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Od przeszło pół roku w firmie Prezydent 
z Mierzyna k. Szczecina pracuje manipu-
lator podciśnieniowy do przenoszenia płyt 
wrocławskiej firmy ID Lifting.

– Każdego dnia sprawdza się on przy za-
ładunku płyt drewnopochodnych na pilarkę 
panelową – zaznacza Krzysztof Musiał, 
współwłaściciel w firmie Prezydent. – Przed 
jego zakupem czynność ta była wykonywa-
na ręcznie, a tym samym dwóch pracow-
ników potrzebowaliśmy do obsługi pilarki 
panelowej – jeden ładował elementy, drugi 
sterował maszyną. Po zakupie manipulato-
ra tylko jedna osoba obsługuje tę obrabiarkę, 
gdyż to teraz urządzenie ID Lifting przenosi 
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płyty na stół podawczy pilarki, a operator 
jedynie nadzoruje ten proces, ustawia pro-
gram obróbczy na maszynie i odbiera pocię-
te elementy. Rozwiązanie to wyeliminowało 
kłopotliwy ręczny transport pełnowymiaro-
wych płyt, a tym samym odciążyło naszych 
pracowników, jak i poprawiło efektywność 
produkcji. Dodatkowym atutem jest możli-
wość sterowania radiowego.

Wysoką jakość elementów 
zapewniają nowoczesne maszyny
Załadunek i cięcie płyt to jedna z podstawo-
wych czynności w produkcji formatek me-
blowych oraz garderób i szaf wnękowych na 
systemach przesuwnych, która ma miejsce 
w firmie Prezydent istniejącej na rynku od 
2005 r. Formatki meblowe Prezydent do-
starcza do polskich i zagranicznych produ-
centów mebli na wymiar, natomiast gar-
deroby i zabudowy bazujące na drzwiach 
przesuwnych oferowane są klientom indy-
widualnym, głównie z okolic Szczecina. 

Producent oferuje gotowe drzwi prze-
suwne, łamane, podwieszane, systemy 
drzwi oraz profile aluminiowe Astin i Bo-
nari, których to firm jest przedstawicielem. 

Drzwi oferowane 
są w różnorodnych 
w y k o ń c z e n i a c h 
i wypełnieniach, 
jednak szczególnie 
efektownie wy-
glądają te z tzw. 
grafiką na szkle, 
w których jako wy-
pełnienie można 
zastosować dowol-
ną, wybraną przez 
klienta fotografię.

– Wykonuje-
my również usługi 
okleinowania for-
matek w wysokim 
połysku, jak i macie, 
bo zainteresowanie 
zwłaszcza wykoń-
czeniami matowymi 
sukcesywnie rośnie 
– dodaje Krzysztof 
Musiał. – Wyso-
ka jakość naszych 
usług formatowa-
nia i okleinowania 
nie byłaby jednak 
możliwa bez odpo-

wiednich maszyn, dlatego w naszej hali 
pracują pilarka panelowa Holzma HPP300, 
okleiniarka Brandt KDF 860C oraz pilarka 
formatowa Altendorf F45 Elmo. Niedługo 
z kolei nasz park maszynowy wzbogaci 
również centrum obróbcze Venture 114 se-
ria BMG 110, które już zamówiliśmy u pro-
ducenta – firmy Homag. Pozwoli nam ono 
na rozwinięcie usług o obróbkę elementów 
na CNC, którą do tej pory zlecaliśmy na ze-
wnątrz firmy. Ponadto w związku z rosną-
cą liczbą zamówień zdecydowaliśmy się na 
zakup wspomnianego manipulatora podci-
śnieniowego MNP150 od ID Lifting.

Zasilane wyłącznie powietrzem
Manipulator MNP150 przeznaczony jest 
do przenoszenia płyt o wadze do 150 kg 
i wyposażony w 4-ssawkowy chwytak do 
transportu w poziomie z regulacją rozsta-
wu ssawek. Wysokość podnoszenia tego 
manipulatora, który zainstalowany jest 
na żurawiu z 5-metrowym ramieniem, 
wynosi od 100 do 1600 mm. MNP150 jest 
urządzeniem podciśnieniowym, co ozna-
cza, że to podciśnienie, które generuje 
pompa próżniowa, służy do trzymania 
oraz podnoszenia elementów.

Jak przyznaje Krzysztof Musiał, 
przed nabyciem manipulatora rozważał 
zakup podobnego urządzenia od innej 
firmy, jednak rozwiązanie ID Lifting 
okazało się konkurencyjne cenowo, jak 
i technologicznie, gdyż było w pełni 
dostosowane do wymogów panujących 
w hali, jak i procesu produkcji.

– Nasze manipulatory podciśnieniowe 
służą nie tylko do przenoszenia płyt, gdyż 
sprawdzają się także przy transporcie wor-
ków, kartonów, desek oraz pojemników czy 
opakowań, które można chwycić przyssaw-
ką – komentuje Izabela Kanturska z ID 
Lifting. – Urządzenia te zasilane są wy-
łącznie powietrzem z elektrycznej pompy 
podciśnieniowej (dostarczanej z urządze-
niem) i charakteryzuje je szybkość opero-
wania ładunkiem oraz wszechstronność 
zastosowania, co potwierdzają ich użyt-
kownicy. Co ważne, nasze urządzenia, tak 
jak miało to miejsce w firmie Prezydent, 
dopasowujemy stricte do rodzaju produk-
cji, wielkości zakładu, rodzaju ładunków, 
które mają być przenoszone itd., aby do-
starczyć klientowi optymalne rozwiązanie, 
które zwiększy efektywność jego produkcji 
i przełoży się na finalną zyskowność.   l

Manipulator charakteryzuje szybkość operowania ładunkiem oraz wszechstronność zastosowania.

Manipulator podciśnieniowy 
usprawnił przenoszenie płyt
TransporT bliski | Zmechanizowane podnoszenie elementów o wadze do 150 kg 

Urządzenie ID Lifting 
zwiększyło efektywność 
transportu płyt, poprawiło 
warunki pracy i polepszyło 
wydajność produkcji 
w podszczecińskiej 
firmie Prezydent.
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Manipulator zainstalowany jest na żurawiu z 5-metrowym ramieniem. 4-ssawkowy chwytak zapewnia stabilny transport elementów w poziomie.

Urządzenie ID Lifting przenosi płyty na stół podawczy pilarki, a operator jedynie nadzoruje ten proces.


