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Targoncák az anyagmozgatásban 
 

 

A szállítási és anyagmozgatási technikákat a logisztikával az a követelmény, illetve cél kapcsolja 
össze, hogy bizonyos javak a kellő időben, a kellő helyre, a kellő mennyiségben és minőségben 
piacképes áron eljussanak, és ott rendelkezésre álljanak. Javak helyváltoztatása technikai eszkö-
zök segítségével szinte egyidős az emberiséggel. Az első segédeszközök – emelő, ék, henger – után, 
mintegy ötezer évvel ezelőtt jelent meg a kerék és a kötél. Ezekkel már adva voltak az első szállító-
eszközök: a csigasor, a görgősor és a csúszópálya fejlesztési feltételei. Az alábbiakban röviden 
áttekintjük, mi is történt azóta. 

 

Tárgyszavak: targonca; anyagmozgatás; szállítórendszer; robot; motor; üzemanyagcella. 

 
Targoncarendszertan 
 
Az európai ipari forradalom a szállítástechnikát is 
fellendítette, az acél drótkötél és a villamos hajtás 
használata ismét új megoldásokra adott alkalmat. 
Az ipari fejlődés évszázadai alatt a gyártásban 
nélkülözhetetlen üzemen belüli továbbítást kisegítő 
folyamatnak tekintették és ennek megfelelően ke-
zelték. Csak a XX. század közepétől érvényesül 
mindinkább az a felismerés, hogy a gyártófolyama-
tok hatékonyságát csak a szükséges szállítási, átra-
kási és raktározási műveletek bevonásával lehet 
tovább fokozni. Az új egységes szemlélet, amely 
kiterjed a javak áramlására, megjelenésüktől fel-
használásuk helyéig, a kísérő információáramlással 

együtt egyrészt hatékonyságnövekedést von maga 
után, másrészt megkívánja az alkalmazott munka-
végző és szállítóeszközök összehangolását teherbí-
rás, geometria, munkasebesség és az átadóhelyek 
szerint. 
 
Az anyagmozgató gépek csoportosítása 
 
A anyagmozgató gépek javak helyváltoztatását 
átvevő/átadó eszköz segítségével végző munkagé-
pek. Csoportosításukat az 1. ábra szemlélteti. 
 
A szakaszos működésű anyagmozgató gépekhez 
tartozó targoncák felépítés, hajtás és kiszolgálási 
mód szerinti felosztását az 1. táblázat mutatja. 
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1. ábra A targoncák helye az anyagmozgató gépek 
között 

 
1. táblázat 

Önjáró szállítótargoncák felosztása 
 
Felépítés Hajtás Kiszolgálás, vezetés 

• Vontató 
• Szállító 
• Emelő 
• Felrakó 
• Komissiózó 

• Kézi 
• Villanymotor 
• Belső égésű 

motor 
• Kombinált 

• A járművel gyalogolva
• Vezetővel 

– vezető állva 
– vezető ülve 

• Vezető nélkül 

 
Valamennyi önjáró munkagép ugyanazon jegyek-
ben tér el a hagyományos közúti járművektől, illet-
ve egyezik azokkal:  
• kisebbek,  
• lassabbak,  
• hasonló hajtás,  
• hasonló irányítás,  
• többnyire fel vannak szerelve a szállított anya-

gok, tárgyak lerakására, emelésére alkalmas 
elemekkel. 

 
Valamely szállítási és kezelési feladat megoldásá-
hoz a géptípus bő kínálatából gazdaságosság és 
minőségi kritériumok szerint kell választani. A 
gazdasági összehasonlítás a változó és az állandó 
költségeknek az időegység alatt szállított mennyi-
ségtől való függésén alapszik. Az így megállapított 

összköltség kijelöli az alkalmazási területek hatá-
rait. 
 
A minőségi megítélés kritériumai: 
• munkafeltételek, veszélyeztetés, 
• alkalmazkodás az időegység alatt szállított 

mennyiséghez, 
• alkalmazkodás az anyagfeladás és -leadás he-

lyéhez, 
• környezetkímélő működés. 
 
 
Milyen anyagmozgató gépet 
válasszunk? 
 
A raktárberuházás költsége nagyban függ a raktár 
nagyságától és rendeltetésétől. A technológia lehet 
targoncás, illetve más anyagmozgató gépes, ezért e 
két megoldás részletes elemzésével kell a beruhá-
zást előkészíteni, majd a döntést meghozni. Az 
alábbiakban egy amerikai szakember gyakorlatias 
rendszerét mutatjuk be. 
 
