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a Zre du ko wa nie ma sy wła snej
urzą dze nia ha ko we go przy czy nia
się do re duk cji zu ży cia pa li wa

f Dłu gość ha kow ca wy no szą -
ca 6 me trów umoż li wia ob -
słu gę kon te ne rów o dłu go ści
we wnętrz nej 6,5 me tra

Żuraw na ha kowcu? Skuteczne rozwiązanie!

Ha kow ce sta ją się co raz bar dziej po pu lar ne. Po łą cze nie pod wo zia sa mo cho du cię ża ro we go
z ra mie niem za ła dow czym oka za ło się sku tecz nym spo so bem na zmniej sze nie uciąż li wo ści wie -
lu prac ko mu nal nych. Wy ko rzy stu jąc żu raw Pal fin ger PK2 300 1 -EH za mon to wa ny na kon te ne rze
spe cjal nym pro duk cji POL-OSTEG wszel kie za da nia moż na wy ko nać szyb ciej i ta niej. 

a Uni ka to wym roz wią za niem
jest za mon to wa nie żu ra wia
Pal fin ger PK2 300 1 -Eh nie
bez po śred nio na pod wo ziu,
a na spe cjal nym kon te ne rze

Po pu lar ność i za ufa nie do mar ki Pal fin ger wy ni -
ka z re no my, ja ką au striac ka fir ma zdo by ła
przez la ta dzia łal no ści. Zna ko mi ta więk szość
klien tów pod kre śla, że po dej mu jąc de cy zję
o za ku pie tych urzą dzeń, kie ro wa ła się po zy tyw -
ny mi oce na mi ich dzia ła nia. Nic dziw ne go, gdyż
po cząw szy od prze my śla ne go pro jek tu, po -
przez uży te kom po nen ty i ma te ria ły, wy ko naw -
stwo, a na ob słu dze po sprze daż nej koń cząc,
wi dać dba łość pro du cen ta o de ta le. 
Do bry te go przy kład sta no wi urzą dze nie ha ko we
Po wer P2 0. Cha rak te ry zu je się ono mak sy mal ną
tech nicz ną zdol no ścią za ła dun ko wą się ga ją -
cą dwu dzie stu ton. Dłu gość ha kow ca wy no szą -
ca sześć me trów umoż li wia ob słu gę kon te ne rów
o dłu go ści we wnętrz nej 6,5 me tra (wg
DIN 30722). Dzię ki za sto so wa niu wy so ko ga tun -
ko wych sta li drob no ziar ni stych kon struk to rom
uda ło znacz nie ogra ni czyć ma sę wła sną urzą dze -
nia, któ ra wy no si za le d wie 2.100 kg. A to w istot ny
spo sób wpły wa na wzrost cał ko wi tej ła dow no ści
po jaz du. Oprócz te go zre du ko wa nie ma sy wła -
snej ha kow ca przy czy nia się tak że do ogra ni cze -
nia zu ży cia pa li wa. Jest to wy raź nie za uwa żal ne
zwłasz cza przy prze jaz dach „na pu sto”.
Mon taż żu ra wia Pal fin ger typ PK23001 -EH
na kon te ne rze spe cjal nym, którego  pro -
ducentem jest firma POL-OSTEG, przy sto so wa no
do współ pra cy z po jaz dem skom ple to wa nym
VOLVO FMX 6x4. Je go wy mia ry we wnętrz ne wy -
no szą: dłu gość 6.200 mm (1.160 mm – prze strzeń
na żu raw/4.997 mm prze strzeń ła dun ko wa) x sze -
ro kość 2.380 mm x wy so kość 1.000 mm.

Udźwig urzą dze nia żurawia PK23001 -EH
przy wy się gu 8,1 me tra wy no si nie mal 2.200 ki -
lo gra mów. Wy się gnik żurawia ma trzy wy su wa -
ne hy drau licz nie sek cje. Po zwa la to na ope ro -
wa nie ła dun kiem w mak sy mal nej od le gło -
ści 10,3 me tra. Przy ta kiej kon fi gu ra cji ma sa
pod no szo ne go ła dun ku mo że wynieść nawet
1.700 kg. Udźwig żu ra wia przy mi ni mal nym wy -
się gu wy no si 4,8 to ny. Kąt ob ro tu urzą dze nia
– w obie stro ny – wy no si zaś 400°.
Żu raw zo stał też wy po sa żo ny w prak tycz ne ste ro -
wa nie ra dio we Scan re co P2. Umoż li wia ono ope ra -
to ro wi bez piecz ne i pre cy zyj ne ste ro wa nie ha kow -
cem, zdal ne uru cha mia nie oraz wy łą cza nie sil ni ka,
a tak że re gu la cję je go pręd ko ści ob ro to wej. Er go -
no micz ną kon so lę wy po sa żo no mię dzy in ny mi w
czy tel ny wy świe tlacz ty pu LED, któ ry uła twia pra cę
ope ra to ro wi dzię ki te mu, że ko rzy stać on mo że
z pro cen to wej wi zu ali za cji udźwi gu oraz ob ser wa -
cji wskaź ni ka prze cią że nia.




