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(57) Resumo: PILHA COMPREENDENDO UM NÚMERO DE CARRINHOS DE COMPRAS IDÊNTICOS EMPURRADOS UM 
DENTRO DO OUTRO. A invenção se refere a uma pilha (1) compreendendo um número de carrinhos de compras idênticos (2) 
empurrados um dentro do outro, cuja pilha pode ser transportada com a ajuda de meios de transporte, tais como caminhões, 
recipientes e similares e é mantida disponível para a remoção e para uso dos carrinhos de compras individuais (2), depois ser 
transportada para um ponto de coleta (14), que é montado por lojas de autosserviço, em que os carrinhos de compras (2) são 
empurrados um para dentro do outro com seus chassis (3) e com suas cestas (4) durante o transporte e no ponto de coleta (14), 
de tal maneira que é formado uma distância de pilha entre cada carrinho de compras (2), em que a distância de pilha (b) é maior 
que uma distância de pilha (a) e o comprimento (B) da pilha (la) tendo as distâncias de pilha (b) é maior que o comprimento (A) 
da mesma pilha (1) tendo as distâncias de pilha (a), e em que a pilha (1) tendo o comprimento (A) é destinada ao transporte, e a 
pilha (la) tendo o comprimento (B) é destinada a ser fornecida para um ponto de coleta (14).
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“PILHA COMPREENDENDO UM NÚMERO DE CARRINHOS DE COMPRAS I- 

DÊNTICOS EMPURRADOS UM DENTRO DO OUTRO”

DESCRIÇÃO
A invenção se refere a uma pilha compreendendo um número de carrinhos de com

pras idênticos empurrados um dentro do outro, de acordo com o preâmbulo de reivindicação 

de patente 1, e a uma pilha compreendendo um número de chassis idênticos empurrados 

um dentro do outro e/ou um número de cestas idênticas encaixadas uma dentro da outra, de 

acordo com o preâmbulo da reivindicação de patente 2.
Carrinhos de compras do tipo apresentado que são despachados pelos fabricantes 

em pilhas para os clientes. Os meios de transporte para este propósito são em geral cami

nhões, navios, recipientes e similares. Os clientes para os carrinhos de compras são nor

malmente lojas de autosserviço de cadeias de lojas conhecidas. Os carrinhos de compras 
são distribuídos pelo fabricante em um estado que é fácil de usar. O estado que está pronto 
para uso exige um espaçamento mínimo definido ente os carrinhos de compras individuais 

que são mantidos disponíveis na pilha de um ponto de coleta, a fim de assegurar as funções 
dos carrinhos de compras. Algumas destas funções incluem, por exemplo, a liberdade dos 

rodízios de transporte de serem apanhados com os rodízios de transporte dos carrinhos de 

compras seguintes durante a operação de remoção dos carrinhos de compras de uma pilha, 
ou a garantia de ser possível remover carrinhos de compras da pilha e reacoplá-los no últi
mo novamente sem dificuldades, com o uso de travas operadas por moedas. É extrema

mente importante que os carrinhos de compras individuais também tenham que ser espaça
dos um do outro, quando seguem um ao outro em espaçamentos de pilha em uma pilha, a 
tal ponto que as pilhas completas, mesmo no caso de um formato tortuoso que é produzido 

automaticamente durante o movimento, podem ser movidas sem problemas em estaciona
mentos de carros, com ou sem ajuda mecânica, sem os carrinhos de compras individuais, e 
em particular seus rodízios de transporte, serem agarrados ou presos um no outro. Final

mente, os espaçamentos dos carrinhos de compras, que são mantidos disponíveis para uso, 

têm que ser selecionados, por razões de segurança, de tal maneira que, depois que os car
rinhos de compras foram usados, os dedos não podem ficar presos quando os carrinhos de 

compras são empurrados em uma pilha.
A situação acima descrita também se aplica quando chassi e/ou cestas são distribu

ídos separadamente em pilhas e são montados subsequentemente para formar carrinhos de 

compras utilizáveis.
O despacho de carrinhos de compras custa dinheiro, e quanto menos carrinhos de 

compras, chassis ou cestas de uma pilha que se destina ao transporte são acomodados em 
uma área predefinida de um meio de transporte, mais altos finalmente são os custos de 

despacho que são produzidos por carrinho de compra.
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São conhecidos carrinhos de compras que são equipados com meios que reduzem 

as forças de impacto que são produzidas quando os carrinhos de compras são empurrados 
um dentro do outro, isto é são empilhados, primeiramente a fim de reduzir o ruído que é 

produzido durante esta operação e em segundo lugar, a fim de evitar dano aos carrinhos de 

compras. Em adição, os ditos meios podem ser também desenhados de tal maneira que 
servem como um batente para esta parede traseira móvel que fecha a abertura traseira da 

cesta dos carrinhos de compras. EP 0 842 838 B1 e WO 2008/122257 A1 descrevem carri

nhos de compras deste tipo, em que, durante a operação de empilhamento, partes ou se
ções estruturais de um carrinho de compras que devem ser empurradas em uma direção 

traseira, se apoiando no meio de amortecimento de choque de um carrinho de compras que 
está localizado na frente dele, ou vice versa. Os ditos meios que são somente de poucos 
milímetros de espessura são fixados nos carrinhos de compras durante o acabamento dos 
carrinhos de compras e antes de serem despachados, com o resultado que os carrinhos de 

compras estão prontos para uso antes de serem despachados.
Carrinhos de compras são também conhecidos, que têm uma cesta que é suporta

da pelo chassi e pode ser colocada no chassi, o volume de cuja cesta pode ser reduzido a 

fim de atingir uma posição de não uso. Os chassis dos ditos carrinhos de compras podem 

também ser modificados em alguns casos em uma posição de não uso de economia de es
paço. Carrinhos de compras deste tipo, portanto não estão disponíveis aos clientes pelas 

lojas de auto-serviço. Em vez disto, os carrinhos de compras deste tipo são carrinhos indivi
duais e a propriedade dos clientes que podem acondicionar carrinhos de compras deste tipo 
em seus carros com economia de espaço e podem levá-los às compras. Uma provisão de 

carrinhos deste tipo em pontos de coleta não é conhecida. Não é estabelecido que os ditos 

carrinhos de compras podem ser empurrados um dentro do outro, na medida em que isto 

não é exigido para carrinhos individuais.
Finalmente são conhecidos carrinhos de compras que têm um meio de armazena

mento para engradados de bebidas e similares, cujo meio de armazenamento pode ser mo

vido para trás em uma posição de uso, em sua posição de não uso, os meios de armaze
namento estão localizados abaixo da cesta dos ditos carrinhos de compras, em um estado 

em que os ditos meios de armazenamento são de preferência dobrados juntos. Este estado 
é produzido em princípio quando os carrinhos de compras são localizados em uma pilha. DE 

