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Manipulatory
do szkła

Zakupiliśmy mały dźwig BG lift
M 060 z przyssawką do szkła.
Jest on ogromnym wsparciem
dla naszej ekipy montażowej,
panowie nie dźwigają już ciężkich
elementów. Moim zdaniem
ten sprzęt zastępuje 2-3
dodatkowych pracowników.

Jacek Kamiński,
MS MASTERSTICK

Nie ma ostatnio dnia,
aby na branżowych forach
internetowych nie pojawił
się wątek manipulatorów
do transportu i montażu
szkła. Te małe roboty są
dostępne w Polsce już
od kilku lat – szukając
informacji na ich temat,
można więc bazować
na doświadczeniach firm,
które takich urządzeń już
używają.

Zakupiliśmy manipulator
i jesteśmy bardzo zadowoleni
z samego Smartlifta,
spełnia nasze oczekiwania.
Obsługa ze strony firmy
rzetelna i pomocna, pełen
profesjonalizm. Polecamy.

Marcin Golis,
KAEMDE

Jesteśmy szczęśliwymi
posiadaczami manipulatora.
Produkt i obsługa na najwyższym
poziomie.

Specjalista ds. Sprzedaży w firmie GLASSLIFT,
zajmującej się sprzedażą i wynajmem specjalistycznych maszyn
i urządzeń do transportu oraz montażu stolarki,
www.glasslift.pl
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Zastosowanie

Manipulator do szkła to urządzenie
zasilane akumulatorowo, z zamontowanym układem podciśnienia i ssawkami do szkła – to najbardziej ogólny
opis. A w rzeczywistości to technologicznie zaawansowane urządzenia, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy transporcie i montażu szkła
oraz znacznie ułatwiające prace.

Możliwości zastosowań manipulatorów jest całe mnóstwo. Korzystanie
z nich jest opłacalne zarówno w niewielkich, rodzinnych przedsiębiorstwach (gdzie robot może zastąpić
trudno dostępną dziś siłę roboczą),
jak i w dużych firmach montażowach
czy produkujących stolarkę, znacząco
zwiększając ich wydajność.

FOT. (8): GLASSLIFT, www.glasslift.pl

TEKST: Sylwia CHMIELEWSKA

Co to jest manipulator?

Cytowane opinie pochodzą ze strony www,glasslift.pl

Wojciech Werner,
WERNER & WERNER

Oto prace, ktore znacznie sobie ułatwimy, korzystając z manipulatora:
• transport szkła i okien w zakładach
produkcyjnych;
• załadunek i rozładunek okien na placach i magazynach dystrybutorów;
• transport okien na placach budowy;
• montaż okien (od wewnątrz) w domach i budynkach przemysłowych;

• szklenie fasad (od zewnątrz i od
wewnątrz) – większość wieżowców
i wysokich budynków jest szklona
właśnie manipulatorami.
Uwaga! Niektóre manipulatory dostępne na rynku mają możliwość odpięcia ssawek do szkła i podpięcia haka
lub wideł, co dodatkowo zwiększa ich
funkcjonalność.
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również wymagają zastosowania specjalnych rozdzielaczy sterujących urządzeniem bezprzewodowo. Powoduje
to, że w ogólnym ujęciu urządzenia
hydrauliczne są większe, cięższe, mniej
zwrotne i bardziej awaryjne, a ich serwisowanie wymaga specjalistycznej
wiedzy i zaplecza warsztatowego.

Sposób działania
Ogromna większość manipulatorów
dostępnych na rynku ma podobną
konstrukcję i zasadę działania. Każdy ma dwa szeroko rozstawione koła
napędowe z przodu i dwa wąskie koła
skrętne z tyłu oraz podnoszone i wysuwane główne ramię. Środek ciężkości
jest nisko zawieszony i umieszczony
z tyłu. Układ próżniowy wbudowany
jest w urządzenie i połączony z talerzami ssącymi.

