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Grun tow nie zmo der ni zo wa ną
ko lej kę od da no do użyt ku
na po cząt ku grud nia ubie głe -
go ro ku. Sta no wi ona jed ną
z głów nych atrak cji au striac -
kie go ośrod ka nar ciar skie go
Schlos salm -An ger tal -Stub ner -
ko gel. Ko lej ka za chwy ca nie
tyl ko ze wzglę du na swe po ło -
że nie i ory gi nal ny, a rów no cze -
śnie wy ra fi no wa ny styl ar chi -
tek tek to nicz ny. Sta no wi uda ne
po łą cze nie no wo cze sne go
wzor nic twa z za awan so wa ną
tech no lo gią i funk cjo nal no ścią.
W cią gu go dzi ny no wa ko lej ka
prze wieźć mo że na wet trzy ty -
sią ce osób. Dla ko rzy sta ją cych
z oko licz nych nar to strad wspi -
nacz ka do obiek tów ośrod ka
nar ciar skie go sta ła się te raz
praw dzi wą przy jem no ścią. 
Kie dy koń czą się szla ki w ob -
sza rze al pej skim, fir my wy ko -
nu ją ce wszel kie go ro dza ju
pra ce bu dow la ne na po ty ka ją
na kło po ty z prze miesz cza -
niem sprzę tu. Za zwy czaj je -
dy nym środ kiem trans por tu
po zo sta je he li kop ter. Zu peł -
nie ina czej by ło na bu do wie
ko lej ki Schlos salm. Pro jekt
pi lo ta żo wy z uży ciem te re no -
we go żu ra wia prze pro wa dzo -
ny zo stał przez spe cja li zu ją cą
się w te bo ty pu pra cach fir mę
Prom meg ger w ści słej współ -
pra cy z Pal fin ge rem. Dla dy -
rek to ra za rzą dza ją ce go Da vi -
da Prom meg ge ra by ło to cał -
kiem no we do świad cze nie.
Wy ko naw ca ro bót tym ra zem
zre zy gno wał z dro gich i zło -
żo nych dzia łań z po wie trza.
Za miast te go zde cy do wał się
na wy ko rzy sta nie in no wa -
cyjn go żu ra wia gą sie ni co we -
go Pal fin ger PCC 115.002.
Wa run ki pa nu ją ce na wy so -
ko gór skiech te re nach oka za -
ły się dla nie go wprost ide al -
ne. Ma szy na po sa do wio -
na na pod wo ziu gą sie ni co -

wym mo gła w tych nie zwy kle
trud nych wa run kach po twier -
dzić peł nię swych wa lo rów.
– Od nie mal że dzie się ciu lat
bra li śmy pod uwa gę wy ko rzy -
sta nie żu ra wi gą sie ni co wych
do prac pro wa dzo nych
w szcze gól nie trud nych wa -
run kach te re no wych. Po szu -
ku jąc od po wied nie go sprzę tu

nie co przy pad kiem na tra fi li -
śmy na urzą dze nie Pal fin ger.
Spraw dzi ło się ono do sko na -
le, nie wy ma ga ło też trans por -
to wa nia za po mo cą he li kop te -
ra. Istot ne jest tak że to, że
do je go użyt ko wa nia nie jest
wy ma ga ne po sia da nie do dat -
ko wych ze zwo leń. Urzą dze -
nie mo że pra co wać nie za leż -
nie od wa run ków at mos fe -

rycz nych – po wie dział dy rek -
tor za rzą dza ją cy fir my wy ko -
naw czej Da vid Prom meg ger.
Po osią gnię ciu miej sca prze -
zna cze nia waż ne by ło opty -
mal ne usta wie nie żu ra wia.
Dzię ki moż li wo ści pre cy zyj nej
re gu la cji pod pór róż ni ce po -
zio mu na sta no wi sku ro bo -
czym mo gły zo stać skom pen -

so wa ne co do cen ty me tra.
By ło to bar dzo waż ne dla
bez pie czeń stwa pra cy. Żu raw
zo stał do wie zio ny na miej sce
prze zna cze nia na cię ża rów -
ce, po tem prze miesz czał się
już cał ko wi cie sa mo dziel nie
na gą sie ni cach. Pra ce bu -
dow la ne wy so ko w gó rach
trwa ły pięć dni. W tym cza sie
żu raw prze mie ścił się

o osiem set me trów wzwyż.
Do sko na le ra dził so bie
przy tym na wet w miej scach
cał ko wi cie nie prze jezd nych
dla ty po wych po jaz dów. Ła -
two po ko ny wał też wznie sie -
nia te re nu do cho dzą ce miej -
sca mi na wet do czter dzie stu
pro cent. Ope ra tor miał tu pe -
wien za pas, wia do mo bo -
wiem, że żu raw mo że wspi -
nać się na sto ki o na chy le niu
do sześć dzie się ciu pro cent.
Ope ra tor wy ko rzy stu jąc wy -
so ki prze świt pod wo zia, bez
naj mniej szych pro ble mów
do cie rał do miejsc po sa do -
wie nia pod pór tra so wych, by
je zde mon to wać i za stą pić
no wy mi. Z ła two ścią po do łał
za da niu tak że dla te go, że żu -
raw PCC 115.002 wy róż nia
się wy jąt ko wo wy so kim
udźwi giem na wet w naj trud -
niej szych wa run kach te re no -
wych. Oba wy, że urzą dze nie
mo że uszko dzić de li kat ną na -
wierzch nię, oka za ły się nie -
uza sad nio ne. Na wet przy ko -
niecz nych ob ro tach urzą dze -
nie po zo sta wi ło tyl ko nie wiel -
kie śla dy na tra wie.
Da vid Prom meg ger wi dzi wie le
dal szych moż li wo ści za sto so -
wa nia żu ra wia PCC 115.002:
– W przy szło ści za mie rza my go
wy ko rzy sty wać w trud no do -
stęp nych miej scach. Mam tu
na my śli bu do wę dróg w gó -
rach, czy prze sy ło wych li nii
ene ner ge tycz nych. Mo że my
rów nież ogra ni czyć kosz ty, bo
do trans por tu nie jest po trzeb -
ny śmi gło wiec. A wia do mo
prze cież, że każ da mi nu ta lo tu
kosz tu je kro cie.
Żu raw PCC 115.002 jest nie -
zwy kle uni wer sal ny, im po nu je
mno go ścią za sto so wań. Rów -
nie do brze spraw dza się
w gó rzy stym te re nie, jak
i na miej skich pla cach bu do -
wy. Zwar ta bu do wa uła twia
wpro wa dze nie urzą dze nia
do po miesz czeń za mknię tych.
Trans port urzą dze nia na po -
jeź dzie cię ża ro wym nie jest
kło po tli wy, nie wy -
ma ga bo wiem spe -
cjal nych ze zwo leń.
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Pal fin ger PCC 115.002 – uda ny test na wy so ko ści
Pod czas de mon ta żu pod pór tra so wych sta rej ko lej ki li no wo -te re no wej
Schlos salm bahn w do li nie Ga ste in swe moc ne stro ny po twier dził żu raw
gą sie ni co wy Pal fin ger. Urzą dze nie spraw dzi ło się pod czas pra cy
na wy so ko ści dwóch ty się cy me trów nad po zio mem mo rza

www.graco.pl

Żuraw osiąga wyjątkowo wysoki udźwig nawet w trudnych warunkach. Podwozie
gąsienicowe jest idealne do przemieszczania się w terenie