84 26 844 U1 descreve carrinhos de compras deste tipo.
Prosseguindo desta técnica anterior, é o objetivo da invenção, em pilhas do tipo a- 

presentadas aqui, buscar soluções que reduzam os custos de despacho.
Em relação às pilhas apresentadas aqui, as soluções são descritas na parte carac- 

terizante das reivindicações de patente 1 e 2. Aspectos de solução adicionais são encontra

dos nas subreivindicações.
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Enquanto previamente o comprimento da pilha pretendida para transporte e o com

primento da pilha idêntica destinada ao ponto de coleta sempre serem idênticos, a vantagem 
decisiva da invenção então consiste no fato que, como resultado a agira capacidade de em

pilhamento mais apertado dos carrinhos de compras, o comprimento das pilhas no caso das 

ditas pilhas sendo destinadas ao transporte é mais curta que previamente e, portanto subs

tancialmente mais carrinhos de compras são acomodados por unidade de área em um meio 

de transporte que no caso de pilhas que são mantidas disponíveis para uso dos carrinhos de 

compras em pontos de coleta das lojas de autosserviço e tem que ter um comprimento mai

or devido às exigências que foram estabelecidas na introdução. Uma redução considerável 

nos custos de despacho por carrinho de compras distribuído pode, portanto ser obtido como 

resultado das soluções propostas.
O mesmo conceito pode também ser transferido para as pinhas que são formadas 

por chassis e/ou cestas. A pilha respectiva que é fornecida para transporte também exige 
menos espaço aqui que posteriormente no ponto de coleta quando os chassis e cestas, uni

dos, formam os carrinhos de compras utilizáveis.
Uma primeira opção vantajosa para reduzir o comprimento de uma pilha que é des

tinada ao transporte, ou para aumentar o comprimento da pilha idêntica que é destinada ao 

ponto de coleta, compreende omitir elementos espaçadores que podem ser fixados nos car
rinhos de compras no caso de carrinhos de compras que são destinados ao transporte, en
tão, depois que a pilha foi transportada, fixar os elementos espaçadores em pontos de fixa

ção adequados dos carrinhos de compras individuais, com o resultado que os últimos são 
utilizáveis, sendo mantidos disponíveis em pontos de coleta e para uso. Dependendo do 

desenho dos carrinhos de compras, existem pontos de fixação que são dispostos de modo 

bastante diferentes. Sempre adequados a este propósito, são as cestas, os chassis ou en
tão meios de conexão fornecidos separadamente que conectam as cestas nos chassis. E- 

lementos espaçadores adequados são elementos espaçadores que podem ser fixados por 

meio de meios de fixação ou podem ser fixados em uma maneira de engate ou podem ser 
grampeados, cujos elementos espaçadores são de configuração do tipo batente e, depois 

da operação de fixação, permanecem imóveis no carrinho de compras no ponto predetermi

nado para eles. Os ditos pontos são selecionados nas cestas ou chassis ou meios de cone
xão de tal maneira que, quando os carrinhos de compras são empurrados um dentro do ou

tro, alguma parte ou partes de um carrinho de compras encostam-se aos elementos espa
çadores do carrinho respectivamente adjacente, ou vice versa. Pontos de fixação preferidos 

para elementos espaçadores são, no caso da cesta, suas paredes laterais ou seu piso ou a 

borda inferior traseira da cesta. No caso do chassi, as vigas longitudinais que suportam a 

cesta, por exemplo, podem ser adequadas, ou então pelo menos uma conexão transversa 
que conecta as vigas longitudinais em uma maneira conhecida. Os meios de conexão acima
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mencionados podem igualmente ser adequados para carregar ou formar os pontos de fixa

ção.
Uma segunda opção para reduzir o comprimento de uma pilha que é destinada ao 

transporte, ou para aumentar o comprimento da pilha idêntica que é destinada ao ponto de 

coleta, compreende igualmente em fornecer elementos espaçadores móveis naqueles pon

tos de fixação nos carrinhos de compras, como descrito acima, sendo possível, depois que a 
pilha foi transportada, que os elementos espaçadores sejam transferidos de uma primeira 

posição, em que a pilha é destinada ao transporte e é mais curta em comprimento como 
resultado, em uma segunda posição, com o resultado que os espaçamentos de pilha indivi

duais entre os carrinhos de compras são maiores e, portanto a pilha recentemente produzi

da que se destina a um ponto de coleta é mais longa.
Os exemplos estabelecidos são destinados a ilustrar que existem várias opções pa

ra obter o efeito útil que é o propósito de acordo com a invenção. O dito efeito útil não pode 

ser obtido por meio dos carrinhos de compras mencionados na introdução como pertencen
do à técnica anterior, porque os meios, partes e similares descritos na dita técnica anterior 

não são fornecidos para a formação de pilhas de comprimentos diferentes, mas em vez dis

to são destinados a alcançar outros objetivos.
A invenção será explicada em mais detalhe usando modalidades exemplares. No 

desenho:
a Figura 1 mostra uma pilha que é formada a partir de carrinhos de compras idênti

cos e é destinada ao transporte;
a Figura 2 mostra a mesma pilha que é equipada com elementos espaçadores sub

sequentemente fixados, em um ponto de coleta;
a Figura 2a mostra dois detalhes das Figuras 1 e 2;
a Figura 3 mostra dois carrinhos de compras no estilo da Figura 1; 

a Figura 4 mostra dois carrinhos de compras no estilo da Figura 2; 

a Figura 4a mostra dois detalhes das Figuras 3 e 4;
a Figura 5 mostra dois carrinhos de compras adicionais no estilo da Figura 1; 

a Figura 6 mostra dois carrinhos de compras adicionais no estilo da Figura 2; 

a Figura 6a mostra um detalhe da Figura 6;
a Figura 7 mostra um carrinho de compras tendo elementos espaçadores dispostos 

de modo móvel;
a Figura 8 mostra uma pilha, na qual a disposição dos elementos espaçadores dos 

carrinhos de compras que são destinados para transporte, e também sua disposição no ca

so de carrinhos de compras que são destinados ao uso, podem ser vistas,
a Figura 9 à Figura 11 mostram opções de desenho e disposição adicionais para 

elementos espaçadores móveis;
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a Figura 12 mostra um carrinho de compras tendo ainda elementos espaçados pos

síveis; e
a Figura 13 e a Figura 14, em cada caso, mostram, uma pilha que é formada de 

chassis e cestas e é destinada ao transporte.
Os carrinhos de compras 2, 2a (ver desenhos) que são cobertos pela invenção se 

referem a todos os carrinhos de compras que estão disponíveis para uso em pontos de cole

ta 14 para os clientes em lojas de autosserviço. Na medida em que a construção de carri

nhos de compras 2, 2a deste tipo é bem conhecida, uma descrição detalhada é desnecessá

ria aqui. Um aspecto comum de todos os ditos carrinhos de compras 2, 2a é que eles tem 
um chassi 3, 3a que suporta pelo menos uma cesta 4, 4a que está disposta de modo que é 

presa contra liberação, isto é em uma maneira estacionário no chassi 3, 3a, e permanece na 
posição uma vez montada. É também essencial que os carrinhos de compras 2, 2a podem 

ser empurrados um dentro do outro em uma maneira conhecida e de economia de espaço, 

com o resultado que pelo menos dois carrinhos de compras idênticos 2 ou 2a formam uma 
pilha 1 ou 1a, seus chassis 3 ou 3a e suas cestas 4 ou 4a sendo empurrada parcialmente 

uma dentro da outra. Para este propósito, a abertura do lado traseiro da cesta 4, 4a dos car

rinhos de compras 2, 2a pode ser fechada em uma maneira igualmente conhecida por uma 

