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Branża szkła w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie. Duże przeszklenia w domach 
jednorodzinnych, kilkumetrowe witryny sklepowe czy kilkunastometrowe fasady stają 
się coraz bardziej popularne. Nowy trend architektoniczny bezpośrednio przekłada się 
na przedsiębiorstwa, które takie przeszklenia muszą zamontować. Przez ostatnie lata 
większość firm w naszym kraju opierała technikę montażu na sile swoich pracowników. 
Wraz z biegiem czasu wykwalifikowanych pracowników jest coraz mniej, a ci którzy 
zostali, coraz częściej domagają się odciążenia ich pracy specjalistycznym sprzętem. 
Niestety w naszym kraju inwestowanie w takie urządzenia jest jeszcze czymś nowym 
i nieznanym. Przed właścicielami firm największym wyzwaniem staje się wybór 
odpowiedniego urządzenia o najlepszej jakości, dostosowanym do własnych potrzeb.

Jednym z największych grzechów 
branży okiennej jest przeświadczenie, 
że urządzenia są pomocne tylko przy 
montażach szyb o wadze kilkuset kilo-
gramów.

Coraz więcej montaży stolarki to okna 
i drzwi o dużych gabarytach. Duże prze-
szklenia ważące kilkaset kilogramów, 
skrzydła w oknach balkonowych ważące 
ponad 100 kg montowane na piętrach, 
drzwi tarasowe typu HS, konstrukcje 
przeciwpożarowe czy ciężkie drzwi alu-
miniowe z panelem lub nakładką szkla-
ną są coraz częściej zamawiane również 
do niewielkich inwestycji.

Jak wygląda obecny trend na naszym 
rynku? Montaż coraz większych prze-
szkleń w coraz mniejszych obiektach. 
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Dlaczego warto korzystać z maszyn i urządzeń ?

Maszyny 
i urządzenia
dla monterów

TEKST: Łukasz MARUSZAK
Kierownik ds. Sprzedaży i Rozwoju w firmie GLASSLIFT,   
zajmującej się sprzedażą i wynajmem specjalistycznych maszyn  
i urządzeń do transportu i montażu stolarki,  
www.glasslift.pl

Przestrzeń, w której będą budowane bu-
dynki, będzie coraz mniejsza i  trudniej 
dostępna. Dodatkowo szkło zaczyna już 
być używane nie tylko jako materiał za-
mykający obiekt od zewnątrz, ale rów-
nież jako instalacje wewnętrze w postaci 
szklanych ścian czy balustrad jednocze-
śnie pełniących funkcję dekoracyjną. 

Ze względu na starzejące się społe-
czeństwo oraz coraz mniejszą liczbę 
wykwalifikowanych pracowników wy-
musza to na właścicielach firm mon-
tażowych szukanie nowych rozwiązań. 
W takich warunkach wspomaganie się 
urządzeniami ułatwiającymi i przyśpie-
szającymi montaż stolarki wydaje się 
być nieuniknione dla firm chcących się 
dynamicznie rozwijać. 

PRZYKŁAD 1.

PRZYKŁAD 2.

Zlecenie na montaż 25 szyb o wadze ok. 160 kg w niewielkiej fasadzie 
parterowej. 

Zlecenie na montaż 18 szyb 
o wadze ok. 1500 kg w fasadzie 
parterowej, łącznie ok. 320 m2.

Bez użycia maszyn prace zajmą 4-oso-
bowej ekipie 2 dni (64 roboczogodzi-
ny). Z użyciem manipulatora te same 
prace 2 osoby wykonają w 1 dzień  
(16 roboczogodzin). 
Decydując się na użycie maszyn, pra-
codawca nie tylko oszczędza 48 robo-
czogodzin przy określonej stawce, ale 

też zyskuje bezpieczeństwo pracy, bez 
narażania zdrowia pracowników. Może 
zatrudniać mniejszy zespół wykwalifiko-
wanych monterów (co oznacza niższe 
koszty stałe prowadzenia firmy), zaofe-
rować klientowi czas montażu krótszy 
o 50% oraz znacznie zmniejszyć ryzyko 
związane z uszkodzeniem szyb.

