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Pal fin ger PK6 500 2 SH – je den
z więk szych żu ra wi ofe ro wa -
nych przez fir mę Gra co – zo -
stał za bu do wa ny na pod wo ziu
Vo lvo FH 16 500. Po nie waż
pod sta wa żu ra wia zo sta ła zin -
te gro wa na z ra mą po śred nią
po jaz du, wy so kość trans por -
to wa ca łe go ze sta wu nie prze -
kra cza czte rech me trów.
Sześć wy su wa nych hy drau -
licz nie sek cji wy po sa żo nych
w śli zgi te flo no we za pew nia
za sięg aż 21,4 me tra. Za sto so -
wa nie te flo nu spra wia, że śli zgi
nie wy ma ga ją sma ro wa nia,
za po bie ga tak że gro ma dze -
niu się za nie czysz czeń przy -
spie sza ją cych zu ży cie sekcji
wy się gni ka.  Udźwig przy mak -
sy mal nym za się gu wy no si
z ko lei 1.200 kg. Za sto so wa -
nie bo cian ka o sze ściu wy su -
wa nych sek cjach zwięk sza za -
sięg urzą dze nia do 32,6 me -
tra. Na ta kiej wy so ko ści
udźwig wy no si 710 kg. 
Żu raw ma nie ogra ni czo ny kąt
ob ro tu, a za sto so wa ny w nim
tak zwa ny prze prost ra mie nia
zgi na ne go o pięt na ście oraz
bo cian ka o dwa dzie ścia pięć
stop ni uła twia ope ro wa nie
w po miesz cze niach o ni skim
stro pie. Po łą cze nie hy drau -
licz ne bo cian ka z ra mie niem
re ali zo wa ne jest po przez mul -
ti złą cze, w któ rym czte ry za si -
la ją ce bo cia nek prze wo dy łą -
czo ne są jed no cze śnie za po -
mo cą jed ne go ru chu dźwi gni. 
Sta tecz ność żu ra wia za pew -
nia ją czte ry pod po ry. Dwie
głów ne ma ją roz staw 8,6 me -
tra, a do dat ko we za mon to wa -
ne z ty łu po jaz du – 8,5 me tra.
Układ HPSC po zwa la na bie -
żą co kon tro lo wać sta tecz -
ność po jaz du w za kre sie 360°
i bez stop nio wo do sto so wu je
mak sy mal ny udźwig do ak tu -
al ne go roz su nię cia pod pór,
a tym sa mym za po bie ga

ogra ni cze niu go do war to ści
usta lo nych dla po ło wicz ne go
lub też mak sy mal ne go ich
wy su nię cia. Je śli ope ra tor
prze kro czy dzie więć dzie siąt
pro cent udźwi gu do pusz czal -
ne go przy da nym roz sta wie -
niu pod pór, jest o tym ostrze -
ga ny prze ry wa nym sy gna łem
aku stycz nym. Po osią gnię -

ciu stu pro cent sy gnał prze -
cho dzi w cią gły, a wszyst kie
ru chy mo gą cy za gro zić sta -
tecz no ści żu ra wia są blo ko wa -
ne. W ten spo sób sku tecz nie

za po bie ga się ry zy ku prze wró -
ce nia się po jaz du. Efek tyw -
ność żu ra wia pod no si też funk -
cja przy spie szo ne go te le sko -
po wa nia, re ali zo wa na po przez
wtór ne wy ko rzy sta nie ole ju
z prze strze ni tło czy sko wej
w tło ko wej. Dzię ki te mu wy się -
gnik wy su wa się na wet o dwa -
dzie ścia pro cent szyb ciej. 

Pra cę tak du żym żu ra wiem
uła twia opa ten to wa ny przez
Pal fin ge ra sys tem ak tyw ne go
tłu mie nia drgań wy się gni ka
(AOS). Umoż li wia on pre cy zyj -

ne dzia ła nia przy du żym wy się -
gu. Po za ma ni pu lo wa niem ła -
dun kiem urzą dze nie mo że wy -
ko ny wać ty po we pra ce dźwi -
go we, ta k jak żu ra wie sa mo -
jezd ne. Przy mak sy mal nym za -
się gu umoż li wia to trans port ła -
dun ku na dzie sią te pię tro. 
Ste ro wać żu ra wiem moż -
na za po mo cą bez prze wo do -

we go pul pi tu z du żym ekra -
nem, na któ rym wy świe tla ne
są in for ma cje do ty czą ce pa ra -
me trów ro bo czych urzą dze -
nia. Układ ste ro wa nia ma
funk cję au to ma tycz ne go wy łą -
cze nia żu ra wia w przy pad ku,
kie dy ope ra tor choć by na mo -
ment stra ci rów no wa gę.
Oprócz żu ra wia fir ma Gra co
wy po sa ży ła pod wo zie Vo lvo
w skrzy nię ła dun ko wą o bur -
tach z alu mi nium. Pod ło gę wy -
ko na no na to miast z wo do od -
por nej sklej ki z po wierzch nią
prze ciw po śli zgo wą. Środ ko we
słupki mar ki He stal moż -
na szyb ko de mon to wać, co
znacz nie uła twia za -
ła dunek i roz ła du nek
dłu gich ele men tów.
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Pal fin ger na pod wo ziu Vo lvo ła two się ga na dzie sią te pię tro!
Wzno sze nie wy so kich bu dyn ków sta no wi moc no skom pli ko wa ną ope ra cję bu dow la ną. Za wsze wy ma -
ga bo wiem pre cy zyj ne go do star cze nia ma te ria łów i na rzę dzi na znacz ne wy so ko ści. Z tym za da niem
ra dzi so bie do sko na le żu raw Pal fin ger PK6 500 2 SH za mon to wa ny na pod wo ziu Vo lvo FH 16 500.
Po za sto so wa niu bo cian ka za je go po mo cą się gać moż na na im po nu ją cą wy so kość 32,6 me tra
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Pal fin ger do kła da wszel kich sta rań, aby wy twa rza ne w je go fa bry kach żu ra wie by ły nie
tyl ko wy daj ne, funk cjo nal ne i bez piecz ne, ale tak że nie za wod ne i trwa le 
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