
 
Jaki podno nik w warsztacie 
 
O podno nikach samochodowych powiedziano i pisano ju  wiele i ich obecno  na 
sta e wpisa a si  w wi kszo  warsztatów. Obecne wymagania BHP i PIP 
spowodowa y, e niewiele osób decyduje si  na projektowanie nowych warsztatów 
ze stanowiskiem obs ugowym opartym na kanale. Wymagania te s  tak du e, e aby 
im sprosta  cz sto wydamy sporo wi cej ni  musieli by my po wi ci  na zakup 
podno nika.  
 
Co ukrywa cena podno nika 
Obecnie na rynku jest imponuj cy wybór wszelakich d wigników samochodowych. 
Niestety nie u atwia to wcale podj cia decyzji o zakupie bo wiele tych produktów ma 
pochodzenie dalekowschodnie i nawet s  sprzedawane przez znane ju  na rynku 
firmy. Produkty te maj  jedn  niezwyk  zalet  CEN , niestety to jedyna ich zaleta. 
Jako  wykonania podno nika, dost pno  serwisu i cz ci jest niska, 
proporcjonalnie do ich ceny. Prosz  pami ta , i  reputacja jak  uda o nam si  
uzyska  niekiedy przez d ugie lata mo e zosta  zniweczona przez w a nie le 
dobrany d wignik. Na my li mam tu nieprzyjemno ci jakie mog  mie  miejsce w 
przypadku wypadków z udzia em d wignika.  
 

Dobry produkt odpowiednio dobrany,  okresowo konserwowany,  daje nam 
pewno  bezpiecze stwa, niezawodno ci i ci g o ci pracy 

Fot.1.  WERTHER 255 – podno nik z podstaw   
o ud wigu 2500 kg najcz ciej wybierany przez 
otwieraj cych nowe warsztaty 
 
Fot.2. WERTHER 300S – podno nik 
elektromechaniczny bez podstawy z synchronizacj  
elektroniczn . Konstrukcja o wyj tkowych 
parametrach technicznych: ud wig 3000 kg, prze wit 
miedzy kolumnami ustawiany a  do 2960 mm!!!, kubeczki z olejem do samosmarowania, g o no  
tylko 64dB(A) zalicza do najcichszych podno ników  
 
Kolejnym powodem, dla którego warto dobrze dobra  podno nik to po prostu 
pieni dze, bo tylko odpowiedni podno nik przystosowany do specyfiki naszego 
warsztatu (rodzaju wykonywanych prac, wielko ci warsztatu, itp.) b dzie w sposób 
prawid owy si  amortyzowa . Najgorszym kryterium doboru podno nika jest jego 



cena, bo najta sze produkty najmniej nam daj , ale i  najdro sze  nie zawsze b d   
odpowiednie. Nie warto kupowa  5 tonowych podno ników jak obs ugujemy tylko 2,5 
tonowe samochody, wr cz tak du y podno nik mo e zablokowa   i uniemo liwi  
prac  na innych stanowiskach. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szybka obs uga 
Obecnie coraz wi cej warsztatów skupia si  na podstawowych wymianach 
materia ów eksploatacyjnych. Szczególnie przy tego typu pracach, gdzie stawka za 
wykonana us ug  nie jest zbyt wysoka, ka da zaoszcz dzona  minuta to korzy  dla 
warsztatu. Najlepiej tego typu dzia alno ci odpowiadaj  podno niki 2 kolumnowe. 
Pozwalaj  one na bardzo dobry dost p do wszystkich elementów podwozia. 
Najpopularniejszy podno nik 2 kolumnowy to podno nik rubowy wykorzystuj cy 
rub  no n  i nakr tk . Kolumny umocowane s  do podstawy, w której 

poprowadzona jest synchronizacja mechaniczna. Tego typu konstrukcja nie 
zachwyca zaawansowaniem technologicznym, ale daje nam proste niezawodne 
narz dzie pracy. Obecnie najcz ciej gwinty rub s  walcowane na zimno a nakr tki 
wykonane s  z tworzywa sztucznego. Rozwi zanie to sprawia, e podno niki 
rubowe s  trwa e i ciche. Plastikowe nakr tki s  niedrogie i dzi ki temu mo emy 

ewentualne naprawy przeprowadza  na oryginalnych cz ciach (a nie toczy  na 
tokarkach). Do wygodnej obs ugi aut o obni onym prze wicie (auta sportowe) 
mo emy u y  podno ników bez podstawy. Tu cz sto do synchronizacji stosuje si  
uk ady elektroniczne. 

