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Újdonságok a targoncagyártóktól – 
testre szabott finanszírozás és technikai kivitel 

Amikor a cégek pénzszűkében vannak, a nagyobb beruházásokat gyak-
ran néhány hónappal elhalasztják. És amikor ez a beruházás több új 
emelőtargoncát érint, a gyártók könnyen azt gondolhatják, hogy ha úgy 
folytatják, mint korábban, az nem fog különösebben ártani az üzletnek. 
Végső soron az új targoncák ugyanazt csinálják, mint a régiek, nem igaz? 
Nem igaz, hiszen a targoncagyártás gyorsan fejlődik, a gyártók rendsze-
resen számos újdonsággal jelennek meg. A fejlesztés egyik fontos terüle-
te például a targoncaergonómia. A jól megtervezett targonca egyaránt 
hatással lehet a termelékenységre és a nyereségre, hozzájárul a munká-
sok egészségének javításához, a sérülések és ezáltal a hiányzások szá-
mának csökkenéséhez. 

Tárgyszavak: targonca; ergonómia; flottairányítás; bérlés; 
energiatakarékosság; kiegészítők; alkatrész; 
innováció; munkavédelem; automatizálás. 

Rugalmas flottairányítás 
A Yale Europe cég a flottairányítás előnyeire hívja fel a figyelmet. Kínála-

tának részeként folyamattervezési tanulmányt ajánlott fel a felhasználóknak, 
hogy segítsen a cégeknek meghatározni azokat a potenciális területeket, ahol 
költségmegtakarítást lehet elérni. Szerintük a flottamenedzsment outsourcing-
jával időt és pénzt lehet megtakarítani. Ebben annyira bíznak, hogy a Yale az 
átlagárhoz viszonyítva 15% költségmegtakarítást garantál. 

A stockporti székhelyű PVC csoport is felismerte a rugalmas flottakezelés 
előnyeit. PVC keverékeket és porokat gyárt, ill. forgalmaz és 2002 elején öt 
darab új, hetedik generációs targoncát vásárolt a Toyota Northerntől, a Toyota 
Industrial Equipment regionális forgalmazójától. A PVC számára az emelőtar-
goncák rendkívül fontosak, nélkülük egyszerűen nem tudnának működni. Mi-
vel a cég anyagmozgatási feladatai időnként változnak, bérelt targoncákat is 
foglalkoztatnak. 

A cég 21 kazalrakó targoncája csúcsigények idején megfelel a követel-
ményeknek, de a bérleti szerződés lehetővé teszi, hogy nyugodtabb időszak-
okban néhányat visszaadjanak belőle. 

 



A PVC csoport szerint előnyös, ha egyidejűleg két targoncagyártóval dol-
goznak. Ez lehetővé teszi, hogy mindig hozzáférjenek a legújabb fejlesztések-
hez, az azonban nem biztos, hogy egy szállító betekintést ad a teljes új tech-
nológiába. 

A hetedik generációs targoncákat a járművek lerakodásához, a gyártás 
során anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és a készáru járműre rakodásához 
használják. A targoncák biztonsági tulajdonságait és stabilitását fontosnak 
tartják, mivel néhány anyag rakodása egyenetlen talajon történik. A PVC szá-
mára előnyös az új targoncák javított teljesítménye: a kevesebb üzemzavar 
kevesebb termeléskiesést jelent. 

Több éve kiváló kapcsolatuk van a Toyotával, melynek targoncáival so-
sem volt problémájuk. A járművek megbízhatósága kiváló, nem fordult elő, 
hogy a targoncák az állásidő miatt nem elégítették ki a vevőik rendeléseit és 
emiatt veszteségeik lettek volna. 

Újjal vagy régivel? 
A régi targoncák fenntartásának természetesen sok költségvonzata van. 

