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modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych 

 

 
 
Opis rozwiązania 
Prezentowanym rozwiązaniem jest innowacyjna pierwsza polska konstrukcja modułowego, 
wielopoziomowego systemu parkingowego. Realizacja projektu jest ściśle związana z popytem na 
nowe miejsca parkingowe w miastach, a szczególnie budowane w konwencji automatycznych 
parkingów wielopoziomowych.  
Opracowana konstrukcja parkingu składa się z max 6 poziomów i 5 kolumn. Całośd konstrukcji jest 
utworzona na planie krzyża w ten sposób, że 4 kolumny z celami postojowymi okalają 1 centralny 
szyb z windą.  
System umożliwia zaparkowanie do 23 samochodów. Działanie systemu parkingowego jest w pełni 
automatyczne. Kierowca zostawia samochód na platformie załadunkowej. Miejsce załadunkowe 
stanowi wydzieloną strefą bezpieczeostwa, odseparowaną od reszty systemu parkingowego 
kurtynami. Samochód pozostawiony przez kierowcę jest zabierany przez windę transportową razem z 
platformą postojową i wraz z nią odwieziony do celi postojowej. Wszystkie ruchy przestawcze 
i napędowe wykonuje centralna winda. Platformy są bierne. Kierowca przed odstawieniem 
samochodu kasuje bilet z identyfikatorem przydzielonej celi postojowej. Na tej podstawie układ 
sterowania identyfikuje kierowcę z zaparkowanym samochodem przy jego odbieraniu. Bilet 
umożliwia też rozliczanie płatności. 
Funkcjonalne cechy nowego systemu parkingowego: 
- przeznaczony dla samochodów osobowych, 
- możliwośd konfiguracji liczby poziomów: 2, 3, 4, 5, 6 
- możliwośd zestawiania pojedynczych systemów parkingowych w duże zestawy od 1 do 
kilkudziesięciu np. dla 100, 200, 300 i więcej pojazdów, 
- dojazd do parkingu od przodu lub od tyłu. 
Takich możliwości nie dają istniejące i znane dotychczas na rynku konstrukcje parkingów 
automatycznych, co świadczy o wysokiej innowacyjności produktu. 
Plan krzyża zapewnia optymalny dostęp do windy transportu pionowego, a zestawienie 1 windy na 
każde 4 kolumny składowania owocuje krótkim czasem operacji parkowania, co jest ważne przy 
korzystaniu z parkingu w godzinach szczytu komunikacyjnego. 
 

 



 

  
Przykładowe możliwości zabudowy parkingu wielopoziomowego 

 
Wprowadzone nowości 
Podstawowe cechy innowacyjne produktu: 
- modułowa budowa, 
- możliwośd swobodnej aranżacji przestrzeni, 
- centralna winda do przewożenia platform z samochodami, obsługująca cztery bierne kolumny z 
celami postojowymi, 
- wszystkie mechanizmy napędowe ulokowane wewnątrz windy, 
- integracja z systemami informacji o wolnych miejscach, kontroli dostępu i płatności. 
 
Główną cechą innowacyjną rozwiązania systemu parkingowego jest modułowośd, czyli możliwośd 
zestawienia dowolnej liczby kolumn i poziomów platform samochodowych w bazową jednostkę 
parkingową, a dalej zestawianie tych jednostek w większe kompleksy parkingowe. Takie modułowe 
podejście pozwala na dostosowanie wielkości zabudowy parkingowej do bieżących wymiarów 
przestrzeni, bez konieczności wykonywania osobnych projektów konstrukcyjnych i 
architektonicznych. 
 

 



Przykładowe możliwości zabudowy parkingu wielopoziomowego 
 
Zastosowanie 
System parkingowy jest przeznaczony do instalacji w centrach miast, w miejscach, gdzie tradycyjne 
parkingi naziemne są niewygodne do budowy. Systemami parkingowymi można dowolnie 
zaaranżowad każdą wolną przestrzeo między istniejącymi budynkami. System można instalowad 
nawet w przestrzeni nad chodnikiem dla pieszych. System parkingowy jest przeznaczony do 
lokalizacji, w których nie można stawiad wielopoziomowych parkingów betonowych, ze względu na 
niedostatek miejsca i koszty. Można nimi zabudowywad także duże wolne przestrzenie.  
Przykłady możliwych miejsc zabudowy: place miejskie, place przemysłowe, parkingi przydomowe, 
dziedzioce kamienic, garaże, chodniki (platformy postojowe ulokowane nad głowami przechodniów). 
 
Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania 
Zastosowanie systemów parkingowych w przestrzeni miejskiej, gdzie występują ograniczone 
możliwości rozbudowy, znacząco poprawi jakośd życia osób parkujących samochody, poprawi 
bezpieczeostwo transportu samochodowego i atrakcyjnośd przestrzeni centrów miast. 
 

  
Pierwsza komercyjna konstrukcja parkingu wielopoziomowego znajdująca się na terenia Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdyni 
 
Porównanie z aktualnym stanem techniki 
Przeprowadzono obszerne rozeznanie w dziedzinie podobnych urządzeo i nie stwierdzono w skali 
świata takiego samego lub podobnego urządzenia ze względu na główne parametry pracy i zakres 
funkcjonalny (ze względu na zastosowane innowacje: budowa modułowa, uniwersalnośd 
zabudowy w przestrzeni miejskiej, centralny układ napędowy w platformie, bierne kolumny z 
celami postojowymi). 
 


