
Pal fin ger bę dzie miał na Bau -
mie dwa sto iska o łącz nej po -
wierzch ni 1.900 m2, w któ rych
za pre zen tu je dwa dzie ścia
spe cja li stycz nych za bu dów
i ca ły sze reg urzą dzeń.
Po dob nie jak pod czas ubie gło -
rocz nych tar gów IAA, tak że
na Bau mie po kaź na część eks -
po zy cji fir my Pal fin ger po świę -
co na zo sta nie di gi ta li za cji
i usłu gom ser wi so wym. Go ście
fir my bę dą mo gli za po znać się
z wy ko rzy sty wa ny mi przez
nią naj bar dziej in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi tech no lo gicz ny -
mi. Ko rzy sta nie ze spe cjal nych
sy mu la to rów VR umoż li wi
wszyst kim chęt nym wir tu al ne
ste ro wa nie naj now szy mi urzą -
dze nia mi fir my, ta ki mi jak mo -
du ło wy żu raw gą sie ni co wy, du -
ży żu raw PK 135.002 TEC 7 czy
plat for my ro bo cze. Sy mu la tor
da też moż li wość bez po śred -
nie go prze ko na nia się o za le -
tach wy mie nio ne go sprzę tu.
Od wie dza ją cy sto isko au striac -
kiej fir my otrzy ma ją tak że moż -
li wość prze te sto wa nia roz wią -
zań sys te mu te le ma tycz ne go
Pal fin ger Con nec ted i za po zna -
nia się z róż ne go ro dza ju usłu -
ga mi ser wi so wy mi. In ży nie ro -
wie Pal fin ge ra prze ko nu ją, że
przy szłość roz po czy na się już
dzi siaj. Po stę pu ją ca di gi ta li za -
cja i wy so ki sto pień ela stycz -
no ści stwa rza ją wa run ki dla
kon stru owa nia i pro duk cji ma -
szyn speł nia ją cych sta le ro -
sną ce wy ma ga nia użyt kow ni -
ków. Ozna cza to, że po wsta -
wać bę dą ma szy ny co raz wy -
god niej sze w uży ciu, jesz cze
bar dziej wy daj ne, ła twiej sze
w na pra wie i kon ser wa cji,
a tak że bez piecz niej szej sze. 
W Mo na chium od bę dzie się
ofi cjal na pre mie ra żu ra wia
gą sie ni co we go PCC 57.002.
Je go mo du ło wa bu do wa

spra wia, że w za leż no ści
od po trzeb mo że być prze no -
szo ny na po jazd cię ża ro wy
lub pra co wać bez pod wo zia
na wspor ni kach. Da je to mak -
sy mal ną ela stycz ność i opty -
mal ną wy daj ność. 
Szcze gól ne miej sce na mo na -
chij skiej eks po zy cji zaj mie żu -

raw PK 135.002 TEC 7, któ ry
moż na za in sta lo wać na jed -
nym z dwóch ro dza jów po jaz -
dów. Czte ro osio wa cię ża rów -
ka o do pusz czal nej ma sie cał -
ko wi tej wy no szą cej 32 to ny
po zo sta wia 2.500-3.000 kg

do dat ko wej ła dow no ści. Pię -
cio osio wy sa mo chód cię ża ro -
wy o łącz nej wa dze 40 ton da -
je aż 8.000 kg do dat ko wej ła -
dow no ści. Ko rzy ści dla użyt -
kow ni ka są oczy wi ste – żu raw
nie wy ma ga żad nych po zwo -
leń na spe cjal ne ope ra cje
trans por to we, za ni nie pod le -

ga żad nym ogra ni cze niom
dro go wym. Dzię ki za sto so wa -
niu in no wa cyj nych sys te mów
TOOL, MEXT oraz WEIGH
ma szy na zyskuje na funk cjo -
nal ności. I tak, sys tem MEXT
umoż li wia mo ni to ro wa nie jed -

ne go lub dwóch me cha nicz -
nych roz sze rzeń za po mo cą
czuj ni ków, dzię ki cze mu moż -
na je zin te gro wać z sys te mem
ochro ny przed prze cią że -
niem. Układ TOOL z kolei
umoż li wia uwzględ nie nie
w ob li cze niach li mi tu sta bil no -
ści róż nych do dat ko wych
urzą dzeń, któ re są po łą czo ne
za po mo cą wie lo funk cyj ne go
ada pte ra (MFA). Z ko lei opcja
WEIGH po zwa la ope ra to rom
na bez po śred nie zwa że nie ła -
dun ku oraz usta le nie w ten
spo sób bez piecz nych po zy -
cji, w któ rych mo że być
używane urzą dze nie.
Żu raw do po sa żyć moż na rów -
nież w sze ro ką ga mę wy pró -
bo wa nych i prze te sto wa nych
sys te mów, ta kich jak P -Fold,
DPS-C i HPSC-Plus GEOM. 
P -Fold to sys tem uła twia ją cy
i przy spie sza ją cy skła da nie
żu ra wia. In te li gent ny ste row -
nik ko or dy nu je ru chy wy się -
gni ka do usta lo nej po zy cji ro -
bo czej. Dzię ki pół au to ma tycz -
nym ele men tom ste ru ją cym
pro ces jest szyb ki i wy god ny.
DPS-C zwięk sza si łę pod no -
sze nia na wy się gni ku po moc -
ni czym. Ana li za po ło że nia
środ ka cięż ko ści ła dun ku
i cię ża ru wła sne go umoż li wia
pre cy zyj ne ob li cze nia za po -
mo cą sys te mu Pal tro nic. Z ko -
lei układ HPSC-Plus GEOM
wy ko rzy stu je ten sam efekt,
dzię ki cze mu pre cy zyj nie mo -
ni to ru je sta bil ność ma szy ny.
W sy tu acjach, gdy po jazd nie
jest w peł ni pod par ty lub wy -
sięg jest ogra ni czo ny, znacz -
nie wzra sta udźwig.
Pod czas mo na chij skiej im pre -
zy za pla no wa no pre mie rę
pierw szej w ofer cie fir my Pal fin -
ger plat for my ro bo czej P 370
KS E o na pę dzie elek trycz nym.
Ze wzglę du na swe pa ra me try
urzą dze nie za li cza się do kla sy
pre mium. Pra cu je ci cho, efek -
tyw nie i bez emi sji spa lin, co
spra wia, że ide al nie na da je się
do użyt ku za rów no w po miesz -
cze niach za mknię tych,
jak i na miej skich pla -
cach bu do wy. 

Pal fin ger – przy szłość roz po czy na się dziś!
Pal fin ger za wsze okre śla ny był mia nem pre kur so ra w sto so wa niu naj -
now szych zdo by czy tech no lo gicz nych. Na tar gach Bau ma 2019 au striac -
ka fir ma za pre zen tu je swe do ko na nia i in no wa cje w dzie dzi nie ste ro wa -
nia pra cą ma szyn oraz di gi ta li za cji ser wi su pod no wym wspól nym szyl -
dem. Tym sa mym udo wad nia, że nie ma od wro tu od cy fry za cji bran ży
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Pal fin ger P 370 KS E, pierw sza w ofer cie au striac kiej fir my plat for ma ro bo cza o na -
pę dzie elek trycz nym za de biu tu je ofi cjal nie w Mo na chium 

Mo du ło wy żu raw gą sie ni co wy z ca łą pew no ścią bę dzie sta no wił ozdo bę sto iska Pal fin ge ra
i ma wszel kie da ne ku te mu, by wzbu dzać za in te re so wa nie tar go wych go ści