Ipari targoncák 
 
A legtöbb raktárban használatosak, de főleg ott, ahol 
az anyagmozgatás időszakos és nagytávolságú. 
Fajtái a kézi, az önjáró és az automata targoncák. 
 
Kézi targonca  
 
Fajtái  
• gyalogtargonca,  
• raklapemelő, 
• gyalograkodó.  
 
Olcsók, egyszerűek, de nem termelékenyek, közle-
kedési folyosó szélességük 3–3,5 méter (10–12 
láb). A gyalogtargonca és a gyalograkodó kis 
mennyiségű termék kis távolságú mozgatására 

anyagmozgató gépek 

szakaszos 
működésűek 

folyamatos 
működésűek 

például daru, 
targonca 

például csővezeték, 
szállítószalag 
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való. A raklapemelőt raklapnyi termék emelésére, 
mozgatására és rövid szállítására használják, lehet 
gépi hajtású is. A gyalograkodó a raklapemelőnél 
magasabbra, másik raklapra is képes emelni. Vi-
szonylag nem sok raklapos áru rövid távú mozga-
tására, rakodásra jól megfelel. 
 
Gépi targonca  
 
Gépi targoncával a vezető nagy terheket hosszabb 
távon mozgathat, és magasabbra helyezhet el, mint 
a kézi targoncával. A raklaptargonca egyszerre 
egy–három raklapnyi terhet emelhet és mozgathat. 
A raktár „igáslovai” az ellensúlyos, a tolóoszlopos, 
a komissiózó és a magasraktári emelőtargoncák (2. 
táblázat).  
 
• Az ellensúlyos targonca a leggyakoribb raktári 

jármű. Hátsó kerekei fölötti ellensúlya miatt 
szilárd, nagy teherbírású és emelőképességű, 
akkumulátoros vagy robbanómotoros gép. A 
raktári ki- és berakodás legfontosabb eszköze. 

• A tolóoszlopos emelőtargonca olyan raktárban 
használatos, ahol a polcok két raklap szélesek. 
Villás toldattal felszerelve a közlekedőfolyosó 
szélétől 120 centire (48 hüvelykre) lévő rakla-
pot is felvesz, letesz. 

• A komissiózó targoncával magasraktári polcról 
is le lehet szedni a tele ládákat, közlekedési fo-

lyosója a raklapos targoncáénál keskenyebb, a 
vezetőt az emelőlappal együtt a rakodási szintre 
emelheti, ahonnan kiválaszthatja az árut. 

• A felrakó targonca magasraktárak ki- és bera-
kodó gépe. Területigénye az összes targonca 
közül a legkisebb. A vezetőt ez is képes a rako-
dási szintre emelni, és forgófejének köszönhe-
tően nem kell az egész járművel elfordulnia. 
Így a többi típusnál gyorsabban rakod. 

 
Automata járművek, 
a targoncarobotok 
 
Az automata járművek, vagy nem hivatalos nevü-
kön targoncarobotok (automatic-guided vehicle = 
AGV) gyorsabb, pontosabb és kisebb helyigényűek 
a többi a raktári járműnél. Tulajdonképpen vezető 
nélküli, kötött pályán közlekedő, akkumulátorhaj-
tású robotok. Kiegészítőik felszedő és lerakó állá-
sok, fordító és tájoló asztalok. A targoncarobotok 
használhatók: 
• rakodólap-szállításra, 
• szállítótálca-mozgatásra 
• automatizált teherautó-rakodásra, 
• szerelőüzemek anyagmozgatására, 
• rakodólapok (üzemek és üzemrészek közötti) 

áthordására, 
• veszélyesanyag-szállításra. 
 

 
2. táblázat 

Ipari targoncák 
 
Típus Ellensúlyos Tolóoszlopos Komissiózó Felrakó 

Alkalmazás rakodórámpán két raklap széles 
polcokhoz 

teledoboz kiszedése tele raklap raktári 
mozgatása 

Közlekedő folyosó szélessége, m (láb) 3–3,5 (10–12) ≈ 2,5 (8–9) 2–2,5 (7–8) 1,5–2 (66–77 hüvelyk) 

Emelőmagasság, m (láb) < 10 (30) < 11 (33) < 6 (20) < 15 (45) 

Teherbírás, kg (font) < 2700 (6000) < 1800 (4000) < 1350 (3000) < 1800 (4000) 