Manipulatory elektryczne
Takie marki jak Smartlift, Glassworker czy TGT stosują w swoich manipulatorach siłowniki elektryczne.
Co to znaczy? Że każdy siłownik
w manipulatorze oparty jest o zasilanie
elektryczne; silnik w siłowniku napędza ślimak, który kręcąc się, wysuwa

Detale robią różnicę
Pomimo tych podobieństw, manipulatory dostępne na rynku są różne.
Można je podzielić na grupy, ze względu na kilka aspektów:
• hydrauliczne lub elektryczne;
• bez pilota, z pilotem przewodowym
lub bezprzewodowym;
• z układem próżniowym wbudowanym w urządzenie lub bezpośrednio
w głowicy ssącej.
A jakie to ma znaczenie dla potencjalnego użytkownika? Przedstawiamy
szczegóły poszczególnych rozwiązań.

Manipulator Smartlift SL 608 dzięki kompaktowej budowie bez problemu wjeżdża do środka
pomieszczeń

Hydrauliczne
czy elektryczne?
Na początku przyjrzyjmy się rodzajowi siłownika.

Manipulatory hydrauliczne

Manipulatory typu „Outdoor” dosknale radzą sobie na nierównym terenie panującym na budowach
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Niewątpliwie z założenia hydrauliczne siłowniki w manipulatorach
mogą być silniejsze od elektrycznych.
I na tym zalety hydrauliki w zasadzie
się kończą. Uznani producenci stosują
hydraulikę w swoich urządzeniach jedynie w przypadku udźwigów powyżej
800 kg – podczas gdy na rynku są dostępne urządzenia potrafiące podnosić
i przewozić tafle szkła ważące ponad
1000 kg!
Jakie są wady manipulatorów hydraulicznych? Cały układ opiera się
na pompie hydraulicznej, która pompuje olej w siłowniki – rozwiązania stosowane w dużych dźwigach samochodowych. W przypadku hydrauliki jest
bardzo wiele miejsc, gdzie może dojść
do nieszczelności. Jakiekolwiek naprawy serwisowe wymagają odpowietrzenia układu hydraulicznego.
Pompa hydrauliki zużywa stosunkowo dużo energii, przez co akumulatory rozładowują się szybciej niż
w przypadku manipulatorów z siłownikami elektrycznymi. Piloty stosowane do obsługi urządzeń hydraulicznych

Rynek wtórny
markowych
manipulatorów
praktycznie nie
istnieje; kto kupił taki
sprzęt, nie chce się go
pozbywać.

ramię – to rozwiązanie znane chociażby z napędów do dwuskrzydłowych
bram wjazdowych.
Siłowniki w manipulatorach są wodoodporne i niezwykle silne. Każdy
z siłowników – np. cenionej marki Linak – testowany jest na 10 000 cykli
pracy przy pełnym obciążeniu.
Jakie zalety ma zastosowanie siłowników elektrycznych? Przede wszyst-

kim bezawaryjność. Siłowniki nie
wymagają jakichkolwiek prac serwisowych czy choćby smarowania. Dodatkowo zużywają energię tylko wtedy, gdy pracują. Znacząco wydłuża to
możliwość pracy na akumulatorach.
W przypadku zużycia lub uszkodzenia takiego siłownika wymiana polega jedynie na odkręceniu dwóch śrub
i przepięciu wtyczki elektrycznej.

Wymiana uszkodzonej szyby ważącej 400 kg nie wymaga żadnego wysiłku

Z pilotem czy bez?
Wszystkie uznane marki na rynku
oferują sterowanie pilotem w swoich
urządzeniach w standardzie.
Manipulator to urządzenie transportu bliskiego, w zupełności wystarcza
więc pilot przewodowy. To proste
w obsłudze urządzenia ze strzałkami
„góra”, „dół”, „prawo”, „lewo” itp. Zaletą pilotów przewodowych jest to, że
nie potrzebują baterii oraz zdecydowanie trudniej jest je zgubić.

