
SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 

Teljesen automatizált ki- és berakodás 
A müncheni TLS Logistics GmbH olyan rakodóberendezést hozott 
létre, amely a teherautónak a rakodóplatformhoz való beállása után 
a raklapok be- és kirakását teljesen automatikusan végzi. 

Speciális szenzor érzékeli a teherautó-rakodóhíd helyzetét és ehhez il-
leszti automatikusan a rakodóplatformot. Tolókocsi segítségével lehet a ra-
kodóplatformról a raklapokat a teherautóba be- és kirakni. Egy állványzat fo-
gadja a raklapokat és a tolókocsit a teherautón és a rakodóplatformon. A rak-
lapokat egyenként egy emelhető platformra tolják át, amelyeket innen elszállí-
tanak (1. ábra). 
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1. ábra Automatikus berendezés raklapra szerelt rakományok 

ki- és berakására teherautóról 
 
A teherautó megrakása után a rakodóplatform eredeti helyzetébe visz-

szamegy. 
A rakodóplatform kiegyenlíti a rakományok toleranciáit, valamint a teher 

és a teherautó dinamikus mozgásait. Ennek érdekében hidraulikus beavatko-
zó szervekkel van felszerelve, amelyek emelést, oldalirányú mozgást, lengést 
és billentést tudnak végezni a szenzorok helyzetérzékelésének megfelelően. 
A teherautók fényszórói kódolva vannak, és minden teherautótípus a fényszó-
ró helyzete alapján illeszthető a rakodóhídhoz. 
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A rakodóplatformon épül fel a stacioner felvevőállvány, amely a minden-
kori feladatból eredő méretekhez és terheléshez igazodik (2. ábra). Ezen he-
lyezkednek el a sínek a tolókocsi fogadásához. A raklapokat két oldalt és egy 
középen elhelyezett profilvas segítségével biztonságosan lehet elhelyezni. 

 

 

pneumatikus tömlők az emeléshez 
oldalirányú vezetőgörgők 

futógörgők 

 
2. ábra Tolókocsi-felépítés 

 
A tolókocsikat oldalsó és középső profilvasak vezetik. A tolókocsik pne-

umatikus emelőberendezéssel vannak felszerelve. A raklapokat ezzel a be- és 
kirakodásnál kb. 15 mm-rel megemelik. A tolókocsit tolólánc mozgatja, amely-
lyel a teher biztonságosan és pontosan beállítható. A tolókocsik magassága 
lesüllyesztett állapotban 70 mm. A mozgató rendszer a teherautó irányában 
14 m-es, az emelőplatform irányába 1 m-es mozgást tesz lehetővé. 

A teherautókra szerelt felvevő állvány speciális kialakítást követelt. He-
gesztett alumíniumszerkezet megfelelő merevséggel alkalmas a mozgatásból 
származó dinamikus hatások felvételére. Az állványon vannak a vezetőprofi-
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lok a raklapok és a tolókocsi irányítására elhelyezve. A rakományok biztosítá-
sára rögzítő profilok szolgálnak. A rakomány más helyzetének biztosítására a 
raklapokon más intézkedésekre nincs szükség. 

A kirakodás folyamatát az 1. táblázat részletezi. 
 

1. táblázat 
A teljesen automatikus kirakódás folyamata 

 
Lépés Folyamat Idő- 

tartam
A teherautó beállása 
(dokkolása) 

A teherautó beáll a rakódóöbölbe meghatározott tűré-
sekkel. A tényleges helyzetet a tűrésekhez viszonyítva 
egy segédberendezés kijelzi. Miután a teherautó megállt, 
a rakodóplatform előírt helyzetét a teherautó egyedi ada-
taitól függően a rendszer meghatározza. 

  180 s

A rakodóplatform dokko-
lása a teher- 
autóhoz 

A rakodóplatform automatikusan hozzáilleszkedik a te-
herautóhoz a kiszámított előírásszerű helyzetadatoknak 
megfelelően. 

    30 s

A raklapok átadása a 
teherautóról a rakodó-
platformra 

Az 1–17., majd a 18–34. raklapok átvétele a teherautóról 
a rakodóplatform alsó, ill. felső szintjére. 

    50 s

A rakodóplatform 
automatikus dokkolása 
a fix részhez 

A rakodóplatform automatikusan mozog hátrafelé a fix 
kimeneti helyzet felé. 

    25 s

A raklapok átvétele 
a rakodóplatformról 
az emelő platformra 

A raklapok egyenként való átvétele a rakodóplatformról 
az emelőplatformra a tolókocsi emelésével és mozgatá-
sával. 

    15 s

Az emelőplatform 
mozgatása a kimeneti 
helyzet felé 

Az emelőplatform automatikus mozgatása hátra a fix 
kimeneti helyzet felé. 

    20 s

Raklapok átvétele A raklapok továbbvitele a emelőplatformról a fix rész felé     10 s
Az emelőplatform 
mozgatása a rakodó-
platform felé 

Az emelőplatform automatikus mozgatása a rakodóplat-
formhoz. 

    20 s

A kirakodási ciklus 
ismétlése 

A kirakodási ciklus ismétlése, míg mind a 34 raklap kira-
kása befejeződik. 

1870 s

 
(Dr. Garai Tamás) 

 
Vollautomatisches Ent- und Beladesystem. = Hebezeuge und Fördermittel, 41. k. 10. sz. 
2001. p. 470–471. 

Truck loading system. = www.tls-logistics.com 
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