Beruházási ktg., E USD 20–32 23–35 19–25 66–95 
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Teherbírásuk általában három tonna körüli (hétezer 
font), de akár a tizenegy tonnát is meghaladhatja 
(huszonötezer font). Sebessége harminc–száz mé-
ter percenként, teheremelési lerakási ideje általá-
ban egy perc. Előre megadott pályán, padló alá 
fektetett vezeték, padlón lévő mágneses szalag 
mentén elektronikus vezérléssel vagy – a raktár 
alkalmas helyein lévő sugárvisszaverő tükrökhöz 
igazodva – lézervezérléssel mozog. Egyik legújabb 
mozgatási módszere a számítógépes vezérlés 
(CAD), amely a robotot könnyen módosítható 
szoftverrel irányítja. Az AGV kiválóan helyettesíti 
a kézi targoncákat, nagyon alkalmas veszélyes 
anyag és nagyméretű rakomány szállítására. Sérü-
lés, baleset kizárva; technológiai folyamatban is, 
akár napi huszonnégy órában működhet.  
 
Automata betároló és kitároló rendszer  
 
Az automata betároló és kitároló rendszer (AS/RS) 
darus járművel oldja meg a gyors és pontos rako-
dólap-berakást és -kiszedést. Kezelő nélkül műkö-
dik, akár a targoncarobot, tehát bérköltséget takarít 
meg. Különleges előnye – harminc méteres eme-
lőmagassága révén –, hogy raktáralapterületet taka-
rít meg. A rakományt a munkahelyről felveszi, a 
kijelölt helyre viszi és berakja, ill. a polcról kiszedi 
és a munkahelyre szállítja. Gyakran AGV emeli le, 
illetve rakja rá a rakományt a rendszerre. Az 
AS/RS vízszintes sebessége hatvan–kétszáz méter 
(kétszáz–hétszáz láb) percenként, függőleges se-
bessége húsz–nyolcvan méter (hetven–kétszáz-
hetven láb) percenként. A teljes AS/RS összetevői: 
polcrendszer-folyosónként egy daru (vagy több 
folyosó egy daruval) és a vezérlőrendszer. 
 
Szállítópálya-rendszerek 
 
A raktári területek, szintek és épületek közötti szál-
lítás hatékony eszközei. Olyan raktár gépesítésére 

alkalmazhatók hatékonyan, amelyre a következő 
feltételek bármelyik kombinációja jellemző. A 
raktárban: 
• van szállítószalagon szállítható anyag, 
• sok van belőle, 
• sok a raktározási egység (SKU), 
• nagy az anyagmozgatási bérköltség, 
• ugyanazon pontok között, hosszú, változatlan 

pályán kell az anyagot szállítani. 
 
A korszerű osztályozó szállítógéprendszer feladatai 
a termék 
• összehordása,  
• sorolása és  
• szétválasztása.  
 
Ezek egyúttal a jellegzetes szállítógépes osztályozó 
rendszer fő alkotóelemei is. 
 
Összehordás  
 
Az összehordó alrendszer az elosztó központ kü-
lönböző helyeiről kapja a termékeket, és azokat 
meghatározott összetételűre “összehordva” egy 
folyamban a sorolásra továbbítja. A dobozok moz-
gását az összehordó ágyba a ráhordó vezérlés sza-
bályozza, s az ágyból két vagy több menesztő egy-
ségen áthaladva egy dobozfolyamként kerülnek a 
sorolóhelyre. Kialakítás szerint egyes, kettős, fű-
részfogas és többvonalas összehordó szállítógép 
létezik. 
 
Sorolás  
 
Ennek az alrendszernek a feladata:  
• az áruk rendeltetés szerinti azonosítása: szem-

revételezéssel, vonalkód vagy súly szerinti au-
tomatikus azonosítással;  

• az egységek közötti kellő távolság kialakítása a 
legnagyobb osztályozási sebesség eléréséhez.  
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Az áruazonosítás két legfontosabb tényezője  
• a dobozsebesség (doboz/perc) és  
• a rendeltetésszám.  
 
A sorolási művelet harminc doboz/perc alatt lehet 
kézi, e felett elektronikus rendszerű (fotocellás, 
rádiófrekvenciás, térbeli optikai letapogatós stb.). 
 
Szétválasztás (terelés)  
 
Az osztályozórendszer lelke ez az alrendszer, amely 
a sorolásról kapott adatok alapján a dobozt a rendel-
tetése szerinti helyre továbbítja. A soroláson azono-
sított dobozt relés vezérlés, programozható logikai 
vezérlés vagy PC-vezérlés kíséri figyelemmel a 
terelőig. A dobozérzékelő a terelőt beindítja, s a 
terelő a dobozt kellő sebességgel az előírt helyre 
irányítja. A terelőket a 3. táblázat mutatja. 
 