parede traseira pivotável 5, ver também a figura 12.
A Figura 1 mostra uma pilha 1 que é fornecida para transporte, deve ser distribuída 

pelo fabricante dos carrinhos de compras 2 a um loja de autosserviço e é formada por pelo 
menos dois carrinhos de compras idênticos 2 que são empurrados um dentro do outro. Os 

carrinhos de compras são empurrados com seus chassis 3 e com suas cestas 4 um dentro 

do outro de tal maneira que eles encostam de maneira conhecida contra algumas partes ou 

seções nos carrinhos de compras seguintes 2, com o resultado que, igualmente em uma 
maneira conhecida, um espaçamento de pilha, que é produzido de um para o carrinho de 

compras seguinte 2 em cada caso, é formado com o comprimento a, que pode não ser mais 

reduzido. O comprimento total da pilha 1 que é formada a partir de vários carrinhos de com
pras 2 desta maneira e é destinada a transporte é rotulada pela dimensão A. em adição e 

em um maneira tracejada, é mostrada a região de espaço não utilizado 8 que é formada 

entre dois carrinhos de compras 2, resulta como é conhecido quando os carrinhos de com
pras 2 são empurrados um dentro do outro, e não é usada pela seção traseira restante de 

uma carrinho de compras 2 que deve ser respectivamente empurrado. Esta região de espa
ço de pilha 8 é também chamada “espaço morto de pilha” em terminologia técnica. Seu 

comprimento se estendendo horizontalmente é o espaçamento de pilha a.
A Figura 2 mostra a pilha 1a, que é descrita na Figura 1, que é formada a partir do 

mesmo número de carrinhos de compras 2a e está agora localizada em um ponto de coleta 

14 de uma loja de autosserviço, para que os clientes possam remover carrinhos de compras
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individuais 2a para uso na maneira usual. Este uso requer, como já foi notado na introdução, 

um espaçamento de pilha mínimo predefinido entre dois carrinhos de compras adjacentes 

2a tendo o comprimento b que é maior que o espaçamento de pilha a, ver Figura 1. No e- 

xemplo, o maior espaçamento de pilha b pode ser obtido por elementos espaçadores 9, tais 

5 como batentes 10 e similares, que depois que os carrinhos de compras 2 foram transporta
dos, são fixados subsequentemente em cada carrinho de compras 2a. Como resultado do 

volume introduzido dos elementos espaçadores 9, o espaçamento de pilha entre os carri
nhos de compras individuais 2a é aumentado de a para b. É recomendado fornecer pelo 

menos dois elementos espaçadores em cada carrinho de compras 2a, igualmente sendo 

10 concebível somente um elemento espaçador 9, que então teria que ser mais largo, por car
rinho de compras 2a. Os elementos espaçadores 9 permanecem em uma maneira estacio

nária nos carrinhos de compras 2a, em uma posição imutável. Esta disposição pode ser ob

tida, por exemplo, usando pontos de fixação adequados nos carrinhos de compras 2, 2a, 

aparafusando ou rebitando ou grampeando com engate subsequente, etc. Presos desta 
15 maneira, os elementos espaçadores 9 pode ser dispostos, por exemplo, no lado de baixo 4d 

do piso da cesta 4b, ou na borda inferior traseira 6 das cestas 4a ou nas duas paredes late
rais 4e das cestas 4, ou em dois dispositivos de suporte 15 que conectam as cesta 4 nos 

chassis 3, ou nos chassis 3, ver também as Figuras 3 a 6a. Pode ser visto a partir da ilustra
ção diagramaticamente desenhada que, no exemplo, os elementos espaçadores 9 estão 

20 localizados em uma região entre o lado dianteiro 4f e o lado traseiro 4g das cestas 4, quan
do vistas na vista lateral mostrada dos carrinhos de compras 2a, no caso de cada carrinho 
de compras 2a, independentemente de se os elementos espaçadores 9 estão então locali

zados na cesta 4 ou nos dispositivos de suporte 15 ou nos chassis 3a. No exemplo, a posi

ção dos elementos espaçadores 9 em cada carrinho de compras 2a é selecionado de tal 
25 maneira que, quando os carrinhos de compras 2a são empurrados um dentro do outro, a fim 

de formar uma pilha 1a, os carrinhos de compras 2a se encostam, ou com seus elementos 
espaçadores 9 ,em pelo menos um componente adequado do carrinho de compras respecti

vamente seguinte 2a, a posição de cujo componente não pode ser variada, e um espaça
mento de pilha b é formado em cada caso pelos elementos espaçadores inseridos 9 entre 

30 os carrinhos de compras 2a, cujo espaçamento de pilha b é maior que o espaçamento de 
pilha a que é formado em cada caso entre os carrinhos de compras 2 da pilha 1 que é desti

nada ao transporte. No exemplo, o pelo menos um elemento espaçador 9 de um carrinho de 

compras 2a a ser empurrado dentro da pilha 1a encosta na borda inferior traseira 6 da cesta 

4a do carrinho de compras 2a localizada na frente dele. No entanto, os elementos espaça- 
35 dores 9 podem também encostar-se ao chassi 3a do carrinho de compras 2a localizado na 

frente dele. Por comparação, a região de espaço de pilha não utilizado 8 que é mostrada na 

Figura 1 é igualmente ilustrada na Figura 2. Usando o último carrinho de compras 2a empur-



7/15

5

10

15

20

25

30

35

rado para dentro da pilha 1a, o desenho mostra que o pelo menos um elemento espaçador 9 

está disposto em um espaçamento na frente da região de espaço de pilha 8, como visto na 

direção de empurrar dos carrinhos de compras 2a, com o resultado que é determinado o 
maior espaçamento de pilha b. Portanto, no exemplo, quanto mais perto o lado dianteiro 4f 

da cesta 4 é aproximado com a disposição dos elementos espaçadores 9, maior o compri

mento dos espaçamentos de pilha b. A partir disto, depois que os elementos espaçadores 9 

foram fixados nos carrinhos de compras 2a, o comprimento B da pilha 1a que é destinada 

ao ponto de coleta 14 é maior que o comprimento A da pilha 1 que é mostrada na Figura 1, 

compreende o mesmo número de carrinhos de compras 2 e é destinada ao transporte.
Em uma maneira suplementar à Figura 2, a Figura 2a mostra esta região, na qual 

os dois elementos espaçadores 9 são dispostos nos carrinhos de compras 2a. Uma conexão 

transversa 7, por exemplo, é fornecida abaixo da cesta 4, 4a de cada carrinho de compras, 

cuja conexão transversa 7 conecta os dois lados longitudinais do chassi 3, 3a em uma ma
neira conhecida. No exemplo, cada conexão transversa 7 tem dois pontos de fixação 10a 

que, configurados como ganchos, são dispostos na conexão transversa 7. depois que os 
carrinhos de compras 2 foram transportados, os elementos espaçadores 9 que são configu

rados na forma de batentes 10 são presos nas extremidades livres apontando para frente 
dos pontos de fixação em formato de ganchos 10a. Medidos a partir do solo, os pontos de 

fixação 10a são dispostos para serem mais baixos que a borda inferior traseira das cestas 4, 

