one of the most famous products which is an eff ect of several years of cooperation with automotive industry production plants. System is
fully mechanical and characterises with versatility and very wide range of transported containers. Currently system consists of two types
of platforms, trolleys of different types, functions and transport capabilities; turntables and docking stations.

to flagowy produkt firmy WAMECH, który jest owocem długoletniej współpracy z firmami z branży automotive. System jest w pełni mechaniczny i cechuje go uniwersalność oraz
bardzo szeroki zakres możliwych do transportu pojemników. W skład systemu wchodzą platformy transportowe o dwóch rozmiarach, kilka rodzajów wózków o różnej specyfice
i możliwościach transportowych, obrotnice oraz stacje dokujące.

SYSTEM’S CHARACTERISTICS
CECHY SYSTEMU

TRANSPORT FOR DIFFERENT KINDS AND SIZES OF CONTAINERS
TRANSPORT POJEMNIKÓW RÓŻNYCH TYPÓW I ROZMIARÓW

We have designed E-Liner to be able to transport all kinds of standard containers. We can make modifications
based on customer demand, or we can create a completely new solution adjusted to the desired specifics.
Zaprojektowaliśmy system E-Liner w taki sposób, aby pozwalał na transport wszystkich rodzajów standardowych pojemników. W przypadku
specyficznych wymagań Klienta możliwe jest również dokonanie modyfikacji.

ACTIVE TRACTION SYSTEM
SYSTEM AKTYWNEJ TRAKCJI

Fully mechanical solution of four sviwel wheels being steered by drawbar angle movement allows to retain
the towing tractor’s route perfectly.
W pełni mechaniczy system czterech skrętnych kół sterowanych ruchem kątowym dyszla pozwala na idealne utrzymanie ścieżki przejazdu
wyznaczonej przez wózek pociągowy.

ON-SITE MAINTENANCE
SERWIS „NA MIEJSCU”

Simple, mechanical solutions facilitate repair and the exchange of used elements. Thanks to our service movies
and trainings this can be carried out by easily by internal maintenance unit.
Proste, rozwiązania mechaniczne ułatwiają ewentualną naprawę i wymianę zużytych elementów. Dzięki naszym filmom serwisowym i szkoleniom
serwis może być wykonywany przez wewnętrzną dział utrzymania ruchu.

SAFE AND ERGONOMIC

BEZPIECZNY I ERGONOMICZNY

As our products are used daily for the transport of heavy loads, they have to be not only reliable but also very
safe and ergonomic. We are proud that we have achieved the highest level of these characteristics with the
use of only mechanical solutions.
Ponieważ nasze produkty są używane codziennie do transportu ciężkich ładunków, muszą być nie tylko niezawodne, ale również w pełni
bezpieczne i ergonomiczne. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa i ergonomii wykorzystując
wyłącznie mechaniczne rozwiązania.

COMPATIBILE WITH ALL TRACTORS
WSPÓŁPRACA Z DOWOLNYM CIĄGNIKIEM

Our platforms work with any kind of tractors sold. Unlike other producers, we do not force our clients to
choose a certain tractor brand.
Nasze platform współpracują z dowolnym rodzajem ciągnikiem. W przeciwieństwie do innych producentów nie zmuszamy naszych Klientów
do używania konkretnej marki ciągników.

NO EXTERNAL ENERGY SOURCE

BRAK ZEWNTĘTRZNEGO ŻRÓDŁA ZASILANIA

E-Liner does not include any pneumatic, hydraulic or electrical devices. Systems are operated using 100% mechanical
solutions, which results in many benefits.
E-Liner nie posiada żadnych elementów zasilanych
o mechaniczne rozwiązania, co daje szereg korzyści.
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HIGH RELIABILITY

WYSOKI POZIOM NIEZAWODNOŚCI

Complex solutions are avoided in the system, which effectively reduces the failure rate to a minimum.
Wyeliminowaliśmy skomplikowane rozwiązania, uproszczenie systemu spowodowało także obniżenie poziomu awaryjności do minimum.