Elszedés  
 
A gravitációs vagy gépi hajtású elszedő szállítógép 
az osztályozott dobozokat szedi el úgy, hogy ne 
torlódjanak, és a következő gépre, pl. csomagolóra 
vagy szállítószalagra juttatja azokat. Az elszedőt a 
termék jellemzői és mechanikai tűrőképessége alap-
ján választják meg, a terelőnél általában gyorsabbra, 
hogy ne legyen torlódás. A doboz a terelőről a gépi 

hajtású karos vagy görgős pályás leszedőre harminc 
fokos szögben csúsztatható, vízszintesen pedig 
tolólappal vagy átrakó szalaggal juttatható. Ha a 
termék a gyors terelőről továbbhaladáshoz elegendő 
lendülettel jön le, akkor jók a gravitációs leszedők. 
A leggyakoribb leszedők az alig súrlódó szabadon-
futó görgős leszedő és a csúszda. A csúszda leg-
többször csigavonalú, mert vízszintes vetülete (szin-
tenkénti helyigénye) így a legkisebb. 
 
 
Targoncatörténelem 
 
Az első cserélhető szállítólapokkal és emelőszer-
kezettel ellátott targoncákat, üzemen belüli szállí-
táshoz az Egyesült Államokban fejlesztették ki a 
XX. század elején. Abból indultak ki, hogy a rako-
dás a padlóra, majd onnan a kívánt helyre, illetve a 
talicskára tovább tart, mint maga a szállítás. A 
század második évtizedében kerültek az üzemek-
hez az önjáró, emelő, illetve rakodógépek a körül-
belül egy méter élhosszúságú, ill. átmérőjű, legfel-
jebb kilencszáz kilós darabok kezelésére, hamaro-
san villamos hajtással. A rakodólapos targoncákkal 
az élőmunka-igény a felére csökkent, az új önjáró 
munkagépek százhatvan százalékkal növelték a 
rakodóteljesítményt. 
 

3. táblázat 
Szállítógépes osztályozás adatok 

 
Osztályozó berendezés Legnagyobb sebessége Hatás a termékre Viszonylagos ára Viszonylagos 

karbantartásigénye 

Kézi 25 doboz/perc enyhe nagyon olcsó nagyon csekély 

Terelőlapos 40 doboz/perc közepes olcsó csekély 

Tolólapos 40 doboz/perc erős közepes csekély 

Kilökős görgőspályával 120 doboz/perc enyhe közepes közepes 

Gépi forgófejes 150 doboz/perc enyhe közepes közepes 

Kilökős láncosszállítóval 40 doboz/perc enyhe drága nagy 

Billenőlapos 120 méter/perc közepes drága közepes 

Pofás 150 méter/perc enyhe drága nagy 
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Az 1920-tól elterjedt villamos targoncák az üze-
mek kisvasútjait váltották fel. A négykerekű, gu-
miabroncsos, hétszázötven, ezerötszáz és kétezer-
ötszáz kilogramm teherbírású járművek akkumulá-
torral közlekedtek, óránként hat kilométeres sebes-
séggel. A már kezdetben elvégzett gazdasági szá-
mítások kimutatták, hogy egy targonca kb. négy 
hónap alatt amortizálódik. Az első, 1650 kg fel-
emelésére alkalmas villástargonca 1924-ben került 
forgalomba. 
 
A kisebb-nagyobb súlyokat, különböző formájú 
tárgyakat emelő, továbbító és szükség szerint keze-
lő, önjáró munkagépek valamennyi részegységét – 
hajtását, emelőszerkezetét, kormányát, fékrendsze-
rét – évről évre módszeresen javították. Megjelen-
tek a benzines targoncák, a belsőégésű motor és a 
fokozatmentes – a motor minimális és maximális 
fordulatszámát a kívánt sebességre beállító – hid-
rosztatikus hajtás kombinációja, a rakodógépek 2–
3,5 tonnás teherbírásával. Ezek a berendezések – a 
Linde-cég gyártmányai – 1960 körül kerültek piac-
ra, és az 1990-es évektől a „villástargonca” néven 
ismert szállító- és munkaeszközök a gyár termelési 
értékeinek háromnegyedét teszik ki 
 
Anyagmozgató gépek ma 
 
Az anyagmozgatási technika két vezető cége, a 
Toyota és a Linde (4. táblázat). Össztermelésük- 
ből 47 százalék jutott Európára (2001-es adat) 
(2. ábra). 
 
