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Podnośniki samochodowe (cz.IV)
Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

W ogromnej większości samochodowych warsztatów naj
popularniejsze są podnośniki o konstrukcji dwukolumnowej 
z powodu ich stosunkowo niskiej ceny i uniwersalności 
zastosowań w pracach obsługowych i naprawczych

Niewątpliwą zaletą podnośników dwu-
kolumnowych jest również możliwość 
wykonywania czynności obsługowo-na-
prawczych podwozia pojazdu przy całko-
witym odciążeniu zawieszeń i kół. 

W podnośnikach dwukolumnowych 
unoszenie pojazdu realizowane jest przez  
dwie pary ramion, osadzonych na wóz-
kach poruszających się pionowo w od-
powiednich prowadnicach kolumn. Na 
końcach ramion znajdują się gumowe 
wsporniki (tzw. łapy), podpierające pły-
tę podłogową podnoszonego samochodu 

bez narażania jej na zarysowanie lub 
wgniecenie. Elastyczność gumowych na-
kładek zapobiega też ewentualnemu zsu-
waniu się podwozia z ramion w trakcie 
ich podnoszenia i opuszczania.  

Zawiasowe mocowanie nasady ra-
mion umożliwia ich kątowe wychylanie 
w płaszczyźnie poziomej, konieczne przy 
wsuwaniu ich pod podwozie pojazdu 
i naprowadzaniu wspomnianych wspor-
ników pod cztery miejsca wyznaczone 
w instrukcji napraw danego modelu po-
jazdu. Do tego drugiego celu służy też 

równocześnie sama budowa ramion, 
umożliwiająca ich teleskopowe rozsuwa-
nie na potrzebną długość.

W większości konstrukcji podnośni-
ków dwukolumnowych, ze względu na 
dostosowanie do możliwości obsługi po-
jazdów z niskim zawieszeniem i małym 
prześwitem, łapy mają niewielką, zale-
dwie kilkunastocentymetrową wysokość, 
której nieznaczna regulacja możliwa jest 
jedynie poprzez wykręcanie i wkręcanie 
krótkich, stalowych trzpieni w gwintowa-
ne gniazda ramion. Przy obsłudze pojaz-
dów o specyficznej konstrukcji podwozia, 
czyli najczęściej w pojazdach dostaw-
czych i terenowych, w celu uzyskania 
prawidłowego podparcia koniczne jest 
użycie łap z większym zakresem regulacji 
wysokości lub zastosowanie odpowied-
nich przedłużaczy pomiędzy ramionami 
a łapami.

Rodzaje napędów podnoszących 
W przeszłości, jeszcze nie tak odległej, 
dominowały na rynku podnośniki dwu-
kolumnowe z napędem elektromecha-
nicznym, w którym wykorzystywany 
był mechanizm śrubowy. W tego typu 
konstrukcjach unoszenie wózków z ra-
mionami w kolumnach realizowane było 
poprzez zamianę ruchu obrotowego śru-
by na wzdłużny (pionowy) posuw stabil-
nie przytwierdzonej do wózka nakrętki. 
Niedogodnością stosowania dwukolum-
nowych podnośników elektromechanicz-
nych była i jest nadal ich dość głośna 
praca, większe zużycie energii elektrycz-

nej, co wiąże się z przekazywaniem na-
pędu również przy opuszczaniu pojazdu, 
a także konieczność przeprowadzania 
regularnych kontroli zużycia współpra-
cujących elementów śrubowej przekładni 
i częstych zabiegów regulacyjno-konser-
wacyjnych.

Wad tych pozbawione są najpopu-
larniejsze obecnie wersje podnośników 
dwukolumnowych z napędem elektro-
hydraulicznym. Wykorzystywane jest 
w nich zjawisko zwielokrotnienia siły 
unoszącej przez przekładnię hydraulicz-
ną, złożoną z pompy i tłokowych siłowni-
ków, umieszczonych pionowo w kolum-
nach. Konstrukcje tego typu są znacznie 
cichsze w działaniu i mniej energochłon-
ne w związku z grawitacyjnym sposobem 
opuszczania pojazdu, bez konieczności 
pracy pompy hydraulicznej. 