Míg jó gondolatnak tűnhet új targoncák beszerzése, az elavult berendezések-
hez ragaszkodás a Jungheinrich UK cég szerint rövidlátó politikára vall. Az 
öregedő flotta teljes üzemben tartása során spirálisan emelkedő karbantartási 
költségek ugyanis éves szinten minden bizonnyal többre rúgnak, mint vadona-
túj gépek bérlésének tényleges költségei – amelyeknél a karbantartást a havi 
bérleti díj teljes egészében tartalmazza. 

A korszerű – váltóáramú motorral, teljesen körbeforgatható ülésekkel és 
többfunkciós botkormánnyal ellátott – targoncák a feladatokat az 1970-es 
években gyártott gépekhez viszonyítva kétszeres sebességgel tudják elvé-
gezni. Sőt mi több, a kezelőnek nagyobb komfortot és biztonságot nyújtanak. 
Ennek következtében a műveletek termelékenysége nagyobb és a kezelők 
hatékonyabban dolgoznak. Már nincsenek kitéve az ismétlődő megerőltetés 
és fáradtság miatti egészségi ártalmaknak, ami a régebbi járművek vezetése 
esetén előfordulhat. 

Még fontosabb, hogy a modern targoncák nagyobb teljesítménye követ-
keztében ténylegesen csökkenthető a targoncaállomány. Ma két targonca is el 
tudja végezni azt a munkát, amihez korábban három kellett. 

Egy textilüzem példája 
A szükséges járműállomány-csökkentési lehetőségét ismerte fel a 

nottinghami székhelyű ruhaanyaggyártó cég, a Toray Textiles is. Mansfieldi 
üzemében egy targonca is elvégzi most azt a munkát, amihez a cég bullwelli 
telephelyén kettőre van szükség. A szóban forgó targonca egy 2,5 tonnás BT 
Rolatric RRB7, amit a nottinghami székhelyű Servatruc szállított. 

 



A Toray új szövetraktára fogadja a Hyde szövőgyárból érkező nehézsú-
lyú szöveteket. Itt nagy szövetszállító-kosarakkal dolgoznak, ezeket emelik fel 
és viszik szükség szerint a festő vagy kikészítő üzembe. Nagy teljesítményű 
targoncára volt szükség ahhoz, hogy a jelentős súlyokkal megbirkózzanak, de 
a 2,2 méteres magasságot is el kellett érni, hogy a szövetet a raktárba be lehes-
sen tenni. A targoncának a rendelkezésre álló szűk hely miatt jó manőverező 
képességgel kellett rendelkeznie. A vízbázisú gyártási eljárás – az anyagok vál-
tozó víztartalma – miatt 40%-os túlsúly-toleranciát kellett megengedni. 

A Toray Textiles korábbi szállítójától, a Servatructól kért újabb ajánlatot. 
A targoncát öt évre szóló bérleti szerződés keretében szállították. A cég meg 
van győződve arról, hogy nem az indulási költségek jelentik az egyedüli 
szempontot, amikor egy hosszú távú szállítói kapcsolat létesítéséről van szó. 
Fontos a kezdeti kiadás, de érdemes hosszú távra gondolkozni, mivel a bérleti 
díj a szállítás utáni szolgáltatást is tartalmazza. 

Idővel a tevékenység változása azt jelentheti, hogy egyes targoncák már 
nem felelnek meg. A Hyster targoncaszállítója, a Barloworld például a vevő 
flottájának és alkalmazási szokásainak felülvizsgálata után több alkalommal 
tudott gazdaságosabb és nagyobb termelékenységű megoldást ajánlani. 

Ami a régi targoncaállomány fenntartási költségeit illeti, fontos azokat 
rendszeresen áttekinteni. Van ugyanis egy jövedelmezőségi holtpont, ahol a 
régi targoncák fenntartási költsége meghaladja egy új állomány beszerzési és 
üzemeltetési költségét. 