Az emelőtargoncák forgalma 2003-ban nőtt. Az öt 
legnagyobbé 2,64 milliárddal, ami 26%-kal több a 
2002-esnél. Ebből a Toyotáé 1,1 Mrd, a Lindeé 
860 millió, a Jungheinrich-é 350 millió dollár volt. 
Ezekben a nagy számokban azonban a 2002 évinél 
gyengébb dollár, a 13%-kal erősebb jen és a 20%-
kal erősebb euró hatása is benne van. 

4. táblázat 
A világ húsz legnagyobb targoncaszállítója 

 
Cég 2003 évi 

eladás a 
világon, USD 

Székhely 

  1.Toyota 4,23 Mrd Aichi, Japán 
  2.Linde 3,86 Mrd Wiesbaden, Németország 
  3.Jungheinreich 1,85 Mrd Hamburg, Németország 
  4. NACCO 
      Industries 

1,78 Mrd Portland, USA 

  5. Crown 1,10 Mrd New Bremen, USA 
  6. Mitsubishi/ 
      Caterpillar 

1,04 Mrd Sagimara, Japán 

  7. Komatsu 938 millió Tokió, Japán 
  8. TCM 672 millió Tokió, Japán 
  9. Nissan 650 millió Tokió, Japán 
10. Nichiyu 325 millió Kyoto, Japán 
11. Daewoo 268 millió Seoul, Dél-Korea 
12. Atlet 250 millió Molnlycke, Svédország 
13. Clark 237 millió Lexington, USA 
14. Manitou 232 millió Ancenis, Franciaország 
15. Rocla 83 millió Jarvenpaa, Finnország 
16. Hoist Liftruck 50 millió Bedford Park, USA 
17. Hyundai 42 millió Emsung, Dél-Korea 
18. Landoll 25 millió Marysville, USA 
19. Tailift 25 millió Taichung Hsien, Tajvan 
20. Anhui Heli 20 millió Hefei, Anhui, Kína 

Az adatok az „Ipari targonca világstatisztikától” származnak. 
A világelső húszak listájára az a cég kerülhet föl, amely az 
„Ipari targonca egyesület” hét emelő targonca osztályába 
tartozó gépek közül legalább egyfélét gyárt. A listán a sorrend 
több évközbeni helycserével alakult ki. A 2002-es listáról 
lekerült a Fantuzzi, a Manitou pedig a nyolcadikról a tizenne-
gyedik helyre csúszott, mert gyártmányszerkezetében az eme-
lőtargonca huszonhét százalékra esett vissza. A Fantuzzit 
pedig azért vették le a listáról, mert már zömében kikötői és 
rakodó targoncákat gyárt. Lekerült a JCB és a Merlo is, mert 
mezőgazdasági és építőipari targoncáik már nem számítanak 
ipari targoncának. Helyükre került: a Hoist Liftruck 7,5–50 
tonnás és 125 tonnás különlegesen nagy teherbírású ellensú-
lyos targoncáival; a Landoll azzal, hogy megvette a Drexelt, 
mert korábban csak a Bendi és a PivotMast gépeket árulta; és 
a huszadik helyre belépett a kínai Anhui Heli. Érdekes fejle-
mény még, hogy a Clarkot tavaly megvásárolta, és ezzel a 
csődtől megmentette, a dél-koreai Young An Hat Co. Így a 
Clark a harmadik negyedévtől veszteségesből ismét nyeresé-
gessé vált és a tizenharmadik helyre került. 
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2. ábra Anyagmozgató gépek a világban (

és (b) földrajzi eloszlás szerint 
 
2003-ban 602 ezer emelőtargoncát, a 
13%-nál többet rendeltek a világon. A leg
16%-os növekedésű körzet Ázsia volt (ös
adása 153 ezer gép), a következő Észak-A
13%-os növekedéssel (összes eladása 1
gép), a legkisebb Európa volt 3%-os növe
(összes eladása 259 ezer gép). 
 
Az önjáró anyagmozgató gépek jelenlegi kí
egyszerű és olcsó kézi hajtású termékektől a
lult robotokig terjed. Az üzemen belüli any
lás szempontjából vezető helyüket megő
kézzel vezérelt, hajtóművel ellátott rakodó
ugyancsak kézi vagy automatizált szállí

vek. A rakodógépek külseje az évtizedek folyamán 
keveset változott, annál inkább menetsebességük, 
biztonságuk és műveleteik összehangoltsága. 
 