Nie ma możliwości podjęcia 
takiego zlecenia bez wykorzystania 
specjalistycznego sprzętu. Potrzebne 
będzie 5 osób x 4 dni (160 
roboczogodzin) + mini żuraw 
+ ssawka do 2000 kg. 
Oprócz korzyści związanych 
z bezpieczeństwem pracy i krótszym 
czasem montażu, pracodawca 
zysuje podstawową korzyść, czyli 
zwiększenie zakresu podejmowanych 
zleceń, co przekłada się na zyski 
firmy.
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Ssawki do szkła to jedne z pierwszych 
urządzeń, na które decydują się firmy 
z branży okiennej. To nic innego jak 
profesjonalne zawiesie, wyposażone 
w system próżniowy umożliwiający 
podnoszenie szyb o różnej wielkości  i 
kształtach. Taką ssawkę można umie-
ścić na żurawiu wieżowym, mini żura-
wiu czy HDS-ie. 

Relatywnie niski koszt takich urzą-
dzeń sprawia, że wiele firm decyduje się 
na ich zakup. Głównymi producentami 
są firmy niemieckie i włoskie.

Jaka powinna być ssawka?
Najważniejszym kryterium wyboru 

ssawek jest bezpieczeństwo – sprzęt 
musi przede wszystkim pochodzić od 
renomowanego producenta, który ma 
doświadczenie w wytwarzaniu tego 
typu urządzeń, a jego produkty posia-
dają wszystkie wymagane normy i cer-
tyfikaty.

Przyssawka powinna być dwuobwo-
dowa. Co to oznacza? Musi mieć dwa 
niezależne od siebie obwody próżnio-
we. W razie rozszczelnienia się jednego 
z nich, drugi obwód utrzymuje próżnię 
w układzie i zabezpiecza szybę przed 
odczepieniem się od talerzy przyssaw-
kowych. 

Uwaga! Do ciężkich szyb, o wadze 
jednej tafli  do 4 ton, rekomendowane 
są ssawki czteroobwodowe. 

Dobrze, jeśli przyssawka ma kilka ta-
lerzy, których ustawienie w zależności 
od potrzeb można zmieniać. Pozwala to 
podnosić tafle szkła o różnych gabary-
tach oraz kształtach. 

Pamiętajmy, że maksymalny udźwig 
to nie wszystko. Duża szyba złapana 
punktowo np. jednym dużym talerzem 

Ssawki do szkła

może pęknąć od własnego naprężenia 
lub ulec rozszczelnieniu. 

Niektóre firmy mają w ofercie przy-
ssawki próżniowe pozwalające podno-
sić drzwi tarasowe typu HS, przysysa-
jąc się jednocześnie do szyby stałej oraz 
skrzydła jezdnego. Na rynku dostępne są 
też ssawki do szkła giętego (łukowe-
go, 3D), ale z uwagi na niewielki udział 
w rynku takich szyb tak specjalistyczny 
sprzęt taniej jest wypożyczyć.  

Zasilanie bezprzewodowe (aku-
mulatorowe) to podstawa i standard 
u wielu producentów. Należy jednak 
zwrócić uwagę na moc baterii i maksy-
malny czas pracy na jednym ładowaniu. 

Kiedy kupić
a kiedy wynająć?

Chcąc kupić przyssawkę na własne 
potrzeby, należy najpierw się zasta-
nowić – jakich montaży wykonujemy 
najwięcej? Jeśli 95% naszych zleceń 
dotyczy szyb do 300 kg, to warto ku-
pić przyssawkę małą, lekką i poręczną, 
której udźwig  nie przekracza 120% 
masy najcięższych montowanych 
przez nas szyb. W przypadku zlecenia 
na montaż cięższych szyb lepiej będzie 
wynająć ssawkę o większym udźwi-
gu od firm, które oferują taką usłu-
gę. Mamy wtedy pewność, że sprzęt 
przyjedzie do nas w 100% sprawny, a 
kwota wynajmu (nawet na kilka dni) 
będzie zdecydowanie niższa niż zakup 
nowego urządzenia, z którego nie bę-
dziemy często korzystać. 

Chcąc kupić lub wynająć przy-
ssawkę do szkła, najlepiej zasięgnąć 
porady fachowców, którzy pomogą  
w wyborze odpowiedniego urządzenia 
i przede wszystkim wypożyczą je do 
testów przed finalną decyzją o zakupie. 

W ostatnich latach coraz większą po-
pularnością na polskim rynku cieszą się 
mini żurawie. Mini żurawie to urządze-
nia wielofunkcyjne 
–  dzięki swoim nie-
wielkim rozmiarom, 
dużej mobilności oraz 
wyjątkowej precyzji 
idealnie wpasowują 
się w szeroki zakres 
prac związanych ze 
szkłem. Mini żurawie 
pozwalają opuścić 
ważącą kilkaset kilo-
gramów szybę z do-
kładnością do kilku 
milimetrów. 