Takarékosabb hajtás 
A régi villamos hajtású berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó je-

lentős költség például az akkumulátor csökkenő teljesítménye és rendkívül 
magas csereköltsége. A Barloworld nemrégiben kapott díjat a Fork Lift Track 
Assiciation-től (Emelőtargonca Szövetség) a MACBAT akkumulátor-
regeneráló rendszeréért. Ezzel a régi akkumulátorok, amelyek az erős szulfát-
lerakódás miatt egyébként használhatatlanok lennének, felújíthatók. A terv-
szerű éves felújítás lehetővé teszi az akkumulátor optimális kapacitással üze-
meltetését és jelentősen megnöveli élettartamát. 

Az üzemanyagforrás megváltoztatása egy másik olyan lehetőség, aminek 
révén növelhető a targoncák teljesítménye. A Rexam Glass cégnek például az 
a tapasztalata, hogy az új gázüzemű LPG targoncák bevezetése után a rako-
dás területén a termelékenység megkétszereződött – részben a régi elektro-
mos targoncák akkumulátorcseréjéhez szükséges idő kiesése következtében. 
Barnsley-ban lévő üzemében a gyártósorok hetenként mind a hét napon át 
üzemelnek és az év 51 hetében egy milliárd üvegpalackot gyártanak. 

A Rexam-nek különböző üzemanyagforrással működő, új Lansing Linde  
targoncái vannak. Két tonna teherbírású, villamos hajtású ellensúlyos model-
leket használnak a nagy értékű, félkész üvegtermékek mozgatásához. A haté-

 



konyság fokozása és a biztonság javítása érdekében a targoncák fel vannak 
szerelve rakománystabilizálóval. A raklapkazalrakókat a termékek öntőformáinak 
a gyártósor és a gépészeti osztály közötti mozgatásához használják.  

A készáruraktárban a legnagyobb előnyt az új flottában látják. Három 
tonna teherbírású gázüzemű ellensúlyos targoncák segítették a termelékeny-
ség megduplázását. A targoncák úgy vannak kialakítva, hogy két rakodólapos 
rakományt tudnak egyre mozgatni és a folyamatos energiaellátás a vezető 
számára lehetővé teszi, hogy az egész műszak alatt fenn tudja tartani a ma-
gas termelékenység-szintet. A járművekre szerelt adatgyűjtők a Rexam szá-
mára lehetővé teszik a hatékonyság figyelését – a targoncák teljesítményada-
tait rendszeres ellenőrzés céljából egy központi helyen tárolják. 

Különleges elvárások 
A targoncagyártók számára egyre fontosabb, hogy a különböző finanszí-

rozási lehetőségek mellett termékeiket egyre inkább a vevők igényei szerint 
alakítsák ki. Ilyen újdonságok pl.: 

• automatikusan kikapcsoló lámpák, 
• nem gyúlékony hidraulikaolaj, 
• csíkot nem húzó gumiabroncsok, 
• emelőoszlopra szerelt fényszórók a szűk folyosókon használathoz, 
• légkondicionált kabinok, 
• katalizátoros hangtompítók, 
• sárga biztonsági övek, hogy a vezetők és felügyelők már messziről lás-

sák, hogy a kezelő a biztonsági övet használja. 
Ezek különleges igények – azoknak a nem szabványos tulajdonságoknak 

egyfajta kívánságlistája, amiket a vevők új targoncáikon általában látni szeret-
nének. A Toyota Material Handling USA szerint a gyártók manapság a vevők 
új kategóriájával állnak szemben és amit ma a szokásos tulajdonságokon kí-
vül kérnek, az esetleg meg fogja változtatni az emelőtargonca-ipart. 