A hajtófunkciók elektronikus összekapcsolása 
folytán az emelő és menethajtóműnek mindig ren-
delkezésére áll a kívánt teljesítmény. Mivel ebbe a 
vezérlésbe be lehet vonni a korszerű belső égésű 
motorokat is, megvalósítható a rakodás átfogó 

raktártechnikai 
berendezések 

42% 

 

a

elektronikus irányítása, ami kibővíti és egyszerűsíti 
diagnosztikai és a javítási lehetőségeket. 
 
 
Hajtóművek 
 
A telephelyi önjáró munkagépek hajtóműveit és 
menettulajdonságait alapvetően meghatározza az 
energiaátalakító fajtája. Ebben a minőségben bel-
sőégésű és villanymotorokat alkalmaznak dízel-
olajjal, benzinnel, cseppfolyósított gázzal vagy 
b
a) típus 

bázisnál 
erősebb, 
szes el-
merika 

69 ezer 
kedéssel 

nálata az 
 bonyo-
agáram-
rizték a 
k és az 

tójármű-

akkumulátorárammal mint energiahordozóval. A 
hajtómű ebben a használatban megkívánt tulajdon-
ságai: 
• kis energiafogyasztás, 
• jó közlekedési mutatók, 
• nagyfokú üzemképesség, 
• biztonság, 
• csekély beszerzési és fenntartási költség. 
 
Belsőégésű motorok 
 
A belsőégésű motornak a villanymotorénál na-
gyobb energiasűrűsége révén nagyobb a fajlagos 
hajtóteljesítménye. Például a benzinmotoros villás-
targoncáké, egy tonna teherbírásra számítva 6–13 
kW, villanymotorokkal összehasonlítva közel hat-
szoros érték. A benzin- vagy dízelmotoros hajtáso-
kon belüli különbségek kevésbé magával a motor-
ral, sokkal inkább az utánkapcsolt hajtóműelemek-
kel függnek össze, amelyek jobban vagy kevésbé 
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Az első három megoldás az évek óta alkalmazás-
ban levő egyenáramú motorokra épül. Közülük az 
elektromechanikai kapcsolóelemekkel működő 
változat az egyetlen, amelyhez nem tartozik mik-
roprocesszor, de rakodólapkocsik emelőhajtásaként 
még gyártják. 

jól igazítják a motor fordulatszám/forgatónyo-
maték karakterisztikáját a kívánt vonóerő-hiper-
bolához. 
 
Mivel az önjáró targoncákra jellemző a gyakori 
sebesség- és irányváltoztatás, az egyszerű mecha-
nikai sebességváltókat fokozatosan kicserélték 
hidrosztatikus vagy hidrodinamikus teljesítmény-
átvitellel működő, félig vagy teljesen automatizált 
hajtóművekkel. 

 
Az egyenáramú főáramkörű motor előnye az ideá-
lis teljesítménykarakterisztika, hátránya a nagy 
energiafelhasználás. Ennek csökkentésére fejlesz-
tették ki az 1994 óta kapható rakodót aszinkronmo-
torral. Az első háromfázisú motorok drágák voltak, 
de a teljesítmény-félvezetőkkel elért haladásnak 
köszönhetően az új motornemzedéket már önjáró 
emelő kocsikba is beépítik. 

 
Villanymotorok 
 
Zárt térben a kibocsátás és hulladékhő nélkül, kis 
zajjal és rezgéssel közlekedő elektromos hajtású 
eszközök válnak be, de alkalmazásukat korlátozza 
szerényebb hatótávolságuk, teherbírásuk, sebessé-
gük. Energiaforrásuk csaknem kizárólag kénsavas 
akkumulátor. Hajtásuk megoldása négyféle: 

 
A főáramkörű, mellékáramkörű és aszinkronmoto-
ros vezérlésekben közös a teljesítményrészben al-
kalmazott mikroprocesszor és az ún. masfet-elemek 
(metal-oxid-semiconductor fieldefect-transistor). • főáramkörű vontatómotor elektromechanikai 

kapcsolóelemekkel,  
• főáramkörű motor fordulásvédővel, A mikroprocesszor a kívánt menettulajdonságok, a 

biztonság és a hibadiagnózis figyelembevételével 
vezérli a teljesítményrészt, egyúttal integrálva a 
kiszolgálási, menet-, emelő és kormányhajtások 
részrendszereit (5. táblázat). 

• mellékáramkörű („sönt”) motor térszabályozás-
sal, 

• kis feszültségű aszinkronmotor frekvenciaátállí-
tással. 