Dostępne w ofercie handlowej elek-
trohydrauliczne podnośniki dwukolum-
nowe wyposażane są w dwa siłowniki 
napędzane wspólną pompą hydraulicz-
ną. Równomierne unoszenie wózków 
w obu kolumnach podnośnika możliwe 
jest dzięki synchronizacji za pomocą 
układu lin stalowych. Synchronizacja 
tego typu wymaga przeprowadzenia 
liny pomiędzy kolumnami. W zależno-
ści od konstrukcji może to się odbywać 
w dolnej części kolumn przy samej  
podłodze warsztatu (tzw. podnośni-
ki z dolną belką) lub na ich górnych 
końcach (podnośniki z belką górną). 
W ten sam sposób realizowane jest 
jednocześnie przeprowadzenie przewo-
du hydraulicznego z kolumny, w której 
osadzona jest pompa hydrauliczna na 
drugą kolumnę. 

Oba te rozwiązania posiadają swoje 
wady i zalety. Konstrukcja z belką dolną 
ma zwykle mniejszą wysokość, co umoż-
liwia jej stosowanie w niższych pomiesz-
czeniach warsztatowych. W pomiesz-
czeniach wyższych pozwala z kolei na 
obsługę pojazdów o większej wysokości 
(np. samochodów dostawczych lub kem-
pingowych) przy wykorzystaniu maksy-
malnej wysokości unoszenia. Niedogod-
nością tego rozwiązania jest konieczność 
przejeżdżania obsługiwanym pojazdem 
po belce łączącej kolumny.

Podnośniki dwukolumnowe z połą-
czeniem górnym mają inne wady, do któ-

rych należy zaliczyć większą wymaganą 
wysokość pomieszczenia warsztatowego, 
wynoszącą w zależności od konkretne-
go modelu podnośnika od 4 do nawet 
5 m. Poza tym utrudniona jest obsługa 
wyższych pojazdów podwyższonych przy 
pełnej wysokości unoszenia, gdyż ruch 
pionowy ogranicza belka górna. Korzyst-
ną natomiast funkcję pełni ona wówczas, 
gdy jest elementem wystarczająco wy-
trzymałym do konstrukcyjnego usztyw-
nienia ramy tworzonej przez nią wraz 
z kolumnami i płytą podłogi. Ustalona 
w ten sposób pozycja górnych końców 
kolumn pozwala bowiem zrezygnować 
z ich osadzania w bardzo głębokich i ma-
sywnych fundamentach.

Odmiany konstrukcyjne
Podnośniki dwukolumnowe oferowane 
są w wersji symetrycznej i asymetrycz-
nej. Wersja symetryczna posiada cztery 
ramiona o takiej samej długości.  W pod-
nośniku tego typu geometryczny środek 
kadłuba unoszonego pojazdu usytuowa-
ny jest w pobliżu pionowej płaszczyzny 
łączącej obie kolumny. Wersje asyme-
tryczne mają z kolei na każdej kolumnie 
po jednym dłuższym i jednym krótszym 
ramieniu, co powoduje przeniesienie 
geometrycznego środka bryły unoszo-
nego samochodu poza tę poprzeczną 
płaszczyznę symetrii podnośnika. Środek 

Przy stosowaniu podnośników dwukolumnowych z górnym połączeniem  
synchronizacyjnym wysokość obsługiwanych pojazdów jest ograniczona Fo
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Górne usytuowanie belki synchro-
nizacyjnej podnośnika dwuko-
lumnowego pozwala obsługiwać 
samochody o dowolnie małym 
prześwicie podwozi

W konstrukcji z dolną belką synchroniza-
cyjną obie kolumny dla zachowania pionowej 
pozycji muszą być osadzone w bardzo stabil-
nych fundamentach

geometryczny pojazdu nie pokrywa się 
jednak zwykle ze środkiem jego masy, 
czyli z punktem przyłożenia siły ciężko-
ści (ciężkie zespoły, jak silnik i skrzynia 
biegów znajdują się przecież najczęściej 
przy przedniej lub tylnej osi samocho-
du). Dlatego umiejętnie użyte podnośniki 
z asymetrycznymi ramionami zapewniają 
bardziej równomierny rozkład podnoszo-
nych mas i mniejsze wartości sił zginają-
cych kolumny.   

Przy wyborze rodzaju, modelu i wersji 
podnośnika dwukolumnowego zawsze 
trzeba zwracać uwagę na bezpieczeń-
stwo jego pracy. Zależy ono w konkret-
nych konstrukcjach bezpośrednio od 
zastosowania różnych systemów chro-
niących przed niekontrolowanym opusz-
czeniem się podniesionego pojazdu za-
równo w trakcie normalnej eksploatacji 
podnośnika, jak i w przypadku jego nie-
spodziewanej awarii.                           n

Gumowe wsporniki  
dają się naprowadzać  
na określone miejsca  

podwozia samochodu 
dzięki teleskopowej kon-

strukcji i zawiasowemu 
mocowaniu ramion