Ezek a tendenciák nyilvánvalóak voltak a legutóbbi Hannoveri Vásáron, 
ahol a Linde egy VW-motorral hajtott, kisebb fogyasztást és alacsonyabb zaj-
szintet ígérő, moduláris kivitelével és a felső védőrács fölé szerelt billentő 
hengerével feltűnő emelőtargoncát mutatott be. Egy másik sokat vitatott ten-
dencia volt a vezetőt védő korlátok felszerelése. Ha a targonca felborul, ez a 
kezelőt a fülkében tartja. Bár ez még egyetlen USA-ban gyártott targoncán 
sem alapfelszereltség, azonban egyre több ilyen egyéni igénnyel lehet talál-
kozni, ami később esetleg szabvánnyá is válhat. 

Egyre népszerűbbek lesznek a forgó ülések is. Ezeket azok a vevők ké-
rik, akiknél gyakran kell a targoncákat ellenkező irányba vezetni. A szabvá-
nyos kialakítású ülés esetén ilyenkor a kezelő a válla fölött hátra néz és csí-
pőben elfordul. Ha ezt egy műszakon át csinálja, az fárasztó lehet. Ezért olyan 

 



széket kínálnak, ami 15 fokkal elfordul. Ezen ülve biztonságosan lehet előre is 
vezetni, de a szék elfordulása lehetővé teszi, hogy a vezető kényelmesen el-
nézzen a válla felett. Nem lehet azonban túl sokat elfordulni, mert a lábak ki-
csúsznának a kezelőfülkéből és akkor nem tudják működtetni a fékpedált.  

Tartozékok a gyártóktól 
Néhány gyártó már az üzemében felszerel tartozékokat, ezzel mentesíti 

a kereskedőt ettől a feladattól, amivel pénzt és időt takarít meg a vevőnek. 
Az olyan kiegészítők, mint az oldalemelők annyira népszerűek lettek, hogy a 
Toyotának érdemes ezzel a szolgáltatással foglalkozni.  

A Toyota az ellensúlyos emelőtargoncáknak több mint 80%-át oldalemelő-
vel adja el. Keresettek azok az oldalemelők is, amelyek a jármű részét képezik. 

Az elmúlt két–három év nagy fejlesztése a villapozicionálással rendelke-
ző oldalemelés, ami ergonometriai okokból válik szabvánnyá. A kezelők nem 
akarnak kiszállni a targoncából, hogy a villát átállítsák. A kiegészítők forgal-
mazói egybeépített, csökkentett terhelésveszteségű és kisebb karbantartás-
igényű oldalemelőket keresnek. Ugyanakkor többen keresnek olyan villapozi-
cionálási funkciókat, amelyekhez nem kell kiegészítő hidraulika, mert a műkö-
déséhez szükséges energiát az oldalemelő funkció energiaellátását biztosító 
hidraulikaegység szolgáltatja. Ezzel a villapozicionálási megoldással egy kb. 
1500 USD értékű hidraulikus csomagot lehetne megtakarítani. 

Költségvonzatok 
A különleges igények legtöbbjének a takarékosság a kulcsa. A vevők 

nemcsak a targonca beszerzési költségére koncentrálnak. A targonca teljes 
életciklusköltségén belül ugyanis a beszerzési költség viszonylag kicsi. A költ-
ségeket nagy mértékben befolyásolják pl. a targonca élettartama alatti karban-
tartási költségek is.  

Néha az alkalmazás jellegének köszönhetően elkerülhetetlen a magas 
költség. Ez a helyzet a robbanásbiztos modellek esetében. 

A definíció szerint az EX-besorolású targoncáknak olyan tulajdonságok-
kal kell rendelkezni, ami csökkenti a tűz vagy robbanás kockázatát olyan terü-
leteken, ahol gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok (I. osztály), gyúlékony 
por (II. osztály) vagy éghető rostok vannak (III. osztály). 