 
5. táblázat 

Telephelyi önjáró munkagépek hajtásainak értékelése 
 
Szállítás-továbbítás Főáramkörű motor 

Mosfet-vezérléssel 
Mellékáramkörű motor 

Mosfet-vezérléssel 
Aszinkron motor 

Mosfet-átalakítóval 
Energiafelhasználás – + + 

Menettulajdonságok – + ++ 

Átrakási teljesítmény + + + 

Hozzáférés (üzemképesség) – – + 

Biztonság 0 0 + 

Hibadiagnózis 0 + ++ 

Beszerzési költség + + – 

Élettartam- (működési) költség – – + 

– kedvezőtlen, 0 – közepes, + kedvező, ++ igen kedvező 
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Adatátvitel, ergonómia, 
környezet 
 
A targoncák és a rögzített vagy mozgó berendezé-
sek közötti információcseréről manapság különféle 
– ultrahangot, fényt, rádióhullámokat használó – 
adatátviteli rendszerek gondoskodnak. Ezek segít-
ségével a gépek vezetőinek, ill. kezelőinek munka-
végzési utasításokat lehet adni és ellenőrizni a 
munkák elvégzését. 
 
A kiszolgáló és a munkagépben levő rendszer 
közötti kommunikáció többnyire buszrendszeren át 
zajlik. A CAN-busz (controler area network 
= területellenőrző hálózat) kibővíti a jármű és a 
rendszer közti kommunikációt külső adatok tárolá-
sával és feldolgozásával. A CAN-busz nemcsak 
a vezetékes kapcsolatot pótolja, lehetővé teszi épí-
tőelemek hatékony és rugalmas egymáshoz hango-
lását is. 
 
A kiszolgálóelemek összekötése a vezérlésekkel 
és a végrehajtókkal csupán kábel, ill. CAN-busz 
útján új konstrukciós megoldásokat eredményez, 
mivel kiküszöbölhetők a nehézkes mechanikai 
vagy hidraulikai csatlakozások. Mivel nincsenek 
hidraulikai vezetékek, megemelhetők és elfordítha-
tók a vezetőfülkék, ill. lehetővé válik a vezető el-
fordulása a pedálokkal és a kiszolgálópulttal 
együtt. Mindez tehermentesíti a hajlással, termé-
szetellenes testhelyzettel erősen igénybe vett hát-
gerincet. 
 
A múltban a telephelyi önjáró munkagépek fejlesz-
tése elsősorban a füstgázkibocsátás és a robbanás-
veszély csökkentésére, valamint az energetikai 
hatásfok, a megbízhatóság növelésére és a kisebb 
anyaghasználat útján a készletkímélésre irányult. 
Ma olyan dízelmotorok kaphatók, amelyek teljesí-
tik a közúti forgalomban érvényes Euro 3-normát. 

A targoncák jövője 
 
A targoncafejlesztésektől a következőket várják: 
• sokféle funkció, az ügyfelek egyéni elképzelé-

sei szerint, 
• egyszerűség és 
• csekély karbantartásigény. 
 
Fűtőanyagelemek 
 
A fejlesztés egyik ígéretes lehetősége üzemanyag-
cellák beépítése a munkagépekbe. A fűtőanyag-
elem a „hidegégés” elvén alapuló energiaátalakító, 
amely hidrogénnek a levegő oxigénje általi oxidá-
lásával termel kémiai energiából villamos energiát, 
vízgőz mint reakciótermék képződése közben. 
Működése tehát nem jár károsanyag-, zaj- és rez-
géskibocsátással. Hidrogént katalitikus reformá-
lással lehet nyerni szénhidrogénekből, pl. metán-
ból. 
 
Az energiaforrásokat és a környezetet kímélő, nagy 
hatásfokú üzemanyagcellákról az anyagmozgató 
gépek tervezésében tehát nem szabad lemondani, 
sem helyhez kötött, sem mozgó alkalmazásokban. 
Ehhez azonban javítani kell az üzemanyagcellák 
• élettartamát, 
• rázkódásokat és szennyezéseket tűrő robusztus-

ságát, 
• dinamikáját,  
• hidegindítását, 
• fűtő- és üzemanyag-infrastruktúráját,  
• hajtóműköltségét (25-50 euró/kW). 
 
Az autógyártók, néhány kivételtől eltekintve, fel-
készültek legalább a tervek szintjén fűtőanyag-
elemmel hajtott járművek gyártására, élükön a 
Daimler-Benzzel, amely 1994-ben már utakon 
szerette volna látni a világ első „emissziómentes 
kocsiját” (no emission car, NECAR). Az Opel 
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egyik ilyen hajtású autója, a Zafira HydroGen már 
a sydney-i olimpián egy bemutató keretében bizo-
nyította, hogy sikerült „a jövő autóját” műszakilag 
éretté fejleszteni. 
 