QUIET TRANSPORT
CICHY TRANSPORT

Trolleys elevated for the time of transport reduce the noise emission to a minimum, thus improving the comfort of use.
Wózki zostają uniesione po zadokowaniu w platformie co ogranicza hałas w trakcie ich transportu do minimum.

IMPROVED SAFETY LEVEL

WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Unlike hydraulic solutions, E-Liner pose no risk of oil leakage that could lead to dangerous slips on the
platform.
W przeciwieństwie do rozwiązań hydraulicznych system E-Liner nie stwarza ryzyka wycieku oleju, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo
uślizgu platformy.

LOWER OPERATION COSTS
NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Elimination of power consumption but also the minimal costs of maintenance lead to the great reduction of the total
ownership costs.
Wyeliminowanie zużycia energii ale także minimalne koszty utrzymania przekładają się na bardzo znaczną redukcję całkowitych kosztów utrzymania.

E-LINER INTRALOGISTIC SYSTEM OVERVIEW
CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU E-LINER

E-Liner
transport platforms
Platformy transportowe
E-Liner

GLT trolleys
Wózki GLT

Light trolleys
Wózki lekkie

Additional equipment
Dodatkowe wyposażenie

KLT Trolleys
Wózki KLT

Tilt trolleys
Wózki uchylne

Rotate trolleys
Wózki obrotowe

Turntables
Obrotnice

Lift Trolleys
Wózki unoszące

E-LINER FEATURES
CECHY SYSTEMU E-LINER

STABILITY
STABILNOŚĆ

The platforms retain full stability, even if the load’s centre of gravity
is elevated.
Platformy zachowują pełną stabilność nawet przy podwyższonym środku ciężkości ładunku.

MAXIMUM VELOCITY OF 10 KM/H
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ 10 KM/H

According to tests performed by DEKRA, an independent certification
body, platforms formed into a train consisting of 6 units are
approved for handling cargo with a velocity of 10 km/h (applicable
to movement along straight stretches of routes).
Po przeprowadzeniu testów przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, platformy łączone
w pociąg składający się z 6 platform, otrzymały aprobatę dopuszczającą transport z prędkością
10 km/h (dotyczy przejazdu po odcinkach prostych).

ANY TRUCK YOU LIKE

NIEZALEŻNOŚĆ OD STOSOWANEGO CIĄGNIKA

The system does not require any specific truck, so the user is fully
free to choose any type of pulling equipment. Our platforms are
suitable for operation with all trucks manufactured in Europe.
Do systemu nie jest przypisany żaden dedykowany ciągnik, co pozostawia całkowitą swobodę
w jego doborze. Platformy współpracują ze wszystkimi ciągnikami produkowanymi na rynku
europejskim.

PRECISE TRACTION SYSTEM
PRECYZYJNY SYSTEM TRAKCYJNY

Coupled platforms move along a route determined by movements of the truck. This is
achieved due to the ‘forced turn principle’. This means that an angular movement of the tow
bar entails simultaneous movements of all caster sets in the train. This solution facilitates
maneuvering, limits the turn radius and ensures full predictability of the train movement path.
Połączone ze sobą platformy poruszają się po trasie wyznaczonej przez ciągnik. Dzieje się tak za sprawą tzw. „zasady wymuszonego
skrętu”. Oznacza to, że przemieszczenie kątowe dyszla wywołuje jednoczesny ruch wszystkich zestawów kołowych w pociągu. Takie
rozwiązanie znacznie ułatwia manewrowanie, pozwala na ograniczenie promienia skrętu i daje pełną przewidywalność trajektorii jazdy
pociągu.

