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Gra co ma dwa (w Gli wi cach
i pod war szaw skim Pło cho ci -
nie) wła sne cen tra mon ta żo -
wo -ser wi so we wy twa rza ją ce
za bu do wy oraz sieć ser wi so wą
urzą dzeń Pal fin ger obej mu ją ce
swym dzia ła niem ca łą Pol skę.
Fir ma do kła da wszel kich sta -
rań, aby za bu do wy by ły nie tyl -
ko funk cjo nal ne i bez piecz ne,
ale tak że nie za wod ne i trwa łe.
Dla te go też do ko nu je sta ran -
nej se lek cji kom po nen tów
i urzą dzeń do ich pro duk cji. 
Im po nu ją ce osią gi żu ra wia
Pal fin ger PK 78002-EH spra -
wia ją, że po słu gu ją cy się nim
ope ra tor mo że  ła two i bez -
piecz nie prze no sić cięż kie ła -
dun ki na wet w trud no do stęp -
ne miej sca. Wy ko ny wa nie ma -
new rów w ta kich wa run kach
uła twia je dy ny w swo im ro dza -
ju sys tem HPSC (High Per for -
man ce Sta bi li ty Con trol). Re -
agu jąc na stan ob cią że nia po -
jaz du i war to ści je go na chy le -
nia za pew nia płyn ną opty ma li -
za cję udźwi gu w za leż no ści
od po ło że nia pod pór sta bi li zu -
ją cych. Sys tem nie za leż nie
mo ni to ru je każ dą z nich, co
umoż li wia do kład ne okre śle -
nie za kre su bez piecz nej pra -
cy. Ozna cza to, że wy sięg żu -
ra wia, a tym sa mym je go wy -
daj ność, moż na zop ty ma li zo -
wać w za leż no ści od wiel ko ści
prze no szo ne go ła dun ku. Sys -
tem HPSC bar dzo sku tecz nie
za po bie ga ry zy ku wy pad ku
spo wo do wa ne go prze wró ce -
niem się po jaz du. 
Ope ro wa nie ła dun kiem w ni -
skich po miesz cze niach uła twia
funk cja prze pro stu ra mie nia
zgi na ne go o 15°, a tak że sys -
tem AOS, któ ry sku tecz nie wy -
tłu mia jąc drga nia żu ra wia spo -
wo do wa ne prze miesz cza niem
cięż kie go ła dun ku po pra wia
pre cy zję ste ro wa nia i zmniej -
sza ob cią że nia w ukła dzie hy -

drau licz nym. Za kres ob ro tu
żu ra wia jest nie ogra ni czo ny,
co ozna cza moż li wość wie lo -
krot ne go ob ra ca nia ko lum ny
w jed ną stro nę bez wy ko ny -
wa nia ru chu po wrot ne go. Dla
uzy ska nia mo men tu ob ro to -
we go o war to ści aż 3,4 tm,
w urzą dze niu za sto so wa no
dwa hy drau licz ne sil ni ki ob ro -
tu. Za rów no one, jak i si łow ni ki
za si la ne są pom pą wie lo tłocz -
ko wą o zmien nej wy daj no ści.

za pew nia ją ca płyn ną pra cę
urzą dze nia, a jed no cze śnie
wy mier ne oszczęd no ści zwią -
za ne z mniej szym zu ży ciem
pa li wa oraz wy dłu że nia ży wot -
no ści za sto so wa nej ar ma tu ry
(sa mej pom py oraz prze wo -
dów i złą czek). Pom pa hy -
drau licz na uru cha mia na jest
tyl ko przy wy chy le niu dźwi gni
ste ru ją cej roz dzie la cza pod -
czas wy ko ny wa nia ru chu ro -
bo cze go. Dla te go też przez

więk szość cza su dzia ła nia
przy staw ki od bio ru mo cy,
pom pa hy drau licz na po zo sta -
je w oszczęd nym try bie go to -
wo ści (stand by) nie ob cią ża -
jąc sil ni ka po jaz du. 
Pod wo zie Vo lvo FH wy po sa -
żo ne zo sta ło w skrzy nię ła -
dun ko wą o wy mia rach we -
wnętrz nych 6.600 x 2.450
x 800 mi li me trów (dłu gość x
sze ro kość x wy so kość). Dzie -
lo ne bur ty wy ko na ne zo sta ły
z alu mi nium, na to miast na gru -
bą na 30 mi li me trów pod ło gę
wy ko rzy sta no wo do od por ną
sklej kę. Wy ją tek sta no wi po -
wierzch nia ra my po śred niej
w środ ko wej części skrzy ni,
któ ra zo sta ła wy ko na na z gład -
kiej bla chy sta lo wej o pod -
wyż szo nej wy trzy ma ło ści.
W za bu do wie za sto so wa no
słup ki środ ko we Kin ne grip
z zam ka mi pio no wy mi wpusz -
cza ny mi w kło ni ce. Moż na je
bar dzo ła two zde mon to wać,
co znacznie uspraw -
nia za ła du nek dłuż -
szych ele men tów. 

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo FH 16 i Pal fin ger PK 78002-EH pa su ją do sie bie! 
Za kład pro duk cyj ny fir my Gra co co rusz opusz cza ją po jaz dy o cie ka wej kon struk cji. Nie któ re
z nich ze wzglę du na swą kon fi gu ra cję za słu gu ją na szcze gól ną uwa gę. Z pew no ścią na le ży
do nich Vo lvo FH 10x4 o mo cy 540 KM ze sta wio ne z po tęż nym żu ra wiem Pal fin ger PK 78002 SH,
któ ry na mak sy mal nym wy się gu 13,6 me trów z ła two ścią udźwi gnie na wet 4.850 ki lo gra mów 

www.graco.pl

Wy sięg żu ra wia określający je go wy daj ność i bezpieczeństwo użytkowania, moż na op ty ma -
li zo wać w za leż no ści od wiel ko ści prze no szo ne go ła dun ku

Zamontowany na podwoziu Volvo FH żuraw Pal fin ger PK 78002-EH ma imponujące osiągi, co sprawia, że po słu gu ją cy się nim
ope ra tor mo że  ła two i bez piecz nie prze no sić cięż kie ła dun ki na wet w trud no do stęp ne miej sca
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