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Cartes electròniques. Els components elec-

trònics, petits ordinadors, gestors de les 

prestacions de màquines y bateries, també 

son reparables. 

Les cartes electròniques son un component de in-

corporació relativament recent i molt important 

dels carretons elevadors, que guanya molt prota-

gonisme en el cas del carretons elevadors amb ba-

teria de liti. Com ha gestors de màquina i bateries 

permeten que un tècnic els reguli perquè la màqui-

na ofereixi les prestacions adients a la feina que ha 

de fer, son conegudes en components, funciona-

ment i software, i son en moltes ocasions repara-

bles.  

Igualada a 7 de febrer de 2022. 

Com en el sector de l’automòbil, també en els carretons 

elevadors no hi ha maquina que no tingui el seu ordina-

dor que gestiona les funcions i en controla el correcte 

funcionament. La aplicació de la tecnologia s’ha implan-

tat de una manera més tardana en el sector, per el que 

encara estan actives moltes màquines on la electrònica 

es inexistent, però son màquines velles que per deterio-

rament o obsolescència en pocs anys deixaran de estar 

operatives. Encara que per algunes persones els temps 

passats sempre foren millors, la realitat s’imposa i la 

millor gestió i control de la màquina les fa més fiables i 

mes segures i per tant més productives, a més de regu-

lar altres aspectes com la contaminació o l’estalvi d’e-

nergia. 

En el cas dels carretons elèctrics, aquest gestor de mà-

quina encara pren més importància, perquè totes les 

funcions de la màquina s’activen i regulen a través de la 

carta electrònica. I amb l’arribada de les bateries de liti, 

bateries que funcionen amb la seva pròpia carta elec-

trònica, BMS, encara s’ha sofisticat més el sistema per- 

Amb l’arribada de les batries de liti encara 

s’ha sofisticat més la electrònica, gestor de 

màquina i gestor de bateria han de estar 

coordinats per un perfecte funcionament del 

sistema.  

-què la electrònica de la màquina (software contingut 
en la carta) ha de dialogar amb la electrònica de la ba-
teria per un perfecte funcionament del sistema. De fet 
no es possible el funcionament segur de una bateria de 
liti sinó esta perfectament coordinada amb el vehicle 
que la porta instal·lada.  

Aquesta sofisticació dels sistemes electrònics ha deixat 

a moltes empreses distribuïdores y de reparació y llo- 
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-guer de carretons elevadors en una situació complica-

da en quan que necessiten formar els seus tècnics, -

bàsicament tècnics en mecànica tradicional: hidràulica i 

motors dièsel-, també en electrònica i informàtica, es-

pecialitats molt allunyades de les seva experiència actu-

al. Aquestes falta de coneixements comporta que la 

opció fàcil sigui, o només dedicar-se a les màquines an-

tigues o, entregar les màquines noves amb les configu-

racions estàndard que proporciona el fabricant, -

normalment 3 opcions programades de velocitat de 

màquina, rapida, mitjana i tortuga, i una de sola de acci-

onament dels hidràulics- sense afinar els paràmetres a 

les necessitats reals; i donat el cas de una inconformitat 

de funcionament se’ls fa molt difícil la diagnosi i la única 

solució que poden aplicar es la substitució de la carta 

electrònica. Aquesta opció fàcil i en molts casos més 

cara es malauradament també la adoptada per els re-

presentants oficials de les marques que funcionen per 

representants exclusius, que ho adopten com a política 

d’empresa per a solucionar els problemes de unes mà-

quines que encara que portin la seva marca en van ex-

ternalitzar la enginyeria i la fabricació.  

La sofisticació del sistemes electrònics ha 

deixat moltes empreses distribuïdores y de 

reparació y lloguer de carretons elevadors, 

per falta de coneixements, en una situació 

complicada.    

Per això sentim frases del tipus “les màquines elèctri-

ques no van be”, “les màquines elèctriques no tenen 

força”, “les màquines elèctriques van a poc a poc”, “les 

màquines elèctriques son cares de reparar”, “les maqui-

nes elèctriques tenen les funcions hidràuliques molt 

brusques”,  etc., etc., quan només es desconeixement 

del seu funcionament i de les possibilitats de regulació i 

reparació. 

 reparació de les cartes electròniques dels carretons 

elèctrics amb bateria de plom els ha situat entre les 

empreses qualificades a nivell europeu per a ser un dels 

partners escollits. Aquesta col·laboració ha ajudat a una 

major formació i coneixement del funcionament de la 

nova tecnologia i a capacitar-los per a diagnosi i repara-

ció també dels gestors de màquina i bateria i de la in-

terrelació que han de mantenir.   

Les cartes electròniques quan per accident o 

fatiga de materials deixen de funcionar 

correctament, en la majoria dels casos es 

poden reparar o reprogramar. 

Tallers Citoler ha tingut la sort -gracies a la formació 

especialitzada en electrònica i informàtica dels seus 

tècnics en carretons elevadors- de poder participar en 

les ultimes fases del I+D de la implementació de les ba-

teries de liti als carretons elevadors col·laborant amb 

fabrica de dues de les marques que representa. La seva 

experiència acumulada en la diagnosi de problemes i  

Les cartes electròniques per tant no son la frontera 

desconeguda, el nano-circuit inescrutable, allò mític 

que no se sap perquè serveix ni com funciona; les car-

tes electròniques son un component molt important 

que regula les funcions i transfereix informació vital per 

el funcionament correcte de les màquines i bateries, 

per a la protecció de operaris, mercaderies i la protec-

ció de la integritat del sistema màquina bateria, i que 

arribat el moment en que per un accident, o per fatiga 

de materials deixa de funcionar correctament, s’ha de 

analitzar el problema, veure si es possible reprogramar

-les o reparar-les i analitzar els costos derivats d’aques-

ta reparació, si son assumibles o si es més rentable 

substituir la carta per una de nova. 