SYMMETRICAL DESIGN
SYMETRYCZNA KONSTRUKCJA

The platforms may be oriented in a train to the left or to the right. The result is that
loading and unloading operations may be completed on both sides, and consequently
it is possible to service the production line on both sides of the transport route.
Platformy mogą zostać ustawione w pociągu w orientacji zarówno lewo- jak i prawostronnej. Umożliwia to obustronny
załadunek i rozładunek platform, a co za tym idzie obsługę linii produkcyjnej po obu stronach drogi.

E-LINER ADVANTAGES
ZALETY E-LINER

SMOOTH LOADING
PŁYNNY ZAŁADUNEK

Due to the inertia loading mechanism implemented
in the trolley, less force is required to place it on a platform
than to start the movement of the trolley (see the graph
below). Additionally, the platform is equipped with angled
guiding components to make trolley mounting easy.
The angled sections compensate for minor deviations
from the required path when a trolley is mounted on the
platform.
Dzięki wykorzystaniu mechanizmu załadunku bezwładnościowego, umieszczenie
wózka na platformie wymaga mniejszej siły niż samo ruszenie wózka (patrz wykres
poniżej). Dodatkowo platforma została wyposażona w skosy naprowadzające,
ułatwiające wjazd wózka. Skosy redukują niewielkie odchyły od prawidłowego toru
podczas najazdu wózka na platformę.
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COMFORTABLE UNLOADING
KOMFORTOWY ROZŁADUNEK

The trolley is undocked from the platform by using one’s foot to press
the safety lever. This solution is much more comfortable than traditional
barriers. The buffers installed in our platforms, combined with the steering
wheel mechanism of the trolley, automatically push out the load, making
work much easier.
Wypięcie wózka z platformy odbywa się przez wciśnięcie nogą dźwigni bezpieczeństwa - co stanowi
wygodniejsze rozwiązanie niż standardowe szlabany. Natomiast zainstalowane w platformach odbojniki,
we współpracy z mechanizmem koła sterującego wózka, automatycznie wypychają ładunek, znacznie
ułatwiając pracę.

E-LINER ADVANTAGES
ZALETY E-LINER

MAXIMUM FUNCTIONALITY
MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI
Detachable handle
Demontowany uchwyt

Designed to facilitate two-sided loading and
unloading operations. It is particularly useful
incombination with turntables.
Pozwala na obustronny załadunek i rozładunek wózka. Jest to
szczególnie przydatne w przypadku zastosowania obrotnic.

Framework structure
Konstrukcja ramowa

Steering wheel mechanism
Mechanizm koła sterującego

Installed in the central section of the chassis, thewheel facilitates trolley steering and
improvesits manoeuvrability when loaded
(smoothmanoeuvring with a load of up to
1000 kg).
Umieszczone w środkowej części podwozia koło ułatwia prowadzenie wózka oraz polepsza jego zwrotność pod ciężarem
(płynne manewrowanie nawet przy obciążeniu 1000 kg).

Safety pedal
Pedał bezpieczeństwa

The trolley may only be detached from the
platform by pressing the safety pedal.
Wypięcie wózka z platformy odbywa się wyłącznie po wciśnięciu
pedału bezpieczeństwa.

The double-frame structure is designed to
prevent the load from tilting in the case of
emergency braking and during turns.
Dwuwarstwowa konstrukcja zabezpiecza ładunek przed
pochyleniem się podczas hamowania awaryjnego oraz na
zakrętach.

ABLE TO TRANSPORT DIFFERENT TYPES OF
CONTAINERS
MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU RÓŻNYCH POJEMNIKÓW

The single E-Liner platform is able to transport different containers without any special
adjustments. The E-Liner platform can dock two trolleys with dimensions of 1000x600 and
800x600 [mm] at the same time, or a single trolley with dimensions of 1200×1000, 1200×800
or 1600×1200 [mm] also in some cases the max size of container can be 2400x1200 mm.
This means that a single E-Liner tugger train system is able to transport different kinds of
containers at the same time.
Platforma E-Liner ma możliwość transportu różnych pojemników bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w ich
konstrukcji. E-Liner może przewieźć dwa wózki z pojemnikami o wymiarach 1000x600 oraz 800x600 [mm] lub jeden wózek
z pojemnikami o wymiarach 1200x800, 1200x1000 lub 1600x1200 [mm]. Oznacza to, że posiadając system E-Liner możliwe jest
jednoczesne transportowanie pojemników o różnych gabarytach przy użyciu jednego pociągu intralogistycznego.

