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Ma szy na znaj du je za sto so wa -
nie w naj trud niej szych wa run -
kach, wszę dzie tam, gdzie nie
moż na wje chać cię ża rów ką.
Nie za leż nie od te go, czy pra -
cu je w wą skich uli cach mia -
sta, trud no do stęp nym te re nie
po zba wio nym do jaz du dro ga -
mi utwar dzo ny mi czy w ha li
prze my sło wej, wy ka zu je się
ela stycz no ścią, opty mal ną
mo cą i wszech stron no ścią.
Pod wo zie gą sie ni co we żu ra -
wi Pal fin ger PCC spraw dza
się ide al ne w te re nie. Je go
du ży prze świt po zwa la wspi -
nać się po po chy ło ściach na -
wet do 60%. Gdy ma szy -

na pra cu je na nie rów no -
ściach na chy le nie po wierzch -
ni od 8° do 20° moż na kom -
pen so wać dzię ki wy ko rzy sta -
niu dłu gich, nie zwy kle wy trzy -
ma łych pod pór. W efek cie
użyt kow nik uzy sku je bar dzo
wy so kie moż li wo ści pod no -
sze nia i za pew nia so bie efek -
tyw ność dzia ła nia na wet
w naj trud niej szych wa run -
kach te re no wych. 
Żu raw PCC 57.002 jest o oko -
ło 60 cen ty me trów węż szy
niż kon wen cjo nal ny po jazd

cię ża ro wy. Jest to ol brzy mia
za le ta, szczególnie pod czas
pra cy w cia snych miej scach,
gdzie li czy się do słow nie
każ dy cen ty metr.
Pod wo zie gą sie ni co we i żu -
raw mo gą być trans por to wa -
ne i ste ro wa ne od dziel nie.
Mo du ły urzą dze nia moż na łą -
czyć w za leż no ści od ro dza ju
za sto so wa nia i wa run ków ro -
bo czych. W ra zie po trze by żu -
raw mo że rów nież funk cjo no -
wać na wła snych pod po rach
sta bi li za cyj nych bez za sto so -
wa nia mo du łu gą sie ni co we -
go. Funk cja Shi fting umoż li -
wia ją ca prze su nię cie jed -

nost ki żu ra wia wy łącz nie
za po mo cą pod pór sta bi li za -
to ra umoż li wia pra cę na wet
w bar dzo ni skich po miesz -
cze niach o ogra ni czo nej
prze strze ni. Dzię ki kom pak -
to wym ga ba ry tom mo duł żu -
ra wia PCC 57.002 mo że prze -
cho dzić przez wą skie prze -
świ ty o sze ro ko ści dwóch
i wy so ko ści 2,2 me tra. 
Cał ko wi ty cię żar żu ra wia
PCC 57.002 wy no si 22 to ny,
co ozna cza, że mo że on być
trans por to wa ny bez spe cjal -

nych ze zwo leń. W przy pad ku
mo de li PCC 71.002 oraz
PCC 115.002 jest to tak że moż -
li we, acz kol wiek pod wa run -
kiem od dziel ne go prze wo że -
nia po szcze gól nych mo du łów.
War to pod kre ślić, że Pal fin ger
jest pierw szym pro du cen tem

żu ra wi ofe ru ją cym za rów no
sa mą ma szy nę, jak i pod wo -
zie gą sie ni co we, na któ rym
jest po sa do wio na. Trzy mo du -
ły gą sie ni co we, żu ra wie i prze -
ciw wa gi są ide al nie do pa so -
wa ne, a in ter fej sy i funk cje żu -
ra wi zo sta ły prze my śla ne
w naj drob niej szych szcze gó -
łach. Dzię ki te mu moż na je in -
dy wi du al nie łą czyć i opty mal -
nie ob słu gi wać, co umoż li wia
re ali za cję róż no rod nych za -
dań. Ob słu gę i bie żą cą kon -
ser wa cję żu ra wia wy ko ny wać
mo że je den pra cow nik. W tym
ce lu prze cho dzi on prze szko -
le nie w mo men cie prze ka za -
nia urzą dze nia do użyt ko wa -
nia. Pro du cent ofe ru je też pa -
kiet usług do dat ko wych obej -
mu ją cych na przy kład po moc
w for mie asy sty in struk to ra
dla ope ra to ra użyt kow ni ka
pod czas wy ko ny wa nia pierw -

szych i prze jaz dów żu ra wiem.
Wszyst kie mo de le no wych żu -
ra wi gą sie ni co wych Pal fin ger
im po nu ją udźwi giem i wy się -
giem. Wszech stron ny żu raw
mobilny na pod wo ziu gą sie ni -
co wym bę dzie po cząt ko wo
do stęp ny w trzech wa rian tach,
po cząw szy od oko ło 50 aż
do 115 to no me trów. Mo del
PCC 57.002 za pre zen to wa ny
uro czy ście pod czas tar gów
Bau ma 2019 ma mak sy mal ny
wy sięg wy no szą cy 29,5 me tra,
mak sy mal ną wy so kość pod -
no sze nia 32 me try oraz mak -

sy mal ny udźwig 18.200 ki lo -
gra mów. Z ko lei nie co moc -
niej szy żu raw PCC 71.002 ma
wy sięg 31,6 me tra, mak sy -
mal ną wy so kość pod no sze -
nia 34 me try oraz mak sy mal ny
udźwig 22.000 ki lo gra mów.
Naj moc niej szym mo de lem se -
rii jest PCC 115.002, któ re go
wy sięg wy no si 33,3 me tra,
mak sy mal na wy so kość pod -
no sze nia – 35,8 me tra,
a udźwig do 30.000 ki lo gra -
mów. Do wszyst kich mo de li
do brać moż na licz ne ele men ty
do dat ko we go wy po sa że nia,
ta kie jak ko sze ro bo cze, ma ni -
pu la to ry do rur, wcią gar ki
do ka bli i róż ne go ro dza ju spe -
cja li stycz ne chwy ta ki. Wszyst -
kie mo de le żu ra wi gą sie ni co -
wych są do stęp ne
w świa to wej sie ci
dys try bu cji Pal fin ger.
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Świa to wa pre mie ra żu ra wia Palfinger PCC 57.002
Pod czas tegorocznej edycji targów Bauma miała miejsce oficjalna
premiera żurawia na pod wo ziu gą sie ni co wym Palfinger PCC 57.002.
Urządzenie, którego prototyp  był już gotowy  je sie nią ubiegłego ro ku
spotkało się z niezwykle przychylnym przyjęciem gości imprezy 
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Naj moc niej szy wśród żu ra wi gą sie ni co wych PCC jest mo del 115.002, któ re go mak -
sy mal ny wy sięg wy no si 33,3 me tra, a udźwig na wet 30.000 ki lo gra mów

Żu ra w na pod wo ziu gą sie ni co wym Pal fin ger PCC 57.002 cie szył się du żym za in te -
re so wa niem od wie dza ją cych te go rocz ne tar gi Bau ma

2019




