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La aportació dels carretons elevadors 

a la sostenibilitat. 

Les fonts de generació de la energia que consumim 

i l’estalvi energètic son fonamentals en les políti-

ques de les empreses per a minimitzar la petjada 

de carboni i per tant ser més sostenibles. El com-

promís amb el medi ambient passa també per em-

prar les ultimes tecnologies que faciliten aquest 

estalvi, i permeten utilitzar energia de fonts verdes.  

Igualada a 30 d’abril de 2022. 

La instal·lació de plaques solars en els sostres de les 

empreses permet que una part de la energia que es 

consumeix sigui de una font renovable i amb emissió de 

carboni nul·la, i de la que no es produeix en la mateixa 

empresa, la electricitat es la que te un percentatge més 

alt amb origen en fons renovables. L’any 2020 el per-

centatge de energia elèctrica produïda amb fons reno-

vables va ser del 43,6 % i el 2021 del 46,6 %, sense 

comptar amb la produïda en autoconsum.     

Si el carretó elevador es de motor dièsel o gas, aquestes 

fonts de energia, combustible fòssil 100%, no son en 

cap cas renovables i les seves emissions augmenten la 

petjada de carboni. Sempre hi ha la possibilitat de fer 

servir biodièsel, però tenint en compte que el biodièsel 

que es comercialitza paradoxalment només compte el 

7% de biodièsel no es significativa la aportació a la sos-

tenibilitat. 

Una raó de pes per escollir la energia elèctrica com a 

medi de propulsió dels carretons elevadors. En el pitjor 

dels casos reduirem la petjada de carboni de les nostres 

activitats en un 40%, si calculem la energia que es perd 

quan es transforma la energia provinent del gas en 

electricitat.  

Utilitzant energia elèctrica reduirem, en el pitjor 

dels casos, un 40% la petjada de carboni, si ho 

comparem amb la utilització només de 

combustibles fòssils.  

Sostenibilitat i preu, perquè el cost que tindrà per hora 

de funcionament un carretó elevador deixant al marge 

els beneficis mediambientals i sense comptabilitzar per 

tant els costos ocults -els que no s’apunten al compte 

d’explotació- de no fer servir energia renovable, oscil·la 

en general entre de 1 a 2 o de 1 a 3. Per a cada euro 

que gastem en energia elèctrica hem de pagar tres eu-

ros per fer la mateixa feina amb dièsel, sempre comp-

tant que la energia elèctrica la estem comprant en un 

100% a preus de mercat.   

Per a cada euro que gastem en energia elèctrica 

ens en costaria 3 si féssim servir dièsel.  
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Amb aquestes dades es fa evident perquè en el sector 

dels carretons elevadors s’està apostant per las tecno-

logies de propulsió elèctriques. Però no es queden aquí 

les iniciatives del sector. No totes les tecnologies elèc-

triques son iguals i en aquest camp s’està evolucionant 

ràpidament en els sistemes de magatzematge -bateries-

, reducció de les pèrdues en la carrega i descarrega d’a-

questes bateries, reducció dels consums dels elements 

de les màquines i reaprofitar energies que abans es per-

dien amb els sistemes de frenada regenerativa per 

exemple. Els carretons elevadors que fabriquen les 

marques punteres aprofitant les ultimes tecnologies 

estalvien entre un 20 i un 30% addicional de energia en 

relació als elèctrics fabricats fa 5 o 6 anys.   

No totes les tecnologies elèctriques aplicades als 

carretons elevadors son iguals. Les ultimes 

tecnologies estalvien entre un 20 i un 30% 

addicional. 

Quan parlem de marques punteres no ens referim a las 

marques tradicionals reconegudes al mercat fa uns 

anys, no ens referim a les velles glories, sinó a les mar-

ques emergents que han fet inversions molt importants 

en I+D per aconseguir el desenvolupament de les noves 

tecnologies elèctriques, especialment les relacionades 

amb la aplicació de les bateries de Liti als carretons ele-

vadors, que no ha estat tant senzill com posar-les i ja 

esta.   

Podeu veure Seguint la evolució de les bateries de Li-
ti.  del 23 de febrer de 2021.  

Aquestes aportacions tecnològiques també contribuei-

xen a facilitar l’aprofitament de la energia que es pro-

dueix en la empresa, per exemple la obtinguda en pla-

ques solars o la de sistemes combinats que la generen 

en el moment d’activitat de la empresa. Amb les bateri-

es de plom la carrega de les bateries es feia durant la 

nit, tenia sentit en aquells temps en que es podien 

aconseguir tarifes nocturnes reduïdes perquè eren unes 

hores en que no es podia aturar la producció de ener-

gia, la nuclear per exemple, i aquesta energia es llença-

va perquè no es consumia. Una bateria de plom neces-

sitava al menys 8 hores per a completar el procés de 

carrega, tota la nit i per tant aprofitava aquest preu 

baix. 

Ara la energia barata es produeix durant el dia, amb les 

plaques solars del sostre, per tant es durant el dia que 

hem de carregar les bateries, alhora que es quan hem 

de fer servir les màquines, per el que no podem tenir la 

màquina parada carregant durant 8 hores, amb les no-

ves tecnologies no cal, podem aprofitar les parades cur-

tes que es produeixen per esperes o recessos -l’hora de 

l’esmorzar com exemple- per a posar-les a carregar, i 

amb unes 3 hores acumulades en parades de 20 minuts 

en tot el dia, nou parades, haurem carregat el 100% de 

la bateria. A això i podem sumar que no cal un lloc es-

pecial per a fer les carregues, es poden fer en qualsevol 

lloc, per tancat que sigui, de manera que podem 

col·locar els carregadors en els llocs estratègics on que-

den aturades les màquines en aquest recessos. Tenim 

axis la màquina disponible sempre i sense l’angoixa típi-

ca de si hi haurà prou bateria per acabar la feina. 

L’aprofitament de la energia auto generada, un estalvi 

considerable fruit de la aplicació de les noves tecnologi-

es elèctriques y la flexibilització dels processos de carre-

ga fan que la aportació a la sostenibilitat y a la reducció 

de la petjada de carboni, dels processos industrials, lo-

gístics o comercials per part dels carretons elevadors 

que si fan servir sigui molt important.  

S’aprofita la energia auto produïda a la empresa. 


