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PODZIAŁ URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

Podstawowym zadaniem urządzeń transportowych jest przemieszczanie różnego rodzaju 

towarów związanych z działalnością prowadzoną przez dany rodzaj zakładu. W przypadku usług 

gastronomicznych jest to przewożenie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, naczyń 

oraz odpadków. 

Ze względu na teren, na jakim prowadzi się działania, można wyróżnić:

• transport wewnętrzny, obejmujący prace na terenie danego zakładu,

• transport zewnętrzny, obejmujący prace poza terenem zakładu gastronomicznego -jego 

głównym zadaniem jest obecnie organizacja usług cateringowych.

– poziomy, obejmujący czynności na jednej kondygnacji,

– pionowy, związany z przemieszczaniem towarów między kondygnacjami



W transporcie zewnętrznym wykorzystuje się 

samochody, skutery i motocykle (idealne do przewożenia 

niewielkich termoizolacyjnych toreb wypełnionych 

produktami spożywczymi). Sprzęt, który ułatwia 

zorganizowanie usług żywieniowych poza terenem zakładu 

gastronomicznego, obejmuje: szafy bankietowe, różnego 

rodzaju termosy, pojemniki, tace termoizolacyjne.



W transporcie wewnętrznym poziomym wykorzystuje się 

różnego rodzaju wózki napędzane ręcznie lub mechanicznie 

oraz przenośniki taśmowe bądź rolkowe mające zastosowanie 

głównie w maszynach do mycia naczyń lub w tacowym systemie 

dystrybucji posiłków. Idealne do transportu wewnętrznego 

pionowego będą dźwigi, popularnie zwane windami. W zakładzie 

gastronomicznym powinno być ich tyle, żeby odpowiadało to zasadzie 

niekrzyżowania się dróg czystych i brudnych (tą samą windą nie wolno 

przewozić np. gotowych dań i odpadków).



TRANSPORT ZEWNĘTRZNY
Usługi cateringowe wiążą się z organizacją 

działalności gastronomicznej poza 

terenem centrum produkcyjnego, które 

przygotowuje posiłki. W cateringu 

niezbędne są samochody przystosowane 

do przewożenia żywności. Produkty 

spożywcze w trakcie transportu należy 

tak zabezpieczyć, żeby nie doszło do ich 

zanieczyszczenia czy zakażenia. Wnętrze 

środka transportu powinno być pokryte 

materiałem, który pozwala utrzymać 

kabinę w czystości.

Pojemnik termoizolacyjny do transportu 

pizzy 



W transporcie pojazdami jednośladowymi zabezpiecza się produkty 

tekturowym kartonem i termoizolacyjną torbą, chroniącą je przed utratą ciepła 

i uszkodzeniem.

Głównym zadaniem cateringu (zaopatrzenia we wcześniej przygotowaną 

żywność) jest ekspedycja przyrządzonych potraw w miejsce określone przez 

konsumenta. Czasem są to zakłady pracy, szkoły prywatne domy, sale 

konferencyjne, a także ogrody. Ważnym aspektem jakości serwowanych usług 

jest oprócz smakowitości i bezpieczeństwa zdrowotnego potraw, właściwa 

temperatura dań. Dlatego doskonałym wyposażeniem każdego zakładu 

gastronomicznego są różnego rodzaju termosy umożliwiające przygotowanie 

bankietu nawet w ogrodzie, gdzie nie ma prądu.



Termosy o różnym kształcie, otwierane od góry lub z boku, wykonane z 

polietylenu, polipropylenu lub stali nierdzewnej, izolowane termicznie 

poliuretanową pianką, mogą być przeznaczone do transportu dań lub napojów. 

W razie potrzeby można skorzysta: z modeli wyposażonych w kółka. Pokrywy 

urządzeń wyposaża się w odpowietrzniki, a straty ciepła minimalizuje dzięki 

zastosowaniu specjalnych silikonowych uszczelek.

Odmianą termosów są pojemniki termoizolacyjne (termoporty), wykonane ze 

spienionego polipropylenu, dostosowane do wstawiania do nich pojemników 

GN, bardzo lekkie, utrzymujące odpowiednią temperaturę potraw. Materiał, z 

jakiego są zrobione oraz sposób wykonania (zaokrąglone krawędzie wewnątrz 

pojemnika) umożliwiają, podobnie jak w innych tego typu urządzeniach, 

utrzymanie wysokiego poziomu higieny.



Termos z otwieranymi drzwiami 

Termos przeznaczony na płyny)

Pojemnik termoizolacyjny 



W przypadku konieczności obsługi dużej liczby konsumentów 

wykorzystuje się termoizolowane skrzynie gastronomiczne o dużej 

pojemności, które można przewozić dzięki zainstalowanym kółkom, 

lub jezdne szafy bankietowe. Zapewniają one wysoką jakość 

serwowanym potrawom, które są przechowywane w odpowiedniej 

temperaturze aż do momentu ekspedycji. W obydwu rodzajach 

urządzeń można włączyć elementy grzejne. Termosy mają również 

zastosowanie w transporcie wewnętrznym, np. w organizacji 

systemu żywienia szpitalnego.



TRANSPORT WEWNĘTRZNY
Podstawowymi urządzeniami transportu wewnętrznego w zakładach 

gastronomicznych są różnego rodzaju wózki, których wspólną cechą jest 

wyposażenie ich w kółka bezszmerowo obracające się wzdłuż pionowej osi, odbojniki 

łagodzące zderzenia z innymi sprzętami czy powierzchniami, a także blokady 

zatrzymujące ruch obrotowy kół. Wózki należy tak projektować, aby utrzymanie ich w 

czystości nie stanowiło większego problemu - estetyczny, łatwo zmywalny materiał 

(najczęściej stal nierdzewna wysokiej jakości), zaokrąglone krawędzie, pozbawione 

zakamarków płaszczyzny, w których nie będą się gromadzić nieczystości, to 

podstawowe wymagania brane pod uwagę na etapie konstrukcji.