4a. Os espaçamentos de pilhas a e b podem ser vistos novamente a partir do desenho.
Usando dois carrinhos de compras 2, 2a que são empurrados um dentro do outro, 

as Figuras 3, 4 e 4a mostram um exemplo adicional de como, em uma maneira igualmente 

prática, os espaçamentos de pilha a dos carrinhos de compras 2 podem ser mudados para 
espaçamentos de pilha b. Em contraste com as soluções que são propostas na Figura 2, os 
elementos espaçadores 9 não estão situados entre o lado dianteiro 4f e o lado traseiro 4g 

das cestas 4a, mas em vez disto atrás da borda inferior traseira 6 de cada cesta 4a, ver Fi

gura 4. Aqui também, os pontos de fixação 10a são dispostos para serem mais baixos que a 
borda inferior traseira 6 das cestas 4, 4a. Uma conexão transversa 7, por exemplo, está lo

calizada abaixo da cesta 4, 4a dos carrinhos de compras 2, 2a, cuja conexão transversa 7 é 

igualmente posicionada entre o lado dianteiro 4f e o lado traseiro 4g de cada cesta 4, 4a e 

pertence ao chassi 3. A Figura 3 mostra dois carrinhos de compras 2 que não têm quaisquer 

elementos espaçadores 9. quando os dois carrinhos de compras 2 são empurrados um den

tro do outro, a conexão transversa 7 do carrinho de compras traseiro 2 que é empurrado , 

entra em contato, por exemplo, com a borda inferior traseira 6 da cesta 4, mas não com os 
pontos de fixação 10a do carrinho de compras 2 localizados na frente dele. Isto resulta no 
espaçamento de pilha a entre os carrinhos de compras individuais 2, que por sua vez produz 

uma pilha 1, que é destinada ao transporte e tem o comprimento A, a partir de um número
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de carrinhos de compras idênticos 2. Mostrada em adição e novamente em uma maneira 

tracejada é a região de espaço de pilha não utilizada 8 que é formada pelo espaçamento de 

pilha a entre os dois carrinhos de compras 2. No caso de cada carrinho de compras 4, 4a, 

os pontos de fixação 10a são localizados atrás da região de espaço de pilha 8.
Se, depois que a pilha 1 foi transportada, pelo menos um, normalmente dois ele

mentos espaçadores 9 são fixados na traseira dos chassis 3a dos carrinhos de compras 2a, 

nos pontos de fixação 10a que se projetam para trás além da borda inferior traseira 6 da 

cesta 4, o resultado do volume introduzido dos elementos espaçadores 9 quando os carri

nhos de compras 2a que são equipados com os elementos espaçadores 9 são empurrados 

um dentro do outro é o espaçamento de pilha b que é maior que o espaçamento de pilha 1a. 
Por comparação, a região de espaço de pilha não utilizada 8 que é mostrada na Figura 3 é 

igualmente também ilustrada na Figura 4. Usando o último carrinho de compras 2a empur
rado para dentro da pilha 1a, o desenho mostra que o pelo menos um elemento espaçador 9 

está disposto em um espaçamento atrás da região de espaço de pilha 8, como vista contra a 
direção de empurrar dos carrinhos de compras 2a, e portanto produz o espaçamento de 

pilha maior b como resultado de seu volume. Quanto mais afastado para trás da região de 

espaço de pilha 8, o pelo menos um elemento espaçador 9 é portanto posicionado nos car
rinhos de compras 2a, quanto maior é o comprimento dos espaçamentos de pilha b. Segue 
a partir disto que o comprimento B da pilha 1a que é recentemente fornecido nesta maneira 

e é destinado agora para um ponto de coleta 14, é maior que o comprimento B da pilha 1 

que compreende o mesmo número de carrinhos de compras 2 e é destinado ao transporte. 
O mesmo efeito pode também ser obtido se, depois que uma pilha 1 foi transportada, os 
elementos espaçadores 9 são fixados em uma maneira adequada na borda inferior traseira 

6 das cestas 4a, de onde os elementos espaçadores 9 então se projetam para trás ou se 
projetam para baixo por uma quantidade predefinida. Quando os carrinhos de compras 2a 

são empurrados um dentro do outro, a conexão transversa 7 ou o chassi 3a do carrinho de 
compras 2a a ser empurrado encosta no pelo menos um elemento espaçador se projetando 

para trás ou para baixo 9, a fim de formar o espaçamento de pilha b.
No estilo das Figuras 1 e 2, as Figuras 5, 6 e 6a (vista plana) mostram uma opção 

adicional para fixar subsequentemente os elementos espaçadores 9 nos carrinhos de com
pras 2. Geralmente, as cestas 4 dos carrinhos de compras 2, 2a são presas no chassi 3, 3a 

com a ajuda de dispositivos de suporte 15 em pares. Os dispositivos de suporte 15 são telas 

planas que são dispostas em uma maneira ereta em uma maneira conhecida. Em sua regi

ão dianteira, os dispositivos de suporte 15 são fornecidos com uma abertura horizontal que 

se estende transversalmente com respeito à direção de empurrar dos carrinhos de compras 
2, 2a. Cada abertura forma um ponto de fixação 10a para um elemento espaçador 9 que é 

configurado como um batente 10. Depois que os carrinhos de compras 2 foram transporta-
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dos, cada elemento espaçador é inserido em uma abertura e é preso contra a liberação. Em 

vez dos dispositivos de suporte 15, as peças de aço planas que são fixadas em uma manei

ra ereta e igual e analogamente têm um ponto de fixação 10a para um elemento espaçador 

9 podem ser fornecidas em cada lado longitudinal da cesta. Na pilha 1a, os elementos espa- 
çadores 9 que se projetam lateralmente para fora se encostam ao limite traseiro 4h das pa

redes laterais 4c das cestas 4a dos carrinhos de compras 2a respectivamente localizados na 
frente deles. Os espaçamentos de pilha diferentes a e b e os comprimentos diferentes A e B 

das pilhas 1 e 1a são novamente ilustrados nos desenhos. A fim de evitar repetições, todos 

os aspectos adicionais e detalhes podem ser determinados em conjunto com as modalida

des exemplares precedentes usando os números de itens inscritos.
A Figura 7 mostra um carrinho de compras 2, nos quais pelo menos um, normal

mente dois elementos espaçadores móveis 9 são fixados e que, como os elementos espa- 

çadores previamente descritos 9, são igualmente destinados a estabelecer que o espaça
mento de pilha de vários carrinhos de compras 2 seja pelo menos um espaçamento de pilha 

maior b que é fornecido para uso dos carrinhos de compras 2. Nesta modalidade exemplar, 

o carrinho de compras 2 é equipado em ambos os lados, em cada caso, com um dispositivo 
de suporte 15 que conecta a cesta 4 no chassi 3, um elemento espaçador móvel 9 normal

mente sendo fixado em cada dispositivo de suporte 15. Os elementos espaçadores 9 que 
são dispostos de modo móvel desta maneira podem ser fornecidos em uma maneira ade

quada e em pontos de fixação adequados 10a no chassi 3 ou na cesta 4, em particular em 

seu lado de baixo 4d. Por sua vez, pode ser visto a partir do desenho que o pelo menos um 
elemento espaçador 9 está disposto em uma região entre o lado dianteiro 4f e o lado trasei

ro 4g da cesta 4. No exemplo, cada elemento espaçador 9 está disposto abaixo ou mais 
baixo que, o piso de cesta 4b que é configurado em uma maneira conhecida de uma treliça 

ou com aberturas. Em detalhes e em uma escala aumentada, o detalhe que é ilustrado no 
circulo mostra a disposição que já foi descrita. Cada elemento espaçador 9 é uma parte de 

batente simples que é montada de modo que pode ser movida em torno de um eixo horizon

tal 16 em uma seção de pino 17 que forma um ponto de fixação 10a. Cada elemento espa