A Medina (Ohio) székhelyű Rico Equipment, az anyagmozgató berende-
zések fejlesztésének szakértője szerint a tipikus EX-targonca kialakításának 
fő jellemzői: 

• rideg fém vezetékek vagy ásványi szigetelésű huzalok minden vezeték 
esetében; 

• valóban biztonságos elektromos áramkörök; 

 



• statikus vezető abroncsok; 
• sárgaréz- vagy alumíniumburkolat az alváz és a villák körül, ami véd a 

mechanikus szikrák ellen; 
• az elektromos elemekhez robbanásbiztos tokozás. 
Az észak-amerikai Sichelschmidt cég, az EX-kategóriájú emelőtargoncák 

másik szakértője, rendelés szerint tervezett megoldásokat is tud gyártani, ami 
biztonság tekintetében kifizetődik. 

A Sichelschmidt egyik vevője 

ni. 

például a Degussa Corporation polieszter-
gyanta-üzem. Robbanásbiztos emelőtargoncát használnak a konténereknek a 
vertikális felvonóállomás és az ürítőhely közötti mozgatására. Esetükben 
nemcsak az emelőtargoncának kell robbanásbiztosnak lennie, hanem az 
abroncsoknak is. Amikor ilyen üzemek szigorú feltételeihez igazítanak egy 
emelőtargoncát, még a padlóviszonyokat is figyelembe kell ven

A hátsó abroncsok vezető gumiból vannak, hogy a statikus elektromos-
ságot elvezessék. Ez azt jelenti, hogy lágy gumit kell használni, ami gyorsab-
ban kopik.  Ilyen esetben az érdes padlófelületen a puha abroncsokat a gyors 
indítások tönkre tehetik. Ezeken a targoncákon az abroncscsere bonyolult és 
költséges lehet. 

Figyelmeztetés 
Bármire is akarja új targoncáját alkalmazni, ami az eredeti kivitele szerinti 

képességeit meghaladja, győződjön meg arról, hogy az megfelel-e az előírások-
nak – különösen, ha egy „csináld magad” kivitelezést tervez. Ne feltételezze 
senki, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket hozzá akar adni, csekély követ-
kezménnyel járnak. Néhány idézet az USA-ban érvényes előírásokból: 

• „A vevő vagy felhasználó a gyártó előzetes írásbeli hozzájárulása nél-
kül nem végezhet olyan módosításokat és kiegészítéseket, amelyek a 
teherbírást és a biztonságos működést befolyásolják. Ennek megfele-
lően kell változtatni a terhelést, működési és karbantartási útmutatásra 
vonatkozó előírásokat, táblákat, címkéket.” 

• „Ha a targonca gyáritól eltérő tehermegfogó eszközökkel van felszerel-
ve, a használónak kérni kell, hogy a targoncán jelöljék meg a tartozé-
kokat és fel kell tüntetni a targonca és a tartozékkombináció megköze-
lítő tömegét, a felemelhető teher nagyságát.” 

• „A használónak gondoskodni kell arról, hogy minden névtábla és jelö-
lés a helyén és mindig olvasható állapotban legyen.” 

Szakemberek szerint a baleseteket legtöbbször a vevő által végrehajtott 
módosítások okozzák. 

Még az is fontos kérdéseket vet fel, ha tűzoltó készüléket szerelnek fel az 
emelőtargoncára. Először is ott van a láthatóság kérdése. Hova szerelik? Ho-
gyan szerelik fel? A felső védőrácsba nem akarnak lyukakat fúrni, mert ez 

 



 

csökkenti a merevséget. Csökkentheti a láthatóságot vagy takarhatja a tar-
goncán elhelyezett figyelmeztető táblákat. 

Az emelőtargoncák meglepően sokoldalú eszközök. Sok speciális feladat 
elvégzésére alkalmazhatók a vevő üzemében vagy raktárában. De az emelő-
targoncák tervezése és átalakítása mindig csapatfeladat. Az esetleges módo-
sításokat egyeztetni kell a kereskedővel vagy a gyártóval. Lehetséges, hogy 
hasonló változtatást másnak már készítettek. 

 
(Jurasits Jánosné) 
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