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Transport w zakładach gastronomicznych 
1. Klasyfikacja transportu 

 
1. Transport związany z funkcjonowaniem zakładu dzielimy na  
 Transport zewnętrzny 
 Transport wewnętrzny 

 
2. Transport zewnętrzny to taki, który odbywa się na zewnątrz zakładu, zarówno na 

terenie jednej miejscowości, jak i pomiędzy różnymi miejscowościami. 
 

3. Transport wewnętrzny to taki, który odbywa się  na terenie zakładu, związany jest z 
przemieszczaniem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. 
 

4. Transport zewnętrzny to najczęściej transport samochodowy. Szczególnie stosowany 
jest do przewozu towarów, które wymagają szybkiej i terminowej dostawy oraz 
towarów łatwo psujących się. Jest również niezastąpiony w przewozie małych 
ładunków i na małe odległości. 

5. Transport samochodowy obejmuje dostawy surowców oraz sprzedaż wyrobów 
gotowych. 

6. Wyroby gotowe  muszą być przewożone w specjalnych pojemnikach, w 
zamkniętych samochodach, które konstrukcyjnie przeznaczone są tylko i wyłącznie 
do ich przewozu. To specjalistyczne pojazdy, które posiadają zabudowaną skrzynię 
oraz boczny załadunek. Pojemniki do przewozu środków spożywczych muszą 
posiadać atest potwierdzający dopuszczenie ich do kontaktu z żywnością. 

7. W miarę potrzeby, transportery wykorzystywane do przewożenia środków 
spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury i, 
tam gdzie to konieczne, zaprojektowane tak, aby umożliwić kontrolowanie tych 
temperatur  
 

 



2. Transport wewnętrzny w zakładach gastronomicznych 
 

1. Wózki magazynowe: 
a) Platformowy wózek transportowy. Doskonale sprawdza się przy 

przewożeniu ciężkich paczek i przedmiotów, a wytrzymała 
konstrukcja zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas 
przewożenia. Optymalnych rozmiarów koła z bieżnikiem 
zapewniają doskonałą przyczepność, niezależnie od nawierzchni. 

 - dwa skrętne koła ułatwiające manewrowanie wózkiem 
 - wzmocniona rama zwiększa wytrzymałość wózka i zapewnia sztywność 

konstrukcji - grube stalowe profile! 
 - mocne, pompowane koła z bieżnikiem - możliwość dostosowania 

ciśnienia do wagi ładunku, zapobiegają poślizgom, doskonale sprawdzają 
się na każdej nawierzchni 

 - wytrzymała, płaska platforma umożliwia równe rozłożenie 
transportowanego towaru 
 
 
 
 

b) Wózek pionowy, dwukołowy 

 

   
 
 

 
 

 
 

2. Wózki pomocnicze są to wózki dwu- lub trzy poziomowe o wytrzymałości 
do 100kg. 

   
 
 

 

 



3. Wózki do talerzy 

 
a) Podgrzewane 

 
 
Są zasilane energią elektryczną, posiadają 
dwie lub trzy komory. W jednej komorze 
można umieścić 50-60 talerzy. Mogą być 
podgrzewane do temp. 80 st. C. Komory  
przykrywane są pokrywami z tworzyw 
sztucznych   
 

b) Niepodgrzewane 
 

 Wykonane z polietylenu wózki stosuje się do 
przechowywania i transportu talerzy. Chronią 
umieszczone w nich naczynia przed stłuczeniem i 
wyszczerbianiem. Zaokrąglone krawędzie pełnia 
dodatkowa funkcje ochronną. Zaprojektowane tak, 
aby ułatwić załadowanie i rozładowanie talerzy o 
średnicy od 117mm do 330mm. 
Posiadają cztery koła: 
-dwa skrętne z hamulcem blokującym, o średnicy 
127mm, 
-dwa stałe o średnicy 254mm, co ułatwia 
manewrowanie. 
Umieszczone po obu stronach wózka uchwyty do 
prowadzenia, znacznie usprawniają prace. 

 
 
 

 wózek jodełkowy służy do transportu zimnych dań 
wyporcjowanych na talerzach na nieduże odległości 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



4. Wózki na pojemniki gastronomiczne 

 
 

 
 

Służą do transportu półproduktów do miejsc ich obróbki cieplnej. Wózki posiadają 
prowadnice do wsuwania pojemników o różnej głębokości.  Urządzenia te mogą mieć 
różną wysokość, a ich powierzchnia robocza stanowi dodatkową powierzchnię 
odkładczą.  