Z uwagi na stosun-
kowo duży koszt za-
kupu mini żurawia, 
na nowe maszyny 
mogą sobie pozwolić 
jedynie duże firmy 
montażowe oraz dys-
trybutorzy, u których 
taki sprzęt jest używany na co dzień. 

Inną opcją jest zakup maszyny uży-
wanej, ale należy mieć przy tym świa-
domość, że przeważająca większość 
mini żurawi w Polsce na rynku wtór-

Mini żurawie 

nym pochodzi z Niemiec i Anglii, gdzie 
nie potrzeba specjalistycznych upraw-
nień do ich obsługi. Oznacza to, że 

maszyny z Zachodu 
często pochodzą z 
wypożyczalni sprzę-
tu budowlanego i są 
mocno wyeksploato-
wane, mimo iż nie 
widać tego na pierw-
szy rzut oka. 

Jaki powinien 
być dobry mini 
żuraw?

Jakie cechy powi-
nien mieć mini żu-
raw, aby sprawdził 
się i na budowie 
domku jednorodzin-
nego, i przy większej 
inwestycji? 

Przede wszystkim 
odpowiedni zasięg 
– minimum 9 m. Po-

zwala to na swobodny zasięg do pierw-
szego piętra. 

Przydatne będzie również łamane 
ramię zwane JIB-em, które pozwala 
szklić okna na tarasach, balkonach czy Ssawki do szkła umożliwiają podnoszenie szkła o różnej wielkości

Ssawka do podnoszenia drzwi tarasowych typu HS Ssawka do szkła giętego Dobry mini żuraw powinien mieć wystarczająco duży zasięg

Okna, drzwi,  
a przede wszystkim 
szkło to materiały 

drogie i bardzo 
delikatne, dlatego  
do ich montażu 

należy 
wykorzystywać 
specjalistyczny 

sprzęt,  
który zapewni 

najwyższy poziom 
bezpieczeństwa  
w trakcie prac.

montaż w praktyce

nowe fot
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Rosnącą popularnością na polskim 
rynku zaczynają cieszyć się manipu-
latory montażowe, czyli samojezdne 

maszyny mogące podnosić, przewozić 
i montować okna i szyby. Są to urzą-
dzenia małe, zwinne, stosunkowo lek-
kie oraz bardzo precyzyjne. Stosując je, 
montaż szyb o wadze kilkuset kilogra-
mów można powierzyć zaledwie dwóm 
osobom, a w skrajnych przypadkach  
– nawet jednej. 

Do czego służy manipulator
Z uwagi na swoje ograniczone gaba-

ryty, manipulatory służą głównie do 
montażu stolarki na tylko jednej kon-
dygnacji. Oto, co możemy zrobić mani-
pulatorem:
• załadować i rozładować ciężkie 

okna z samochodu dostawczego,

Manipulatory montażowe

• przewozić okna i szyby na duże od-
ległości, także po nierównym terenie,

• montować szyby w stolarce zarów-
no od wewnątrz jak i od zewnątrz, 

• przekręcać szyby z pionu do poziomu, 
• przewozić ciężkie ramy czy puste 

stojaki (najlepsze manipulatory na 
rynku posiadają możliwość monta-
żu haka lub wideł transportowych, 
co zwiększa ich funkcjonalność). 

Jakie urządzenie kupić
Manipulatory, takie jak urządzenia 

marki Smartlift, produkowane od 2005 
roku. Pomimo, iż sprzedano ich już po-
nad 9000 sztuk, są praktycznie nieosią-

Małe i średnie firmy bardzo często, na 
własną rękę konstruują prowizoryczny 
sprzęt, aby ułatwić sobie transport szyb. 
Warto jednak zapoznać się z ofertą firm 
specjalizujących się w tego typu urzą-
dzeniach, które na bazie swoich wielo-
letnich doświadczeń produkują dobre 
jakościowo i już sprawdzone wózki. 

Terenowe wózki transportowe to naj-
tańsza i najprostsza forma pomocy przy 
transporcie ciężkich okien i szyb po pla-
cu budowy. Często są niezastąpione, gdy 
przy dużych odległościach mamy dużą 
liczbę okien do rozniesienia. Wszędzie 
tam, gdzie teren pozwala na poruszanie 
się wózkiem, warto z niego skorzystać 
– zawsze to duże odciążenie pracowni-

Wózki transportowe

nawisach, ale również na działkach o 
dużym kącie nachylenia lub z przeszko-
dami naturalnymi, takimi jak drzewa 
czy żywopłoty. 

Przydatna jest też możliwość obro-
tu o 360°, gdyż pozwala ograniczyć do 
minimum konieczność przestawiania 
żurawia w trakcie prac. 