Fot.3. WERTHER 208i – podno nik 
elektrohydrauliczny o ud wigu 4000kg. 
Usztywnienie górne i du e przekroje 
klasyfikuj  podno nik jako niezwykle 
sztywny, pod którym pewnie czuj  si  
pracuj cy mechanicy 

Fot.4. STRATOS S36  – podno nik 
no ycowy, podprogowy o ud wigu 3600kg. 
Po z o eniu podno nika mo liwy jest 
przejazd samochodem we wszystkich 
kierunkach 



Kolejnym popularnym podno nikiem 2 kolumnowym jest podno nik 
elektrohydrauliczny. Jak sama nazwa wskazuje elementem no nym jest si ownik 
hydrauliczny, do którego zasilania stosuje pomp  nap dzan  silnikiem elektrycznym. 
Synchronizacja równej wysoko ci wózków jest dokonywana linami stalowymi, 
najcz ciej  poprzez belk  górn . To ostatnie rozwi zanie usztywnia podno nik przy  
maksymalnym uniesieniu. 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
Fot.6. Saturnus 45 ATLTPG – podno nik no ycowy, 
najazdowy o ud wigu 4500kg z dodatkowym 
wyposa eniem do prowadzenia pomiarów geometrii kó  
oraz kontroli luzów uk adu jezdnego i kierowniczego  
 
 
Podno niki diagnostyczne 
S  takie prace, których nie jeste my w stanie wykona  na podno nikach 
dwukolumnowych. S  to szczególnie prace zwi zane z diagnostyk  geometrii kó . 
Konstrukcja samochodów wymaga aby czynno ci te prowadzi  na doci onych 
ko ach. Do tego typu prac najcz ciej u ywane s  podno niki czterokolumnowe 
elektrohydrauliczne. Podno niki te cz  wszystkie zalety stanowiska kana owego. 
Nap d hydrauliczno linowy sprawia, e s  one niezwykle ciche i niezawodne. 
 
Rozwi zania alternatywne 
S  nimi podno niki konstrukcji no ycowej, idealne dla ma ych wielofunkcyjnych  
warsztatów. Odmiana podprogowa zast puje opisane wcze niej podno niki 2 
kolumnowe. W wersji najazdowej maj  wszystkie zalety podno nika 4 kolumnowego 
oszcz dzaj c zazwyczaj niezwykle potrzebne miejsce. Podno niki te potrafi  
stworzy  stanowisko pracy prawie w ka dym miejscu a w dodatku po opuszczeniu 
nie stwarzaj  przeszkód do dowolnego przejazdu czy zaparkowania. Wykonanie 
zag bie  w posadzce wymaga pewnych nak adów a podno niki no ycowe s  nieco 
dro sze od poprzedniej grupy lecz kieruj c si  zasad , e ka de dodatkowe 
stanowisko to dochód - taka inwestycja staje si  celow .  

Fot.5. WERTHER 450AT – podno nik 
czterokolumnowy, elektrohydrauliczny, 
samopoziomuj cy si  o ud wigu 4500 kg i d ugo ci 
pomostów 4800 mm. Posiada p yty oscylacyjne oraz 
zag bienia pod obrotnice przeznaczone do 
prowadzenia pomiarów i regulacji ustawienia geometrii 
kó  
 



Osobna grup  stanowi  podno niki w wersjach mobilnych. Brak  zakotwienia 
sprawia, e s  niezwykle uniwersalne i atwo je dostosowa  do pracy w ka dym 
miejscu. Prosz  sobie wyobrazi , e dzi ki temu mo emy stworzy  w pe ni 
profesjonalne stanowisko nawet na placu przed warsztatem.  
 
Podno niki to podstawowe narz dzie pracy w warsztatach obs uguj cych i 
naprawiaj cych samochody. Od odpowiedniego doboru podno ników zale y 
funkcjonalno , uniwersalno  i bezpiecze stwo naszej hali naprawczej.  
 

   

Fot.7. SPRINT JACK – kolumna mobilna do 
prowadzenia prac pomocniczych w ka dym 
miejscu 
 

Fot.8. MM25 – uniwersalny podno nik 
kolumnowy, mobilny – pozwala na prac  w 
dowolnym miejscu, transport samochodów, 
zak adanie i zdejmowanie na ram  blacharsk , 
itd. Ta specjalna konstrukcja dorównuje 
sztywno ci  podno nikom dwukolumnowym 
 


