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REZUMAT: Lucrarea mea se refera la modul de funtionare a sistemelor de transfer si 
depozitarea automatizata .Ingineri,proiectanţi,arhitecţi au studiat toate aceste probleme şi au 
dat soluţii pentru rezolvarea acestora. Folosind tehnica,dezvoltând ideea prin care s-au creat 
bibliotecile,au fost create lifturi speciale pentru depozitarea automata a masinilor in 
sistemele de parcare,si totodata inventand tipuri de parcari care sa vina in ajutorul oamenilor 
,si totoata eliberand din spatiile aglomerate de pe strazi,sosele. 
CUVINTE CHEIE: Sistem elevator/lift 

 

1 INTRODUCERE  

In 1993, Klaus introduce pe piata sistemele "Full 
Automate", sisteme care depoziteaza masinile 
utilizand un program software controlat de un 
calculator [1]. Astfel, se elibereaza culoarele 
suplimentare de circulatie si spatiile de 
manevra.Intrarea României in caruselul ţărilor 
consumatoare de bunuri şi servicii a condus şi la 
creşterea        numărului de autoturisme de la câteva 
sute de mii la mai mult de 5 milioane. Statul, 
autoritaţile  publice locale nu au stat cu mâinile in 
sân. Au amenajat locuri de parcare in spic pe 
arterele circulate (din păcate rezultatul  a fost 
sugrumarea circulaţiei) pentru a folosi cât mai 
eficient spaţiul, au amenajat parcări la sol in spatele 
blocurilor.Toate aceste masuri au fost 
insuficiente,neputandu-se ţine pasul cu viteza de 
creştere exponenţială a numărului de 
autoturisme,asta in contextul scăderii continue a 
suprafeţelor  de teren libere,a creşterii preţului 
acestuia ,si  nu in ultimul rand a lipsei acute de bani 

2 STADIUL ACTUAL 

    In prezent exista mai multe firme producatoare de 
sisteme automatizate in industria automobilelor . 

Aceste sisteme  Woehr elevator/lift nu economisesc 
doar spatiu ci si timp:[2] Unul sau mai multe 
elevatoare muta masinile pe locul de parcare pe 
nivelul superior sau inferior, unde acestea sunt 
preluate de un lift care le distribuie rapid peste 
nivelul de parcare. Lifturile si elevatoarele pot 
functiona concomitent asigurand un excelent timp de  

acces  chiar daca numarul de locuri de parcare este 
mare. 

 

 
Fig. 1.Sistem elevator/lift 

 

2.1 Detalierea modului de functionare a 
sistemului multishuttle 

Autoturismul este introdus in zona de transfer  unde 
poate fi rotit cu ajutorul unui sistem de rotatie. 

 
Fig. 2.Zona de transfer 
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Fig. 3.Modul de preluare al autoturismului 

  
           In cadrul figurii 3 este reprezentat modelul 
sistemului de tip transfer al automobilelor. Este 
preluat de sistemul de transport longitudinal(LAT) 
care împreună cu platforma navetă și liftul din 
sistem, îl deplasează direct către locul de parcare 
disponibil.[3] 

  
Fig. 4.Modul de sstinere al sistemului de tip lift 

 

 
Fig. 5.Sistem functional 

 

2.1.1 SPECIFICATII 

-Pentru cel putin 80 de masini 
-Spatiu in plan necesar: dreptunghiular 
-Variante sistem: peste si/sau sub nivelul terenului 
-Desfasurare pe verticala: indre 2 si 10 etaje de 
parcare 
-Desfasurare pe orizontala:  pana la 60 de spatii de 
parcare pe nivel de parcare, intr-unul sau doua 
randuri 
-Dimensiunile masinii: lungime 520 cm, latime 215 
cm (alte dimensiuni sunt disponibile optional), 
inaltime la cerere, de asemenea, se pot ocupa doua 
inaltimi diferite de vehicule 
-Versiune standard fezabila: 2.500 Kg pe spatiu de 
parcare, incarcari mai mari se pot adopta, la cerere, 
in funtie de model 
-Elevator: cu unitate de transport pe vertical si 
orizontala 
-Lift: alocarea orizontala a masinilor in nivelul de 
parcare 
-Control: access controlat prin transponder sau 
telecomanda 
-Cabina de transfer: pozitionata la parter sau in 
subsol. Sunt posibile mai multe cabine de transfer. 
-Platforma rotativa – disponibila optional 

 

In continuare sunt prezentate principalele 
componente ale sistemului de transfer 
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Fig. 10.Modul de amplasare al sistemului 

 
  In cadrul figurii 10 este reprezentat noul tip de 
parcare penru persoanele cu dezabilitati. Sistemele  
ofera caracteristici flexibile asemanatoare 
sistemelor de tip raft  , dar au avantajul ca pot fi 
utilizate pentru un numar mai mare de locuri de 
parcare. Dispunerea flexibila a unuia sau a mai 
multor elevatoare pentru transportul vertical si 
utilizarea lifturilor independente care preiau 
distributia orizontala a masinilor  in zona de 
depozitare, permit un numar mai mare de locuri de 
parcare pentru care, in mod normal, ar fi necesare 
mai multe sisteme de tip.[6] Sistemul poate fi 
aranjat pe unul sau doua randuri paralele cu lifturile. 
- Sistemul recunoaste inaltimea masinii 
dumneavoastra si gaseste spatiul de parcare adecvat. 
In plus fata de gabaritele standard, la cerere, sunt 
posibile si solutii speciale. De asemenea, in multe 
cazuri este posibila ajustarea individual pe 
proiect.[6] 
 

 
         Fig. 11.Panoul de comanda 

 

 
Fig. 12.Carucior pentru persoanele cu dizabiliati 

 

4     Concluzii 
-reducerea gradului de poluare prin micşorarea 
timpului  petrecut in trafic pentru gasirea unui loc 
de parcare 
-salvarea unor spaţii verzi care astăyi sunt ocupate 
de maşini in lipsa altor soluţii de parcare in zonele 
urbane 
-spaţiu foarte mic ocupat 
-gradul de poluare a atmosferei si poluarea fonică 
este zero 
-dotarea acestor sisteme cu un generator de putere 
-gradul de poluare a atmosferei si poluarea fonică 
este zero 
-dotarea acestor sisteme cu un generator de putere 
-aspectul modern ce poate fi adaptat cu uşurinţă 
cerinţelor de urbanism in conformitate cu specificul 
zonei in care sunt amplasate  
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