E-LINER ADVANTAGES
ZALETY E-LINER

VARIOUS DRAWBARS
RÓŻNE DYSZLE
Allow for E-Liner platform to be coupled with other producers’
platforms and wide scope of towing tractors.
Pozwalają na łączenie platform E-Liner z platformami innych producentów i szerokim
zakresem wózków pociągowych.

SAFETY AND SECURITY EQUIPMENT
DODATKOWE ELEMENTY OSTRZEGAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE
E-Liner platforms can be equipped with additional accessories which
increase the visibility and safety during the movement of the logistic train.
Platformy E-Liner mogą zostać wyposażone w dodatkowe akcesoria pozwalające na wzrost widoczności
i bezpieczeństwa w trakcie przejazdy pociągu logistycznego.

Standard E-Liner transport frame

AE. 1301.V8

Dimensions (length x width x height)

2990 mm x 1290 mm x 375 mm

Usable transport space (Length x Width)

1.710 mm x 1.250 mm

Distance between floor and docked trolleys

10 mm

Turn Radius

3.000 mm

Max numer of coupled platforms

6

Max load (total)

5.000 kg

Max load for frame

1.000 kg

Net weight

330 kg

Max speed

10 km/h

Color

On Demand / na życzenie

Recommended transport routes’ width

2.000 mm

Min. Turning circle (Diameter)

6.000 mm

Standardowa platforma E-Liner

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)

Wymiary przestrzeni roboczej (długość x szerokość)
Odległość wózków od podłogi
Promień zawracania
Maksymalna ilość platform w pociągu
Maksymalne obciążenie pociągu
Maksymalne obciążenie platformy
Masa netto

Prędkość maksymalna
Kolor

Zalecana szerokość ścieżek transportowych
Minimalna średnica zawracania

l

w

h

turn radius

turning
circle

Minimal space required for trolley docking
Minimalna odległość potrzebna do wjazdu
wózkiem

2350
Minimal space required for trolley docking
Minimalna odległość potrzebna do wjazdu
wózkiem

2560
2770

2350
Recommended space for
trolleys docking
Zalecana przestrzeń dla dokowania wózków

2770
2560

Recommended space for trolleys docking
Zalecana przestrzeń dla dokowania wózków

2980

Standard E-Liner transport frame

AE.1301.V7

Dimensions (length x width x height)

2990 mm x 1090 mm x 375 mm

Usable transport space (Length x Width)

1.710 mm x 1090 mm

Distance between floor and docked trolleys

10 mm

Turn Radius

3.000 mm

Max numer of coupled platforms

6

Max load (total)

5.000 kg

Max load for frame

1.000 kg

Net weight

315 kg

Max speed

10 km/h

Color

On Demand / na życzenie

Recommended transport routes’ width

1.850 mm

Standardowa platforma E-Liner

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)

Wymiary przestrzeni roboczej (długość x szerokość)
Odległość wózków od podłogi
Promień zawracania
Maksymalna ilość platform w pociągu
Maksymalne obciążenie pociągu
Maksymalne obciążenie platformy
Masa netto

Prędkość maksymalna
Kolor

Zalecana szerokość ścieżek transportowych

Min. Turning circle (Diameter)
Minimalna średnica zawracania

l

w

h

turn radius

turning
circle

2040

6.000 mm
Minimal space required for trolley docking
Minimalna odległość potrzebna do wjazdu
wózkiem

