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In ży nie ro wie za trud nie ni w biu -
rze kon struk cyj nym fir my Pal -
fin ger do sko na le wie dzą, ja kie
ce chy żu ra wi ce nią so bie naj -
bar dziej użyt kow ni cy z bran ży
bu dow la nej. Udźwig, za sięg,
wy trzy ma łość oraz ła twość ob -
słu gi i ser wi so wa nia od gry wa ją
naj waż niej szą ro lę. Dla te go
do ło ży li wszel kich sta rań, by
żu raw Ep si lon M1 2L wy po sa -
żo ny w chwy tak łu pi no wy spi -
sy wał się jak naj le piej w za sto -
so wa niach bu dow la nych. 
Urzą dze nie wy po sa żo ne zo -
sta ło w dłu gi te le sko po wy wy -
się gnik głów ny o so lid nej bu -
do wie i wprost ide al nej geo -
me trii ro bo czej. Po nad to żu -
raw cha rak te ry zu je się wy jąt -
ko wą wy so ko ścią pod no sze -
nia i du żą szyb ko ścią cy kli ro -
bo czych, co jesz cze bar dziej
zwięk sza wy daj ność za rów no
pod czas prac za ła dun ko -
wych, jak i przy roz ła dun ku.
Se ria M gru pu je śred nią kla sę
żu ra wi Ep si lon w tym za kre sie
pa ra me trów mo de li. Dzię ki
udźwi go wi od 10 do 13 tm, żu -
ra wie tej kla sy ide al nie na da ją
się do pra cy na róż ne go ro -
dza ju pla cach bu do wy. Co
istot ne wszyst ki mi funk cja mi
żu ra wia ste ro wać moż na zdal -
nie. W tym ce lu ope ra tor ko -
rzy stać mo że ze zdal ne go ste -
ro wa nia ka blo we go. Ozna cza
to, że ob słu gu ją cy urzą dze nie
mo że rów nież ste ro wać nim
z po zio mu pod ło ża znaj du jąc
się w bez piecz nej od le gło ści
od nie go. Naj czę ściej pra cu je
jed nak w pozycji siedzącej

zajmując miejsce w fo te lu
na sta no wi sku ob słu go wym.
W wer sji Ma ster Dri ve za pew -
nia ono wy so ki kom fort i da je
ła twość ste ro wa nia pod czas
co dzien ne go użyt ko wa nia żu -
ra wia. Er go no micz na kon -
struk cja me cha nicz nie za wie -
szo ne go gór ne go sie dzi ska
za pew nia wy go dę, a wszyst -
kie ele men ty ste ro wa nia do -
stęp ne są w za się gu rę ki dzię -
ki za sto so wa niu wie lo funk cyj -
ne go pod ło kiet ni ka. Hy drau -
licz ne ste ro wa nie ser wo me -
cha ni zmem umoż li wia pre cy -
zyj ne prze miesz cza nie ła dun -
ków o du żej ma sie przy za -

cho wa niu peł nej wy daj no ści.
Sta ran nie do pra co wa na kon -
struk cja dasz ka ochron ne go
Ep sho od da je ope ra to ro wi żu -
ra wia opty mal ną ochro nę pod -
czas pra cy. Dzię ki dzia ła ją ce -
mu nie zwy kle płyn nie me cha -
ni zmo wi skła da nia i roz kła da -
nia oraz za sto so wa niu wy ko -
na ne go z ter mo pla stycz ne go
ma te ria łu po szy cia, da szek
sku tecz nie chro ni ope ra to ra
żu ra wia przed nie ko rzyst ny mi
czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi
w po sta ci moc nych po dmu -
chów wia tru, opa dów oraz pro -
mie nio wa nia sło necz ne go.
Dzię ki te mu ope ra tor urzą -
dze nia pra cu jąc w bar -
dziej sprzy ja ją cych wa run -
kach mo że w peł ni skon cen tro -
wać się na je go ob -
słu dze i uzy ski wać
więk szą wy daj ność.
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Pal fin ger Ep si lon M1 2L do trans por tu bu dow la ne go
Za pro jek to wa ny z my ślą o użyt ku w bu dow nic twie żu raw Ep si lon M1 2L z se rii Next Ep so lu tion
prze ko nu je nie tyl ko pod wzglę dem so lid nej kon struk cji. In ży nie rom au striac kiej fir my uda ło się
po łą czyć ją z tech nicz nym i wi zu al nym wy ra fi no wa niem. Za le ty żu ra wia moż na do ce nić zwłasz cza
w ze sta wie z Ma ster Dri ve – gór nym siedziskiem ja ko wie lo funk cyj nym cen trum do wo dze nia, któ re
umoż li wia naj wyż szy stan dard ob słu gi prze miesz cza nia ma te ria łów i od pa dów bu dow la nych
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Żu raw Ep si lon M1 2L wy po sa żo ny został w długi te le sko po wy wy się gnik głów ny o wprost nie sa mo wi tej geo me trii ro bo czej.
Pracując z chwytakiem łupinowym urządzenie spisuje się doskonale na różnego rodzaju placach budowy

Da szek nad sie dzi skiem daje ope ra to -
ro wi żu ra wia opty mal ną ochro nę

Spro sto wa nie
W po przed nim wydaniu „Pośrednika Budowlanego” z winy redakcji ukazała się nieaktualna
wer sja re kla my firmy Gra co. Po ja wi ła się w niej  in for ma cja o żu ra wiach Tadano, któ re nie
znaj du ją się już w ofer cie Graco. Za zaistniałą pomyłkę prze pra sza my.
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