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Palfinger PK110002 SH to
naj więk szy żu raw, ja ki za
pośrednictwem Gra co trafił
do polskich użytkowników.
Jedno z urządzeń za mon to -
wa no na specjalnie zmo dy fi -
ko wa nym pod wo ziu Vo lvo
FH500. Ponieważ pod sta wa
żu ra wia zo sta ła zin te gro wa -
na z ra mą po śred nią po jaz du,
wy so kość trans por to wa ca łe -
go ze sta wu nie prze kra -
cza czte rech me trów. 
Żu raw Pal fin ger PK1 100 2 SH
ma osiem wy su wa nych hy -
drau licz nie sek cji da ją cych
za sięg 19,6 me tra. Udźwig
przy cał ko wi tym wy su wie wy -
no si 3.750 kg. Za sto so wa nie
bo cian ka o sze ściu wy su wa -
nych sek cjach zwięk sza za -
sięg do 34,2 me tra. Na tak im -
po nu ją cej wy so ko ści żu raw
prze no sić mo że ła du nek wa -
żą cy na wet 820 ki lo gra mów. 
Urzą dze nie ma nie ogra ni czo -
ny kąt ob ro tu a tak zwa ny
prze prost ra mie nia zgi na ne -
go o 15° oraz bo cian ka o 25°
dodatkowo uła twia ope ro wa -
nie w ni skich po miesz cze -
niach. Po łą cze nie hy drau licz -
ne bo cian ka z ra mie niem re -
ali zo wa ne jest poprzez mul ti -
złą cze, w któ rym czte ry za si -
la ją ce bo cia nek prze wo dy łą -
czo ne są jed no cze śnie za po -
mo cą jed ne go ru chu dźwi gni. 
Sta tecz ność żu ra wia za pew -
nia pięć pod pór. Dwie głów ne
oraz pa rę do dat ko wych za -
mon to wa no z ty łu po jaz du.
Przed nia zaś umiesz czo -
na zo sta ła przed ka bi ną kie -
row cy i przy twier dzo na bez -
po śred nio do spe cjal nie prze -
dłu żo nej ra my po jaz du. Jej
no śność wy no szą ca trzy dzie -
ści ton po zwa la znacz nie
zwięk szyć sta tecz ność i osią -
gi żu ra wia pod czas wy ko ny -
wa nia ma new rów w ob sza rze
przed sa mo cho dem. 

Układ HPSC po zwa la na bie -
żą co kon tro lo wać sta tecz ność
po jaz du w za kre sie 360° i bez -
stop nio wo do pa so wu je war -
tość mak sy mal ne go udźwi gu
do ak tu al ne go roz su nię cia
pod pór. Efek tyw ność żu ra wia
pod no si też funk cja przy spie -
szo ne go te le sko po wa nia, któ -
ra jest re ali zo wa na po przez

wtór ne wy ko rzy sta nie ole ju
z prze strze ni tło czy sko wej.
Dzię ki te mu wy się gnik wy su -
wa ny jest na wet o dwa dzie -
ścia pro cent szyb ciej, niż ma
to miej sce w przypadku kon -
wen cjo nal nej kon struk cji. 
Pra cę tak du żym żu ra wiem
uła twia opa ten to wa ny przez
Pal fin ge ra sys tem ak tyw ne go

tłu mie nia drgań wy się gni ka
(AOS). Umoż li wia on pre cy -
zyj ne manewry nawet
przy maksymalnym wy się gu.
Po za ty po wym ma ni pu lo wa -
niem ła dun kiem żu raw mo że
wy ko ny wać pra ce dźwi go we,
ta kie jak żu ra wie sa mo jezd ne.
W praktyce oznacza to, że
przy mak sy mal nym za się gu
możliwe jest trans por to wa nie
ła dun ku nawet na wy so -
kość dzie sią te go pię tra. 
Do ste ro wa nia żu ra wiem słu ży
bez prze wo do wy pul pit z du -
żym ekra nem, na któ rym wy -
świe tla ne są pa ra me try ro bo -
cze. Du ży kon trast ekra nu
umoż li wia od czy ty wa nie da nych
na wet w peł nym słoń cu. Ope ra -
tor ko rzy stać mo że z funk cji wy -
łą cza nia żu ra wia w przy pad ku
gwał tow ne go prze chy le nia
pul pi tu, na przy kład kie dy ob -
słu gu ją cy urzą dze nie
choć by na mo ment
stra ci rów no wa gę.
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Pal fin ger PK110002 SH nie ustępuje żurawiowi samojezdnemu!
Jak pew nie prze trans por to wać ła du nek na du żą wy so kość? Pro blem z tym wy stę pu je na więk szo ści
pla ców bu do wy. Roz wią za nie sta no wi sa mo chód z za mon to wa nym „dłu gim” HDSem, takim jak Pal fin -
ger PK1 100 02 SH. Do kład nie 34,2 me tra – ta ki mak sy mal ny za sięg ma żu raw za mon to wa ny na pod wo -
ziu Vo lvo FH500, któ ry wła śnie opu ścił zakład pro duk cyj ny Gra co w pod war szaw skim Pło cho ci nie

www.graco.pl

Żu raw Pal fin ger PK1 100 2 SH ma osiem wy su wa nych hy drau licz nie sek cji, a do dat ko wo za mon to wa ny bo cia nek ko lej nych sześć.
Da je to moż li wość pra cy na mak sy mal nym za się gu 34,2  me tra i przy udźwi gu 820 ki lo gra mów

Za mon to wa na przed ka bi ną kie row cy pią ta pod po ra skutecznie zwięk sza sta tecz -
ność i osią gi żu ra wia w cza sie wy ko ny wa nia za dań przed czołem po jaz du