Ahhoz, hogy a fűtőanyagelemek önjáró munkagé-
peket hajtsanak – a felsorolt, a személyautókénál 
magasabb követelmények teljesítésén kívül – spe-
ciális műszaki megoldásokat kell találni 
• a villanymotor-csatlakozásra a közlekedési 

hajtófunkcióhoz és 
• bizonyos munkafunkcióknál energiaforrásként 

való hasznosításra. 
 
A fűtőanyagcella ideális targoncák hajtására, mivel 
– a személygépkocsikkal ellentétben – itt a súly 
nem akadály, mivel az emeléshez elengedhetetlen 
az ellensúly. Hiánytalan üzemanyag-hálózatra 
sincs szükség, csupán az ipari telephelyen kell 
gondoskodni az ellátásról. További előny, hogy az 
üzemanyagcellás gépek a szabadban és az üzem-
csarnokban egyaránt használhatók. A Siemens-féle 
fűtőanyagelemmel működő prototípus már elké-
szült a Linde- és a Hyster-cégnél.  
 
Az üzemanyagcellás technológia németországi 
fejlesztésére létrehozott Argemuc munkaközösség 
(amelyet a terület vezető cégei hoztak létre a Bajor 
Gazdasági, Közlekedési és Technológiai Miniszté-
riummal) eredményeiről és az átalakított R 60-as 
targoncáról a Logisztika 2004/4. számában írtunk. 
Egy másik alternatív energiaforrás felhasználásáról 
– a Jungheinrich GmbH biodízeles „ökotargon-
cájáról” – pedig a Logisztika 2004/2. számában 
olvashattak bővebben. 
 
Kutatási és fejlesztési feladatok 
 
A targoncabalestek számának csökkentését és kö-
vetkezményeik enyhítését szolgáló aktív és passzív 

biztonsági koncepciók között ma kiemelt fontossá-
got tulajdonítanak a jármű billenésbiztonságának 
mint aktív tényezőnek. A Toyota-féle SAS rend-
szer a lengőtengely elreteszelésével fokozza a bil-
lenési stabilitást. Más cégek ajánlatában olyan 
rakodók szerepelnek, amelyek sebessége kanyar-
ban elektronikus vezérléssel automatikusan csök-
ken. A Bosch-Rexroth a földmunkagépekbe – a 
bólogató lengések megszüntetésére – már beépített 
stabilizáló modulját az üzemi targoncák követel-
ményeihez alkalmazta. 
 
Ezek a rendszerek ma további fejlesztés alatt áll-
nak, s ennek egyik fontos eszköze a gépek mozgá-
sának számítógépes szimulálása, amellyel meg 
lehet vizsgálni a nagyobb lengésbiztonságot szol-
gáló eljárások, ill. módosítások eredményeit. Eh-
hez a valós rendszer és a benne lejátszódó folya-
matok matematikai modellezése szükséges. 
 
Ezek a modellek azonban nem használják ki a mo-
dern szoftveres szimulálás eszközeit, így nem al-
kalmasak pl. egy elektronikus stabilizáló rendszer-
rel ellátott rakodó dinamikájának szimulálására.  
 
Feltételezik ugyanis, hogy 
• a jármű merev gép,  
• a kanyarok görbületi sugara és 
• a görbületi sebesség állandó, 
holott a gyakorlatban a menettulajdonságokat nagy 
mértékben befolyásolja 
• a görbületi sugár és a menetsebesség változása, 
• a gumiabroncsok és az emelőszerkezet rugal-

massága, 
• a pálya minősége és lejtése, 
amelyek csak igen bonyolultan modellezhetők.  
 
A tervezést ma már nagy teljesítőképességű CAD-
programok segítik. A fejlesztés következő szaka-
szában olyan érintkezési pontokat kell létrehozni, 
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amelyekkel a CAD-programból a többtestrendszer 
szimulálásához meghatározhatók és átvehetők a 
geometriai, a tömeg-, a csillapítási és a merevségi 
paraméterek. A szimulátor a vezető által a vezérlő-
berendezések segítségével beadott, a kívánt mun-
kafolyamatnak megfelelő mozgásokból kiszámítja 
az eredő mozgásokat, felhasználva a többtest-
rendszer, a hidraulika és a vezérlés egységes szem-
léletű szimulálását. A szimulátort ezután ennek 
megfelelően mozgatják, s ebből reális következte-
téseket lehet levonni a jármű dinamikai tulajdonsá-
gaira és a vezető terhelésére vonatkozóan. 
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