Zasilanie spalinowe to podstawa, 
ale praktyczne jest również zasilanie 
230 V. Starsze żurawie wyposażone są 
często w zasilanie elektryczne 380 V, 
które jest trudno dostępne na małych 
budowach. 

Sterowanie bezprzewodowe po-
zwala operatorowi żurawia być bezpo-
średnio przy montowanych konstruk-
cjach, co przekłada się na precyzję, 
bezpieczeństwo i znacząco skraca czas 
montażu. 

Rozsuwane gąsienice w razie ko-
nieczności pokonania nierównego te-
renu pomogą nam szybko dotrzeć w 
trudno dostępne miejsca.

Przydatne są również zblocze lino-
we i hak szperający. W zależności 
od rodzaju budowy możemy dzięki 
nim znacząco skrócić czas pracy, a 

czasem w ogóle wykonać z pozoru nie-
możliwe zlecenie.

Przed zakupem  
lub wynajmem

Decyzja o zakupie mini żurawia po-
winna być dobrze przemyślana – cho-
ciażby ze względu na jego wysoką cenę. 
Najlepszym krokiem przed ostatecznym 
wyborem powinno być wypożyczenie 
danego mini żurawia i sprawdzenie go 
w warunkach, z jakimi będzie się stykał 
na co dzień. To ograniczy późniejsze 
niespodzianki i ryzyko niedopasowa-
nia modelu do charakteru prac. Najlepsi 
dystrybutorzy na rynku umożliwiają 
wynajem maszyny z operatorem w celu 
sprawdzenia wszystkich jej wad i zalet 
przed zakupem. 

Nie warto również skupiać się na 
najniżej cenie. Ze względu na długi 
czas użytkowania takiej maszyny naj-
ważniejszym aspektem jest jakość wy-
konania oraz podzespoły solidnych 
producentów. To zagwarantuje nam 
bezproblemowe użytkowanie i łatwy 
serwis na lata.

Jeśli nie dysponujemy budżetem umoż-
liwiającym zakup maszyny, idealnym 
rozwiązaniem jest wynajem. Ważne, aby 
firma wypożyczająca sprzęt posiadała w 
ofercie mini żurawie kilku różnych pro-
ducentów w  kilku różnych modelach.  
Wtedy – jeśli dokładnie określimy, co 
jest do zrobienia – firma wypożyczająca 
sprzęt idealnie dobierze rodzaj urządze-
nia do potrzeb inwestycji, a na zlecenie 
przyjedzie operator z doświadczeniem  
i niezbędnym wyposażeniem. 

Łamane ramię JIB Mini żuraw sterowany pilotem bezprzewodowym

Lina 70 m ze ssawką do szkła

ków i większe bezpieczeństwo. Szyby 
czy okna ważące na tyle mało, że mo-
żemy je montować ręcznie, są mimo 
wszystko ciężkie lub jest ich na tyle dużo, 
że tradycyjne roznoszenie ich po budo-
wie stanowi problem dla montażysty  
i znacząco zwiększa ryzyko uszkodze-
nia stolarki. 

Bez względu na to, czy dane urzą-
dzenie chcemy kupić czy wynająć, 
czy ma to być wózek transportowy, 
czy najdroższy żuraw, ważne by de-
cyzje podejmować na spokojnie, 
świadomie i z pełną wiedzą – aby w 
przyszłości korzystanie z niego po-
magało nam w rozwijaniu firmy, a nie 
generowało koszty i problemy.

Użycie manipulatorów 
znacząco  
skraca czas 
montażu, zwiększa 
bezpieczeństwo 
oraz pozwala 
ograniczyć liczbę 
pracowników  
potrzebnych do 
transportu oraz 
montażu ciężkich 
okien i szyb.

galne na rynku wtórnym. Są to maszy-
ny tak niezawodne, że mało która firma 
decyduje się na ich sprzedaż. 

Na rynku dostępne są urządzenia o 
udźwigu od 200 do nawet 1000 kg, 
do zastosowań wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Szeroka gama wyposaże-
nia dodatkowego umożliwia między 
innymi zmianę rodzaju talerzy przy-
ssawkowych – np. na przyssawki do 
kamienia, na hak czy widły do palet.

Przed decyzją o zakupie czy wy-
najmie najlepiej poradzić się osoby z 
doświadczeniem, która pomoże nam 
dobrać odpowiednie urządzenie do-
stosowane do naszych potrzeb. 

Manipulator może podnosić, przewozić i montować szyby i okna

Wózek transportowy – najprostsza forma pomocy