Budowa poszczególnych typów urządzeń jest dostosowana do rodzaju funkcji, które 

mają spełniać, a tym samym do określonego działu zakładu gastronomicznego. Wózki 

niezbędne w magazynach, przygotowalniach, kuchni zimnej i gorącej, ekspedycji, sali 

konsumenckiej oraz zmywalni naczyń znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę.



Typowym wózkiem magazynowym jest czterokołowa, zwrotna platforma, 

przystosowana do przewożenia surowców w opakowaniach zbiorczych, o 

wytrzymałości nawet do 300 kg.

W przygotowalniach wykorzystuje się jezdne baseny - pojazdy w postaci 

pojemników wykonanych ze stali chromowo-niklowej, przeznaczonych do 

płukania i transportu warzyw (mają otwór spustowy), a także wózki, w których 

umieszcza się pojemniki GN wypełnione przygotowanymi półproduktami. 

Przydatne mogą się również okazać ruchome wanny o wywrotnej konstrukcji, 

służące do przewożenia dużych ilości mięsa, sałatek, a nawet różnego rodzaju 

farszów.

Urządzeniem, które stanowi nieodzowne wyposażenie kuchni gorącej, jest 

zrobiony ze stali wózek przeznaczony na tace GN, ułatwiający załadunek i 

rozładunek pieca konwekcyjno-parowego, mający postać tradycyjnego regału z 

prowadnicami przeznaczonymi na pojemniki.



Niezbędnym wyposażeniem ekspedycji są wózki kelnerskie - dwu-

lub trzypółkowe, wykonane ze stali, służące do transportu szkła, 

zastawy stołowej, gotowych dań, a czasem nawet brudnych naczyń. 

W przypadku organizacji bankietu bardzo pomocne okazują się 

m.in.. mobilne barki (np. sałatkowe) oraz wózki jodełkowe, 

przystosowane do umieszczenia na nich dużej liczby – np. ok, 100 

talerzy z zimnymi zakąskami, usprawniające pracę kuchni. Pozwala 

to na zminimalizowanie przestrzeni potrzebnej do ustawienia tak 

dużej liczby naczyń i umożliwia jednocześnie bezpieczny transport z 

kuchni do sali bankietowej.



Mobilny barek sałatkowy Wózek jodełkowy 

Wózek kelnerski 



W procesie wydawania potraw bardzo istotnym czynnikiem jest określona 

temperatura, odpowiednia do ich konsumpcji. Wózki bemarowe to urządzenia 

wykorzystywane do transportu i ekspedycji gorących potraw, wykonane z 

wysokogatunkowej stali nierdzewnej, ogrzewane gorącą wodą lub powietrzem, 

podłączane do instalacji elektrycznej. Pojemniki GN z potrawami ustawia się w 

urządzeniu i podgrzewa w temperaturze od 30 do 95°C, regulowanej za 

pomocą termostatu.

Dobrze, jeśli gorące dania mogą trafić na talerze podgrzane do 80°C, co 

zapobiega zbyt szybkiemu ich wystudzeniu. Przydatne okazują się wózki-

podgrzewacze do talerzy, zasilane energią elektryczną. Najważniejsze 

wyposażenie każdego z nich stanowią dwie komory z przykrywami, 

przeznaczone na 50 talerzy każda, oraz specjalny podajnik, podnoszący kolejne 

naczynia do góry w miarę zmniejszania się wysokość ustawionego stosu.



Bemar jezdny

Wózek do podgrzewania talerzy



Z EKSPEDYCJI NA SALĘ KONSUMENCKĄ 
WYJEŻDŻAJĄ WÓZKI SPECJALISTYCZNE:
• wykorzystywane do przyrządzania potraw przy kliencie, zwykle dań flambirowanych

(skropionych alkoholem i podpalanych), wyposażone w gazowy palnik i zabudowaną przestrzeń 

przeznaczoną na butlę gazową, 

• służące do przygotowywania drinków i napojów - wózki barmańskie oraz kasetowe, przystoso-

wane do przewożenia tac z zestawami posiłków.



Zmywalnia powinna mieć w swoim wyposażeniu zamykane, 

ruchome pojemniki na kółkach, wykorzystywane do gromadzenia 

odpadków. Ich rozmiary należy tak zaprojektować, żeby łatwo 

zmieściły się pod blatem stołu roboczego, przeznaczonego do 

usuwania resztek pokonsumpcyjnych (stół ze stali nierdzewnej z 

otworem w blacie). Poza tym powinny być łatwe do utrzymania w 

czystości.

Transportując surowce, półprodukty, dania gotowe i napoje 

oraz przewożąc odpadki, należy ściśle przestrzegać procedur 

opracowanych w danym zakładzie, dotyczących zasad higieny i 

warunków transportu.



ZASADY WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI 
URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

• Używać urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. 

• Nie przeciążać urządzeń (nie umieszczać na nich zbyt dużego ładunku). 

• Na bieżąco przeprowadzać konserwację elementów ruchomych urządzeń oraz 

hamulców, tak aby zapewnić bezpieczną, cichą i bezwstrząsową pracę. 

• Utrzymywać czystość urządzeń, używając do ich mycia i bieżącej konserwacji 

środków zalecanych przez producenta.

• Serwisowanie i naprawy urządzeń zlecać osobom mającym odpowiednie 

kwalifikacje.