çador 9 pode ser movido tanto manualmente quanto automaticamente com a ajuda da gra

vidade para fora de uma posição de não uso, em que estás disposto aproximadamente pa

ralelo ao piso da cesta 4b e em que permanece sem função quando os carrinhos de com
pras 2 são empurrados um dentro do outro, em uma posição de uso direcionada para baixo, 

ver a ilustração com traço e ponto, em que podem então assumir sua função de batente. O 

pelo menos um elemento espaçador 9 assume a posição de não uso quando é o objetivo 

transportar uma pilha 1 que é formada a partir de vários carrinhos de compras idênticos 2. 

Na posição de uso, em contraste, o pelo menos um elemento espaçador 9 é destinado a 

entrar em contato com pelo menos uma parte que está disposta na região traseira de um
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carrinho de compras 2 localizado na frente dele, por exemplo com a borda inferior traseira 6 

da cesta 4a, o elemento espaçador 9 sendo suportado na traseira, por exemplo, em uma 
parte de suporte 18 que está disposta em um dispositivo de suporte 15 ou no chassi 3, a fim 

de absorver o solavanco que é produzido quando os carrinhos de compras 2a são empurra
dos um dentro do outro, ver também a Figura 9. A seta dupla mostra a extensão da mobili

dade do pelo menos um elemento espaçador 9. Cada elemento espaçador 9 está portanto 

disposto nos carrinhos de compras 2, 2a de modo que pode ser transferido de uma primeira 

posição (posição de não uso) para uma segunda posição (posição de uso).
Em um desenho na esquerda, a Figura 8 mostra uma pilha 1 que é destinada ao 

transporte e, movendo sobre a direita, a mesma pilha 1an que é então fornecida para uso 
em um ponto de coleta 14. Por simplicidade, cada uma das duas pilhas 1, 1a é mostrada, 

em cada caso, por três carrinhos de compras 2, 2a. No caso da pilha 1 que é destinado ao 

transporte, o elemento espaçador ou elementos 9 assume/assumem esta posição de não 

uso, em que são dispostos aproximadamente paralelos ao piso da cesta 4b. A fim de ser 
possível empilhar os carrinhos de compras 2, 2a com economia de espaço, um espaço 19 é 

formado em cada caso em uma maneira conhecida entre os pisos de cesta 4b dos carrinhos 

de compras 2. cujos pisos de cesta 4b são dispostos de nodo a elevar de modo obliquamen
te individual e de modo a ser deslocado. A invenção usa esta circunstância. Pode ser visto 

no desenho que em cada caso pelo menos um elemento espaçador 9 que está localizado na 

posição de não uso é acomodado em cada caso em um espaço 19 que está localizado entre 

o piso de cesta 4b de um carrinho de compras 2 e o piso de cesta 4b do carrinho de com
pras seguinte 2 respectivamente localizado na frente dele, ver também Figura 9. A altura de 

cada espaço 19 é rotulada pela dimensão H. No caso da pilha 1a que é mostrada na direita, 

o pelo menos um elemento espaçador 9 está localizado na posição de uso. Nesta posição, 

isto é na segunda posição, o espaçamento de pilha b é determinado que é maior entre os 
carrinhos de compras individuais 2a que são destinado ao uso que ao espaçamento de pilha 

a respectivo daqueles carrinhos de compras 2 que forma a pilha 1 destinada ao transporte e 
no caso em que espaçamento de pilha a dos elementos espaçadores 9 assume a primeira 

posição. Por comparação, as regiões de espaço de pilha não utilizados 8 são ilustrados no

vamente. O comprimento B da pilha 1a que é formada desta maneira, é destinado a um pon
to de coleta 14 e tem os espaçamentos de pilha b novamente, portanto maior que o compri

mento A da pilha 1 que é formada com o mesmo número, tem os espaçamentos e pilha a e 

é destinado ao transporte.
Em detalhes e em uma maneira diagramática, a Figura 9 mostra os pisos de cesta 

4b de três carrinhos de compras 2 que são empurrados um dentro do outro com economia 
de espaço. O desenho mostra o pelo menos um retentor espaçador 9 do segundo, isto é o 

carrinho de compras do meio 2 da pilha 1. O elemento espaçador 9 que é mostrado (existe
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normalmente um em cada lado do carrinho de compras 2) é montado na seção de pino 17 

tal que pode ser pivotado em torno do eixo horizontal 16 em uma extensão limitada. O ele

mento espaçador 9 está localizado completa ou parcialmente no espaço 19 que é formado 

pelos pisos de cesta 4b dos segundo e terceiro carrinhos de compras 2. No exemplo, a se

ção de pino 17 ou ponto de fixação 10a está disposto em um dispositivo de suporte 15 e se 

estende horizontalmente. Seções de pino correspondentes 17 podem também ser dispostas 

em pontos de fixação adequados 10a no lado de baixo 4d dos pisos de cesta 4b ou no 
chassi 3a. Aqui, o elemento espaçador 9 está localizado na posição de não uso e está dis

posta aproximadamente paralelo no piso de cesta 4b que assenta acima dele. O piso de 

cesta 4b que é ilustrado na parte inferior pertence ao primeiro, isto é a parte mais dianteira 
dos ditos três carrinhos de compras 2. O piso de cesta 4b que é ilustrado na parte superior 

pertence ao último carrinho de compras 2 empurrado. Em seu lado superior, o elemento 
espaçador 9 pode ser equipado com uma projeção 9a que é guiada para cima através do 

piso de cesta em formato de treliça 4b e engata a partir de cima em torno de um dos arames 
transversais 4c do piso da cesta 4b. Como resultado, o elemento espaçador 9 é travado em 

sua posição de não uso e não pode pivotar para baixo para fora da dita primeira posição. 
Durante a montagem dos carrinhos de compras 2, os elementos espaçadores 9 são movi
dos para a dita posição segura depois que a cesta 4 foi colocada no chassi 3, com o resul

tado que os elementos espaçadores 9 não realizam qualquer função. Cada elemento espa
çador 9 é conectado a uma projeção 9a por meio de um ponto de ruptura predeterminado 
9c. Se um carrinho de compras 3 é então empurrado em um carrinho de compras 2 localiza
do na frente dele, a fim de formar uma pilha 1 que é destinada ao transporte, tanto um ba
tente 20 que é fornecido na cesta 4 quanto em um dispositivo de suporte 15,ou então, de

pendendo do desenho, um arame transverso 4c, assumindo a função de um batente 20, do 

piso de cesta 4b do carrinho de compras 2 que é empurrado, entra em contato com a proje