5. Wózki kelnerskie 

Wózek kelnerski, tzw. pomocnik kelnerski,  służy do transportu i prezentacji dań. 
Zwykle jest używany do: 
• obsługi Gościa w hotelarstwie – serwis do pokoju hotelowego 
• prezentacji i porcjowania dań w tych rodzajach serwisu, które tego wymagają 
• prezentacji deserów przy obsłudze kelnerskiej – z racji tego, że desery są typowym 
produktem impulsowym, ich prezentacja może bardzo podwyższyć sprzedaż 
• obsługi gastronomicznej podróżnych w środkach transportu (kolej, linie lotnicze) 
• pomocy w obsłudze dużych imprez bankietowych/cateringowych 
Najbardziej typowe wózki kelnerski mają dwie do czterech półek. Istnieją też wózki do 
specyficznych potrzeb - do transportu talerzy, insertów (kuwet GN), tac, czy koszy do 
zmywarek. 

  
 

 



6. Inne urządzenia transportowe. 

a) Przenośniki - w dużych zakładach do przenoszenia surowców z magazynów do 

części produkcyjnej, półwyrobów oraz wyrobów gotowych z części produkcyjnej 

do ekspedycji są stosowane przenośniki taśmowe, a także do transportu 

brudnych naczyń z sali do zmywalni są stosowane przenośniki rolkowe. 

Zastosowanie przenośników taśmowych i rolkowych wymaga wprowadzenia w 

zakładach jednolitych tac, dostosowanych do wymiarów przenośnika 

b) Dźwigi są stosowane do przewozu osób i towarów. Zwykle łączą one część 

magazynową z częścią produkcyjna oraz część produkcyjną z ekspedycją w 

przypadku, gdy znajdują się one na różnych kondygnacjach. Liczba dźwigów musi 

uwzględniać zasadę niekrzyżowania się dróg. 
 

7. Zasady eksploatacji urządzeń transportowych 

- Urządzenia i sprzęt powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem 

- wózki muszą być wyposażone w zabezpieczenia zapewniające cichą i bezwstrząsową 
pracę (gumowa bieżnia kół, odboje oraz sprawne hamulce) 

- koła wózków na postoju powinny być bezwzględnie zablokowane hamulcami 

   

3. Sprzęt stosowany w dystrybucji posiłków 
 

1. Dystrybucja posiłków w szpitalach 
 

W szpitalach stosowane są następujące systemy transportu potraw: 

 Bemarowy system dystrybucji posiłków 
 Tacowy system dystrybucji posiłków 
 Zautomatyzowany transport wózków tacowych tzw. system TRANSCAR  ( transport 

pojazdami samojezdnymi) 
 
 
 
 



 
System bemarowy:                                                                                                                             
Produkcja posiłków dietetycznych, przy zastosowaniu 
bemarowego systemu dystrybucji, odbywa się w kuchni 
centralnej. Gotowe potrawy przekładane są do 
pojemników gastronomicznych, wstawianych do specjalnie 
izolowanych wózków bemarowych. W takiej formie 
dostarczane są na poszczególne oddziały. Każdemu 
oddziałowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba 
bemarów oraz pojemników z posiłkami dietetycznymi. 
Wózki te są ogrzewane elektrycznie dzięki odpowiednim 
układom grzałek podłączanych do gniazd wtykowych 
  
 

Tacowy system dystrybucji 

Jest to zorganizowany rozdział 
posiłków w kuchni centralnej za 
pomocą ruchomego taśmociągu. 
Transport indywidualnych posiłków 
dietetycznych odbywa się za 
pomocą tac termoizolacyjnych. 
Tace są profilowane, tak aby 
można było wstawić w istniejące w 
nich „gniazda” odpowiednie 
naczynia. Dzięki warstwie 
termoizolacyjnej posiłki dłużej 
zachowują wymaganą temperaturę 
i bezpiecznie docierają do pacjenta 

         

 

System TRANSCAR 

Do transportu służy wiele typów wózków, wykonanych ze stali nierdzewnej. Wózki są 
przemieszczane za pomocą specjalnego pojazdu (transcar) wzdłuż korytarzy wykorzystywanych 
także przez personel. Połączenie wózek-pojazd jest całkowicie automatyczne. Pojazdy „transcar” 
są prowadzone do miejsc podłączenia z wózkiem przy pomocy komunikacji podczerwonej oraz 
pasywnej taśmie metalowej, umieszczonej pod wykładziną podłogową.                                                   
Do prawidłowego funkcjonowania systemu „trascar” niezbędne są między innymi takie elementy 
jak:                                                                                                                                                                         
-pasywna taśma metalowa, ułożona na posadzce lub pod wykładziną                                                          
-kontrolery sekcji (zwane UCO) zamontowane na ścianach                                                                                     
- podczerwone „lampy” komunikacyjne zawieszone pod sufitem                                                                                              
- centralny komputer z odpowiednim oprogramowaniem, za pomocą którego odbywa się 
sterowanie i kontrola systemu „transcar”. 

 

 



2. Catering posiłków 
 

 
- Termosy 
gastronomiczne 
 

  
- pojemniki 
termoizolacyjne 
(termoporty) 

 

 
 
- termoporty do płynów 

 

 

 

-  wózek  cateringowy do lodu  

 

 
 

 



 