2040

Minimal space required for trolley docking
Minimalna odległość potrzebna do wjazdu
wózkiem

2150
2470

Recommended space for trolleys docking
Zalecana przestrzeń dla dokowania wózków

2150

2470

Recommended space for trolleys docking
Zalecana przestrzeń dla dokowania wózków

2680

E-Liner transport frame – covered version

AE.1301.V8 + AE.1558

Dimensions (length x width x height)

3090 mm x 1350 mm x 2400 mm

Usable transport space (Length x Width)

1.710 mm x 1.250 mm

Distance between floor and docked trolleys

10 mm

Turn Radius

3.000 mm

Max numer of coupled platforms
Maksymalna ilość platform w pociągu

6

Max load (total)

5.000 kg

Max load for frame

1.000 kg

Net weight

~ 450 kg

Max speed

10 km/h

Color

On demand / na życzenie

Recommended transport routes’ width

2.000 mm

Min. Turning circle (Diameter)

6.000 mm

Platforma E-Liner - wersja zakryta

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)

Wymiary przestrzeni roboczej (długość x szerokość)
Odległość wózków od podłogi
Promień zawracania

l

h

w

Maksymalne obciążenie pociągu
Maksymalne obciążenie platformy
Masa netto

Prędkość maksymalna
Kolor

Zalecana szerokość ścieżek transportowych
Minimalna średnica zawracania

turn radius

turning
circle

ADDITIONAL EQUIPMENT

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Safety equipment

Drawbars

Dodatkowe wyposażenie ostrzegawcze

Dyszle

– lower the potential threats by making E-Liner platforms even more
visible for the production plant Employees.

– allow to adjust the height of connection which is very useful when
coupling different types of platforms or connecting to different
tugger trains.

Wyposażenie ostrzegające – pozwala na dodatkowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez
zwiększenie widoczności pociągu logistycznego

Dyszle – pozwalają na zmianę wysokości połączenia co jest bardzo przydatne w przypadku łączenia platform różnych typów w pociągu lub korzystania z różnych typów wózków pociągowych.

E-LINER TECHNICAL SPECIFICATION
SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-LINER

OVERALL DIMENSIONS
WYMIARY GABARYTOWE

DURING WORK
PODCZAS PRACY

Type
Typ

STORAGE
MAGAZYNOWANIA

Length Width Height Length Width Height
Dł.
Szer. Wys.
Dł.
Szer. Wys.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

COMPATIBILITY WITH
CONTAINERS
OF DIMENSIONS:
WSPÓŁPRACA
Z POJEMNIKAMI
O WYMIARACH:

TECHNICAL PARAMETERS
PARAMETRY TECHNICZNE

Trolley’s
Turning
Platform
Tugger
Platform Max height
lift
radius
load
train
net weight of container
height
Promień
capacity max load
Masa
Maksymalna
Wysokość zawracania Dopuszcz. Dopuszcz. własna
wysokość
unoszenia
[mm]
obciążenie obciążenie platformy pojemnika
wózka
platformy
całego
[kg]
[mm]
[mm]
[kg]
pociągu
[kg]

Max number Suggested
width
of platforms
of routes
in one
tugger train Sugerowana
Maks. ilość szerokość
scieżek
platform
[mm]
w pociągu
[pcs / szt.]

Max speed
on straight
sections
800 1000 1200 1200 1600
Maks.
x
x
x
x
x
prędkość 600 600 800 1000 1200
na prostych
odcinkach
[km/h]

Standard E-Liner
platform
Platforma E-Liner

2990

1290

375

2630

1290

670

10

3000

1000

5000

330

1000

6

2000

10

X

X

X

X

Small E-Liner
platform
Platforma E-Liner

2990

1090

375

2630

1090

670

10

3000

1000

5000

315

1000

6

1850

10

X

X

X

X

Standard E-Liner platform
Platforma E-Liner

Small E-Liner platform
Platforma E-Liner

X