ção 9a dos elementos espaçadores 9 e separa a dita projeção 9a dos elementos espaçado
res 9. Como resultado, cada elemento espaçador 9 afrouxa sua ação de travamento e cai 

somente, no entanto, até que assenta no lado superior do piso de cesta 4b do carrinho de 

compras 2 localizado na frente dele. Quando os carrinhos de compras 2 são separados da 

pilha 1, cada carrinho de compras 2 é puxado para trás para fora da pilha 1. Aqui, cada ele

mento espaçador 9 do carrinho espaçador 2 a ser puxado para fora, “sacode a partir de um 
arame transverso para o seguinte 4c do piso de cesta 4b do carrinho de compras 2 localiza

do na frente dele, até ter superado a borda traseira inferior 6 da cesta 4 do carrinho de com

pras 2 localizado na frente dele. Tendo perdido sua ação de travamento, os elementos es
paçadores 9 então caem automaticamente e, então assumindo a segundo posição e portan

to a posição de uso, são suportados na traseira em uma parte de suporte 18 que é disposta 

convenientemente no lado de baixo do piso de cesta 4b ou em um dispositivo de suporte 15.
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O elemento espaçador ou elementos 9 pende/pendem, e o desenho mostra o resto da se

ção 9d, que ainda permanece no elemento espaçador 9, do ponto de ruptura predetermina

do 9c que é formado entre o elemento espaçador 9 e a projeção 9a. Nesta operação, a pro
jeção 9an cai como uma parte em excesso para o piso e não tem mais uma função. Em adi- 

5 ção, a borda inferior traseira 6 da cesta 4 de um carrinho de compras 2a localizado na frente 

é ilustrada usando linhas com traços e pontos. Quando o carrinho de compras 2a é empur

rado, cada elemento espaçador 9 entra em contato com a borda inferior traseira 6 da c esta 

4 do carrinho de compras 2a localizado na frente dele. Vários carrinhos de compras 2a ten
do elementos espaçadores 9 que são localizados na posição de uso portanto formam a pilha 

10 1a que é destinada para uso e para ser mantidos disponíveis em um ponto de coleta 14, no 
caso de cuja pilha 1a o espaçamento de pilha b dos carrinhos de compras individuais 2a é 

maior que o espaçamento de pilha respectivo a dos carrinhos de compras individuais 2 que 
formam uma pilha a que é destinada para transporte. A operação que foi descrita também 

funciona com elementos espaçadores 9 que certamente têm uma projeção 9a, mas não en- 
15 gatam com um arame transverso 4c. Dependendo da posição do centro de gravidade dos 

elementos espaçadores 9, eles podem também permanecer automaticamente na posição de 
não uso e, somente depois que o contato ocorreu, pode assumir uma posição intermediária 

até que o carrinho de compras 2a é puxado para fora da pilha 1a novamente, e os elemen
tos espaçadores 9 assumem sua posição de uso automaticamente devido a sua posição de 

20 centro de gravidade predefinida.
No estilo da solução de acordo com a Figura 9, a Figura 10 mostra um elemento 

espaçador 9 na posição de uso, cujo elemento espaçador 9 é igualmente montado em uma 

seção de pino 17 que serve como ponto de fixação 1, tal que o dito elemento espaçador 9 

pode ser movido em torno o eixo horizontal 16, em cuja posição de uso o pelo menos um 
25 elemento espaçador 9 é suportado em uma tela transversa 3c que está disposta no chassi 3 

e, por exemplo, conecta os dois lados longitudinais do chassi 3. Em cada caso, um batente 
3c que assume a função de uma tela transversa 3c pode também ser fornecido por lado lon

gitudinal do chassi 3. O elemento espaçador 9 tem um espaço 9e que engata parcialmente 

em torno da tela transversa 3c de tal maneira que a cesta 4a é suportada adicionalmente no 

30 chassi 3 com a ajuda do pelo menos um elemento espaçador 9. O desenho também mostra 
este momento, em que o carrinho de compras 2a, quando está sendo empurrado dentro de 

um carrinho de compras 2a que está localizado à sua frente, encosta contra a borda inferior 

traseira 6 da cesta 4a deste último, ver também Figura 9. Durante cada operação de encos

tar, o pelo menos um elemento espaçador 9 é portanto pressionado muitas vezes com este 

35 espaço 9e contra a tela transversa 3c. Se o espaço 9e é equipado com um pequeno recorte 

9f, o pelo menos um elemento espaçador 9 permanece fixado na posição que é mostrada no 

desenho. Ele não se torna destacado da tela transversa 3c durante o uso do carrinho de
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compras 2a. Ilustrado usando linhas com traços e pontos, o pelo menos um elemento espa

çador 9 é mostrado em sua posição de não uso, em que, localizada abaixo do piso da cesta 

4b, está disposto paralelo ao último e assume sua primeira posição. Em vez de pelo menos 

um elemento espaçador móvel 9, pelo menos um elemento espaçador 9 que pode ser preso 
depois que a pilha foi transportada pode também ser fornecido, ver Figura 2, com a ajuda do 

elemento espaçador 9 a cesta 4a é igualmente suportada adicionalmente no chassi 3. Todos 

os detalhes que não são descritos ainda aqui podem ser adquiridos analogamente a partir 

das descrições de acordo com a Figura 2 e Figura 9.
Em detalhes e em duas vistas, a Figura 11 mostra esta região em um carrinho de 

compras 2, 2a, em que a borda inferior traseira 6 da cesta 4, 4a está localizada. No exem

plo, a borda inferior traseira 6 serve como ponto de fixação 10a para pelo menos um, geral
mente para dois elementos espaçadores 9. O elemento espaçador ou elementos 9 é/são 

montados na borda inferior traseira 6 de modo que podem ser pivotados em torno de um 

eixo horizontal. Na posição de não uso, ilustrada usando linhas com traços e pontos, os e- 
lementos espaçadores 9 apontam para a traseira, se estendem paralelos ao piso da cesta 

4b e assumem sua primeira posição. No desenho, os elementos espaçadores 9 são pivota

dos para baixo em sua posição de uso, em que assumem a segunda posição. Os elementos 

espaçadores 9 encostam-se a um recorte em formato de espaço ou em cada caso uma par

te de suporte separada 18 que pertence ao chassi 3, 3a. A seção transversal de uma cone

xão transversal 7 ou duas seções de conexão transversas separadas 7 é ilustrada mostran

do linhas com traços e pontos. A conexão transversa 7 pertence a um carrinho de compras 

