedzi 
na konkretne wymogi stawiane przez 
użytkowników, a wynikające z uwarun-
kowań produkcyjnych.

Regulacja dystansu 
pomiędzy wspornikami
Typoszereg otwiera grupa produktów 
nazwanych przez producenta Mover 4. 
Jest to klasyczny wózek transportowy ze 
stałą ramą z czterema pionowymi rzę-
dami wsporników rurowych. Pokryte 
są warstwą odpornego na lakiery i oleje 
plastiku. Wsporniki mocowane są w pio-
nowych, masywnych słupkach ramy za 
pomocą systemu śrubowego. Pozwala to 
na bardzo łatwe i szybkie dostosowanie 
wysokości każdego poziomu składowa-
nia do indywidualnych potrzeb. Oprócz 
tego dwa wewnętrzne elementy ramy ze 
wspornikami posiadają możliwość ruchu, 
co pozwala na regulację dystansu między 
nimi. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób 
można dostosować rozstaw wsporników 
do wymiarów składowanych na nich ele-
mentów. Ruch odbywa się po poziomych 
łączynach rurowych, o długości około 
1500 mm, łączących skrajne, pionowe 
słupki konstrukcji. Do nich przyspawa-
ne są także poziome, wykonane z profilu 
zamkniętego podzespoły, do których 
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przymocowane są cztery skrętne kółka 
o średnicy 125 mm; dwa z nich wyposa-
żone są w blokady pozwalające na unie-
ruchomienie regału. Umożliwiają one 
bardzo łatwe przemieszczanie i dostęp do 
wszystkich podzespołów danego zlece-
nia produkcyjnego w dowolnej kolejności 
i zgodnie ze zmieniającymi się stacjami 
obróbczymi. Manewrowanie regałami 
jest łatwe i proste, nawet w ograniczo-
nych przestrzeniach, a do ich obsługi wy-
starczy tylko jedna osoba.

Grupa ta składa się z dwóch wersji 
wózka różniących się głębokością skła-
dowania, czyli długością wsporników. 
Oznaczono je symbolami A59 i A78. 
W pierwszym przypadku wsporniki 
mierzą 590 mm, a w drugim 780 mm. Ma 
to zasadniczy wpływ na inny parametr, 
czyli na maksymalne obciążenie całego 
wózka. Dla A59 wynosi ono 180 kg, na-
tomiast dla A78 jest to już 320 kg. Z kolei 
na jednym poziomie możemy umieścić 
elementy ważące maksymalnie odpo-
wiednio 60 i 45 kg. Liczba poziomów 
wsporników jest już jednakowa dla oby-
dwóch wersji i wynosi 16, a standardowa 
odległość pomiędzy nimi to 66 mm. Nie 
można jednak składować tak ciężkich 
podzespołów na wszystkich poziomach, 
ponieważ przekroczymy wspomniane 
wyżej maksymalne obciążenie całego 
wózka, co doprowadzi oczywiście do 
jego zniszczenia. 

Obrót wsporników w zakresie 
do 210 stopni
Druga grupa wyrobów to Mover X2. 
Litera „X” oznacza, że jest to wózek 
z ramą nożycową. Umożliwia ona dosto-
sowanie odległości pomiędzy rzędami 
wsporników w zależności od długości 
składowanych elementów. Dzięki niej 
w momencie, gdy regał jest niepotrzeb-

ny, można go także złożyć i ograniczyć 
do niezbędnego minimum zajmowaną 
przestrzeń. Z kolei cyfra „2” określa 
liczbę pionowych rzędów wsporników 
rurowych o średnicy 23 mm. Tu rów-
nież standardowy dystans między nimi 
to 66 mm. W katalogu dostępne są dwie 
głębokości składowania mierzące także 
590 i 780 mm. Wersje te oznaczono ta-
kimi samymi symbolami jak w wózku 
zaprezentowanym wyżej. Maksymalne 
obciążenie dla jednego poziomu wynosi 
dla A59 30, a dla A78 22,5 kg. Natomiast 
cały wózek można załadować elementa-
mi o ciężarze nieprzekraczającym odpo-
wiednio 180 i 320 kg. Mover X2 wyposa-
żony jest również w cztery skrętne kółka 
o średnicy 125 mm. 

Trzecia propozycja firmy Winkler to 
wózek Mover X4VV. Jest to bardzo cie-
kawa konstrukcja łącząca zalety wózka 
z ramą nożycową i czterema rzędami 
wsporników zamontowanymi po dwa na 
pionowych rurowych elementach ramy. 
Dodatkowo każdy rząd wsporników po-
siada możliwość obrotu w zakresie od 0 
do 210°. Wózek dostępny jest także w wer-
sji A59 i A78. Tu również standardowo 
zainstalowano 16 poziomów wsporni-
ków w odstępie co 66 mm. W zależności 
od wysokości składowanych elementów 
możemy oczywiście zdemontować nie-
potrzebne rury. Dzięki mocowaniu śru-
bowemu odbywa się to szybko i bezpro-
blemowo. Nośność zarówno mniejszego, 
jak i większego wózka wynosi 180 kg. Na-
tomiast maksymalna obciążalność jed-
nego poziomu to 60 kg dla A59 i 45 kg dla 
A78. Do dolnych poziomych wsporników 
ramy przymocowane zostały takie same 
kółka jak w modelach wspomnianych 
wyżej. Zaletą tego wózka jest fakt, że 
szerokość całkowicie złożonego wynosi 
zaledwie 300 mm.   l

Oferta handlowa firmy Winkler obejmuje trzy grupy wyrobów różniących się szczegółami 
konstrukcyjnymi i oznaczonych wspólną nazwą Mover.
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Mover X4VV to bardzo 
ciekawa konstrukcja 
łącząca w sobie zalety 
wózka z ramą nożycową 
i czterema rzędami 
wsporników zamontowanymi 
po dwa na pionowych 
rurowych elementach 
ramy. Dodatkowo każdy 
rząd wsporników posiada 
możliwość obrotu 
w zakresie od 0 do 210°.

Tomasz Bogacki
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