Wszystkie marki produkujące manipulatory mają możliwość wyposażenia
swoich maszyn w piloty bezprzewodowe w razie konieczności.
Należy pamiętać, że decydując się na
zakup urządzenia bez pilota, konieczne będzie zapewnienie dodatkowego
pracownika do pracy. Najwygodniej, jeśli operator, który obsługuje manipulator z pilotem, jest jednocześnie monterem asekurującym szyby przy montażu.

Dzięki wyjątkowej precyzji można wymieniać szyby nawet w zagospodarowanych pomieszczeniach

Szklenie fasad również nie stanowi żadnego
problemu
MONTER STOLARKI •
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Masa, gabaryty i zasięgi
Tu zasada jest prosta – im lepszy stosunek udźwigu do masy urządzenia, tym
lepiej. Innymi słowy – im urządzenie
jest lżejsze, i im więcej może podnieść,
tym lepiej. Dlaczego? Manewrowanie
w pokojach czy korytarzach domów
jednorodzinnych będzie zdecydowanie
wygodniejsze i sprawniejsze w przypadku maszyn o niewielkich gabarytach.
Tutaj każde 10 cm długości urządzenia
robi ogromną różnicę w codziennym
użytkowaniu.
Podobnie jest z masą manipulatorów.
Pamiętajmy, że sterowanie podczas jazdy wykonuje się siłą rąk. Dlatego im
urządzenie jest lżejsze, tym codzienna
praca będzie przyjemniejsza i bardziej
efektywna. Możliwości pracy w terenie
też będą większe, jeśli urządzenie będzie
lekkie.
Większość manipulatorów o udźwigach maksymalnych ok. 600 kg posiada dwa wysuwy, co daje zasięg ok.
3,75 – 4,00 metry wysokości. Pozwoli
to na podanie szkła czy okien na taras
pierwszego piętra lub balkon, ale to
za mało, aby zamontować szyby czy
okna na 1 piętrze. Na rynku dostępne

są urządzenia wyposażone w 3, a nawet 4 wysuwane ramiona zwiększające zasięg nawet do 4,5- 5,0 metrów,
ale należy pamiętać, że każde dodatko-

Przy sprzyjających
warunkach
dwóch pracowników
manipulatorem
jest w stanie
zamontować przy
użyciu manipulatora
ponad 40
kilkuset-kilogramowych
szyb dziennie.
we ramię wysuwu to o ok. 25 cm dłuższy manipulator po złożeniu. Większy
sprzęt nie zawsze będzie się nadawał
do ciasnych pomieszczeń i pracy od
środka inwestycji.

Ogromna większość galerii handlowych szklona jest właśnie manipulatorami

Cena
Ceny manipulatorów wahają się
od około 60 do 200 tys. zł. Skąd taka
różnica? Wynika ona z trzech czynników: renomy producenta, możliwości
urządzenia oraz jakości wykonania
samej maszyny.

Za 60 tys. możemy kupić urządzenia hydrauliczne o maksymalnym
udźwigu ok. 400 kg, pochodzące
od producentów nie cieszących się
najlepszą opinią. Jeśli nabywca ma
szczęście, a firma jest mała i nie bę-

dzie zbytnio eksploatować manipulatora, posłuży on kilka lat. Należy przy
tym pamiętać o ograniczeniach, jakie
oferują takie sprzęty.
Ceny manipulatorów renomowanych firm kształtują się na poziomie
ok. 80 tys. zł za urządzenia o udźwigu ok. 400 kg oraz ok. 110 tys. zł za
urządzenia o udźwigu ok. 600 kg.

Jeden manipulator
może zastąpić
nawet 4 ludzi,
a wysokość 1 raty
leasingowej to
mniej więcej połowa
miesięcznego
wynagrodzenia
pracownika.

Manipulatory sprawdzają się nie tylko przy szkleniu ale również przy transporcie szkła na placach
budowy
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Decydując się na zakup lub leasing
manipulatora do szkła, warto poza
samą ceną zakupu wziąć pod uwagę
takie czynniki jak koszty eksploatacji i potencjalnych serwisów, utrata
wartości sprzętu na rynku wtórnym,
a przede wszystkim – możliwości robocze kupowanej maszyny.