2, 2a que é empurrado para trás para o carrinho de compras 2, 2a, está disposta em seu 
chassi 3, 3a e encosta no pelo menos um elemento espaçador 9, a fim de formar um espa
çamento de pilha b, ver também em vista plana. A conexão transversa 7 ou as seções de 

conexão transversas 7 são dispostas de modo a serem mais baixas pela quantidade c que a 
pelo menos uma parte de suporte 18. Como resultado, é possível, no caso de elementos 

espaçadores 9 que estão localizados na posição de não uso, isto é são pivotados para cima, 
empurrar os carrinhos de compras 2 um dentro do outro de modo mais apertado, a fim de 

formar espaçamentos de pilha a que são menores que os espaçamentos de pilha b. Durante 

esta operação, a conexão transversa 7 ou as seções de conexão transversa 7 migra/migram 
sob a pelo menos uma parte de suporte 18. A pilha 1a tendo os espaçamentos de pilha b é 

novamente destinada a um ponto de coleta 14 e seu comprimento B é maior que o compri

mento A da pilha 1 que é destinada ao transporte e tem espaçamento de pilha a, conforme 

também as descrições precedentes.
A Figura 12 mostra ainda opções de como os elementos espaçadores 9 podem ser 

desenhados e dispostos ou podem ser formados por partes funcionais que estão localizados 

no carrinho de compras 2 em qualquer caso. Assim, por exemplo, depois que os carrinhos
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de compras 2 foram transportados, uma escora transversa 11 que pode ser usada como 

elemento espaçador 9 e serve, por exemplo, para reforçar o chassi 3, pode ser adaptada à 

armação de chassi inferior 3b, contra cuja escora transversa 11 encosta o lado dianteiro do 

chassi 3a de um carrinho de compras 2a a ser empurrado, de modo a então formar o espa

çamento de pilha maior b. Como visto na vista lateral do carrinho de compras 2a, o elemento 
espaçador 9 que é formado desta maneira está localizado entre o lado dianteiro 4f e o lado 

traseiro 4g da cesta 4.
A parede traseira pivotável conhecida 5 da cesta 4, cuja parede traseira 5 está loca

lizada no lado traseiro da cesta 4, pode também adicionalmente assumir a função de um 

elemento espaçador 9. Na pilha 1a, as paredes traseiras 5, que são pressionadas para cima 

com a exceção do último carrinho de compras 2a que foi empurrado, exigem certa folga, a 

fim de evitar o emperramento com paredes traseiras adjacentes 5. A dita folga finalmente 
realiza um espaçamento de pilha maior b. Se uma pilha 1 de carrinhos de compras 2 é 

transportado sem paredes traseiras inseridas 5, os espaçamentos de pilha individuais são 

reduzidos para a quantidade a. Isto resulta em uma pilha 1 que é destinada ao transporte 

com o comprimento A e, depois que as paredes traseiras 5 foram inseridas nos carrinhos de 
compras 2a, uma pilha 1a que tem o comprimento B e é destinada a um ponto de coleta 14.

A mesma situação pode também ser obtida se, depois que a pilha 1 foi transporta

da, uma parede divisória 12 que é fornecida na região dianteira da cesta 4 e assume a fun

ção de um elemento espaçador 9, é inserida subsequentemente em cada cesta 4 dos carri

nhos de compras 2 de tal maneira que o lado dianteiro 4f da cesta 4a de um carrinho de 
compras 2a a ser empurrado, encosta na parede divisória 12 e portanto forma um espaça
mento de pilha maior b. Aqui também, o elemento espaçador 9 que é formado desta manei

ra está localizado entre o lado dianteiro 4f e o lado traseiro 4g da cesta 4.
O manipulo 13 de cada carrinho de compras 2a pode também servir como elemen

to espaçador 9, desde que, depois que os carrinhos de compras 2 foram transportados, o 

manipulo 13 pode ser preso, por exemplo, na cesta 4 em uma maneira estacionária e de 

engate, a fim de produzir um espaçamento de pilha maior b entre cada carrinho de compras 

2a e portanto o comprimento maior B da pilha 1a. O manipulo 13 está localizado no lado 

traseiro 4gf da cesta 4 e portanto na traseira do carrinho de compras 2, 2a.
Em vez de um manipulo 13 que pode ser preso em uma maneira estacionária, um 

manipulo móvel 13 que assume a função de um elemento espaçador 9 pode igualmente 

estar disposto no lado traseiro 4g da cesta 4 ou no lado traseiro do chassi 3, cujo manipulo 

13 pode ser transferido de uma primeira posição fixa com os espaçamentos de pilha resul

tantes a em uma segunda posição fixa com os espaçamentos de pilha resultantes b. Se o 

manipulo 13, que se estende transversalmente como é conhecido, é montado de modo que 

pode ser movido em torno de um eixo horizontal, o manipulo 13 de cada carrinho de com-
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pras 2 poda ser pivotado para cima para o propósito de transporte, com o resultado que os 

espaçamentos de pilha com a dimensão a e o comprimento da pilha 1 com a dimensão A 

são determinados. Se, depois que ocorreu o transporte, os manípulos 13 dos carrinhos de 

compras 2 são pivotados para baixo para a posição de uso, em que os manípulos 13 são 

então subsequentemente travados em uma maneira estacionária, isto resulta nos espaça

mentos de pilha maiores b que são formados entre os carrinhos de compras 2a e portanto 

no comprimento total maior B da pilha 1a que é então adequada para estar disponível em 

um ponto de coleta 14. Com a exceção do manipulo móvel 13, todos os exemplos de solu

ção propostos aqui novamente usam as relações dimensionais que já foram descritas e re

sultam em combinação com a região de espaço de pilha não utilizado 8.
De acordo com as Figuras 13 e 14, a vantagem da invenção pode também ser obti

da quando as cestas 4 são separadas do chassi 3 para transportar os carrinhos de compras

2. A Figura 12 mostra uma pilha 1, que é formada a partir de chassis idênticos 3, que é des
tinada ao transporte e tem o comprimento total A. Os elementos espaçadores 9 estão fal

tando no chassi 3. O espaçamento de pilha entre o chassi individual 3 é novamente a di

mensão a. Se o elementos espaçadores 9 são montados no chassi 3 depois de ocorrido o 

transporte, o resultado é o espaçamento de pilha maior b.
A Figura 13 mostra uma pilha 1, que é formada somente pelas cestas 4 e é desti

nada ao transporte. O espaçamento de pilha que é formado em cada caso entre as cestas 4 

é rotulado com a. É possível neste caso mudar os espaçamentos de pilha respectivos com o 
comprimento a em espaçamentos de pilha com o comprimento b por fixação subsequente 

dos elementos espaçadores nas cestas 4. Depois que os carrinhos de compras 2a foram 
montados e depois que a pilha 1a, que foi produzida no processo, foram mantidos disponí

veis no ponto de coleta 14, o comprimento da dita pilha 1a é a dimensão B. Detalhes idênti

cos adicionais, tal como também a região de espaço de pilha 8, podem ser adquiridos a par

tir da descrição inteira. Isto também se aplica a todos os elementos espaçadores móveis 9 

que podem ser fixados tanto no chassi 3 quanto nas cestas 4 antes de serem despachados.
As modalidades exemplares especificadas mostram que, até mesmo por conta dos 

desenhos diferentes de carrinhos de compras conhecidos 2, existem várias opções para 

utilizar as vantagens da invenção com a ajuda de elementos espaçadores 9. Neste ponto, 

todos os pontos de fixação 10a que são descritos, podem também ser usados em uma ma

neira que é familiar a uma pessoa versada na técnica, pelos elementos espaçadores 9 que 
podem ser fixados subsequentemente e por elementos espaçadores móveis 9. A expressão 

“elemento espaçador” também deve ser entendida não somente como um “elemento” per 

se, mas em vez disto geralmente como um dispositivo que é destinado e adequado a au

mentar espaçamentos de pilha entre carrinhos de compra individuais 2 de a para b e portan

to o comprimento da pilha 1 de A para B, a fim de obter a pilha 1a.
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REIVINDICAÇÕES

