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HPSC-Plus LOAD jest klu czo -
wym mo du łem w in no wa cyj -
nym sys te mie fir my Pal fin ger,
któ re go za da niem jest opty -
ma li za cja ste ro wa nia sta bi li -
za cją HPSC. Układ wy kry wa -
nia ob cią że nia przyj mu je na -
chy le nie ja ko do dat ko wy pa -
ra metr dla sta bi li za cji, a tym
sa mym opty ma li zu je pra cę
żu ra wia i czy ni ją bez piecz -
niejszą. Nie ste ty, sa ma
wartość na chy le nia nie po -
zwa la na wy cią gnię cie bez -
po śred nich wnio sków do ty -
czą cych sta bi li za cji. Szcze -
gól nie, gdy po jazd pozostaje
bez ła dun ku, nie moż na go
użyć do stworzenia efek tyw -
ne go mo de lu sta bi li za cji. Dla -
te go niezbędne jest po łą cze -
nie dwóch sys te mów.
W przy pad ku po jaz dów,
w któ rych czę sto dochodzi
do zmiany wartości ob cią że -
nia, na chy le nie moż na wy ko -
rzy stać ja ko do dat ko wy pa ra -
metr dla sta bi li za cji. Ko niecz -
ne jed nak jest to, aby sys tem
był nie za leż ny od na chy le nia.
Oprócz li mi tu ob cią że nia
okre ślo ne go przez HPSC, ist -
nie je te raz dru gi do pusz czal -
ny po ziom ob cią że nia, któ ry
uwzględ nia na chy le nie ja ko
wskaź nik dla zwięk sze nia sta -
bi li za cji. Sys te my HPSC
oraz LOAD do sko na le się uzu -
peł nia ją i umoż li wia ją żu ra wio -
wi osią gnię cie jak naj lep szych
osią gów w każ dej sy tu acji
i przy za cho wa niu peł nej sta -
bil no ści. Nie za leż nie od te go,
czy po jazd jest roz ła do wa ny,
czę ścio wo za ła do wa ny czy
też za ła do wa ny w peł ni, sys -
te my HPSC i LOAD w za leż -
no ści od po trzeb au to ma -
tycz nie wy ko nu ją za da nie
mo ni to ro wa nia sta bil no ści.
Ope ra tor nie mu si wy ko ny -
wać żad nych do dat ko wych

czyn no ści, aby w miarę
potrzeby włą czyć lub wy łą czyć
mo duł LOAD. Zarządzanie
ca ło ścią umoż li wia ją „in te li -
gent ne” sen so ry elek tro nicz -
ne go ukła du żu ra wia.
Mo duł HPSC-Plus LOAD
można instalować we wszyst -
kich urządzeniach Se rii SH
i TEC 7. Ze wzglę dów tech -
nicz nych wa run kiem sto so wa -
nia mo du łu jest ko rzy sta nie
ze zdal ne go ste ro wa nia Pal -
tro nic 150 lub PALcom P7. Ak -
tu al ny stan te go sys te mu wi -
docz ny jest na wy świe tla czu
pi lo ta PALcom P7.
HPSC-Plus LOAD wpro wa -
dzo no ja ko pierw szy z mo du -
łów w in no wa cyj nym ze sta -
wie, któ ry moż na wy ko rzy stać
do sto so wu jąc go do ist nie ją -
ce go sys te mu ste ro wa nia
pod po ra mi sta bi li za cyj ny mi,
któ re moż na za sto -
so wać w in dy wi du al -
nych sy tu acjach.  
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Pal fin ger HPSC-Plus LOAD podnosi bez pie czeń stwo
Pal fin ger kon se kwent nie roz wi ja swój układ mo ni to ro wa nia sta bil no ści HPSC po sze rza jąc go
o do dat ko we funk cje w sys te mie mo du ło wym. Pierw szym z mo du łów jest HPSC-Plus LOAD re -
agu ją cy na stan ob cią że nia po jaz du. Przyj mu je on na chy le nie ja ko pod sta wę ob li cza nia mak sy -
mal ne go do pusz czal ne go udźwi gu wła ści we go dla da nej sy tu acji. Ozna cza to, że wy sięg żu ra -
wia i 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 ła dun ku
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Wa run kiem sto so wa nia mo du łu jest ko rzy sta nie przez użyt kow ni ka ze zdal ne go ste ro wa nia
Pal tro nic 150 lub PALcom P7. Ak tu al ny stan sys te mu wi docz ny jest na wy świe tla czu pi lo ta 

Sys te my HPSC oraz LOAD do sko na le się uzu peł nia ją umoż li wia jąc żu ra wio wi osią -
gnię cie optymalnych osią gów przy za cho wa niu peł nej sta bil no ści

Pal fin ger pro wa dzi kon se kwent ne dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa użyt kow ni ków swych urzą dzeń. Kon se kwent nie roz -
wi ja swój układ mo ni to ro wa nia sta bil no ści HPSC po sze rza jąc go suk ce syw nie o do dat ko we funk cje w sys te mie mo du ło wym
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