1. Pilha (1) compreendendo um número de carrinhos de compras idênticos (2) em

purrados um dentro do outro, na qual que empilha (1) os carrinhos de compras (2) que são 

equipados com um chassi (3) e com uma cesta (4) que é conectada ao chassi (3) sendo 

empurrados um para dentro do outro com seus chassis (3) e com suas cestas (4) de tal ma

neira que um primeiro espaçamento de pilha com a dimensão a é formado entre cada carri

nho de compras (2), cada cesta (4) tendo uma borda inferior traseira (6) e cada chassi (3) 

sendo equipado com uma conexão transversa (7) que é disposta na região superior do 

chassi (3), e pelo menos um elemento espaçador (9) sendo subsequentemente fixado em 

cada carrinho de compras (2) em uma maneira estacionária pelo uso de pelo menos um 

ponto de fixação (10a) de tal maneira que, quando os carrinhos de compras (2a) que são 

equipados com pelo menos um elemento espaçador (9) são empurrados um dentro do ou

tro, pelo menos um componente, a posição do qual não pode variar, do respectivo carrinho 

de compras (2a) encosta no pelo menos um elemento espaçador (9) do carrinho de compras 

respectivamente adjacente (2a) ou vice versa, com o resultado que um segundo espaça

mento de pilha com a dimensão b é formado em cada caso entre os carrinhos de compras 

individuais (2a) da segunda pilha (1a) que é formada desta maneira, na qual o segundo es

paçamento de pilha é maior que o primeiro espaçamento de pilha com a dimensão a, e que 

o comprimento B da segunda pilha (1a) é maior que o comprimento A da primeira pilha (1) 

que compreende o mesmo número de carrinhos de compras (2), CARACTERIZADA pelo 

fato de que a disposição do pelo menos um ponto de fixação (10a) para o pelo menos um 

elemento espaçador (9) é selecionado de maneira que, quando os carrinhos de compras 

(2a) são empurrados um dentro do outro:

- ou o pelo menos um elemento espaçador (9) de um carrinho de compras (2a) que 

está para ser empurrado encosta na borda traseira inferior (6) da cesta (4),

- ou em que os elementos espaçadores (9) se projetam para fora além das paredes 

laterais (4c) da cesta (4) e se encostam no limite traseiro (4h) das paredes laterais (4c) da 

cesta (4) do carrinho de compras (2a) que está localizado na frente,

- ou em que a conexão transversa (7) de um carrinho de compras (2a) que está pa

ra ser empurrado em encosta no pelo menos um elemento espaçador (9) do carrinho de 

compras (2a) que está localizado na frente e o pelo menos um elemento espaçador (9) está 

fixado à borda inferior traseira (6) da cesta (4) e ou se projeta para trás ou se projeta para 

baixo por uma quantidade predefinida.

2. Pilha (1) compreendendo um número de carrinhos de compras idênticos (2) em

purrados um dentro do outro, na qual empilha (1) os carrinhos de compras (2) que são equi

pados com um chassi (3) e com uma cesta (4) que é conectada ao chassi (3), e tendo pelo 

menos um meio móvel que é pretendido para entrar em contato com um carrinho de com
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pras seguinte (2a), e os carrinhos de compras (2) sendo empurrados um para dentro do ou

tro com seus chassis (3) e com suas cestas (4) na pilha (1) de maneira que, e o pelo menos 

um meio assumindo uma posição de maneira que, um primeiro espaçamento de pilha com a 

dimensão a é formado entre cada carrinho de compras (2) e os carrinhos de compras (2) 

podem ser a partir da primeira pilha (1) para uso, CARACTERIZADA pelo fato de que o 

pelo menos um meios de cada carrinho de compras (2) é configurado como pelo menos um 

elemento espaçador (9) que, depois da separação do carrinho de compras (2) a partir da 

primeira pilha (1), assumem automaticamente uma posição de uso podem ser transferidos 

manualmente para a dita posição de uso, na qual permanece e realiza sua função de baten

te, e em que como um resultado dos elementos espaçadores (9) que permanecem na posi

ção de uso, carrinhos de compras (2a) são formados com um segundo espaçamento de 

pilha com a dimensão b, sendo que o segundo espaçamento de pilha é maior do que o pri

meiro espaçamento de pilha com a dimensão a, e em que os carrinhos de compras (2a) 

formam uma segunda pilha (1a), o comprimento B da qual é maior que o comprimento A da 

primeira pilha (1) que é formada a partir do mesmo número de carrinhos de compras (2), e 

em que a primeira pilha (1) é para transporte e a segunda pilha (1a) é para um ponto de 

coleta (14) para o uso dos carrinhos de compra individuais (2a).

3. Pilha, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADA pelo fato de que pelo 

menos um elemento espaçador (9) está disposto tanto na cesta (4, 4a) quanto no chassi (3, 

3a).
4. Pilha, de acordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADA pelo fato de que pelo 

menos um elemento espaçador (9) está montado na borda inferior traseira (6) da cesta (4, 

4a) de maneira que pode ser pivotado em torno de um eixo horizontal.

5. Pilha, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADA pelo fato de que pelo 

menos um elemento espaçador (9) entra em contato com pelo menos uma parte de suporte 

(18) que está disposto abaixo da cesta (4a) quando um segundo espaçamento com a di

mensão b é formado em cada caso entre os carrinhos de compras (2a).

6. Pilha, de acordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADA pelo fato de que a 

conexão transversa (7) que está disposta no chassi (3) é fornecida, a conexão transversa (7) 

está disposta abaixo que a pelo menos uma parte de suporte (18), e em que, no caso de um 

segundo espaçamento de pilha com dimensão b, a conexão transversa (7) de uma traseira 

do carrinho de compras (2a) entra em contato com o pelo menos um elemento espaçador

(9) de um carrinho de compras (2a) que está situado na frente deste.

7. Pilha, de acordo com a reivindicação 6, CARACTERIZADA pelo fato de que a 

conexão transversa (7) é formada por duas seções de conexão transversa.

8. Pilha, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADA pelo fato de que em 

uma pilha (1) destinada ao transporte, o pelo menos um elemento espaçador móvel (9) dos 
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carrinhos de compras (2) é acomodado completamente ou parcialmente em cada caso em 

um espaço (19) que está situado entre o piso da cesta (4b) de um carrinho de compras (2) e 

o piso da cesta (4b) do carrinho de compras (2) que está localizado em cada caso na frente.

9. Pilha, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADA pelo fato de que os

5 elementos espaçadores móveis (9) dos carrinhos de compras (2) que estão localizados na 

pilha (1), são travados de modo liberável em suas posições de não uso ou permanecem 

automaticamente em sua posição de não uso devido à posição de seu centro de gravidade.

10. Pilha, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADA pelo fato de que a 

cesta (4a) de cada carrinho de compras (2a) é suportada adicionalmente no chassi (3) com

10 a ajuda do pelo menos um elemento espaçador (9).

11. Pilha, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADA pelo fato de que os 

elementos espaçadores (9) em cada carrinho de compras (2, 2a) são formados por um ma

nipulo (13) que pode ser transferido de uma primeira posição para uma segunda posição.
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Fig. 7

Fig- 8

2 1 la 2 a
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Fig. 11

2, 2a
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