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Za kład pro duk cyj ny Gra co wy ko nu je spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz dów tak że dla firm zaj mu -
ją cych się za go spo da ro wy wa niem od pa dów me ta lo wych. Cie ka wy mi roz wią za nia mi są wie lo -
funk cyj ne kon struk cje wy ko na ne na trzy osio wych pod wo ziach z ukła dem na pę do wym w kon fi -
gu ra cji 6x2. De cy du ją cy wpływ na funk cjo nal ność za bu dów ma efek tyw ne zsyn chro ni zo wa nie
na jed nym pod wo ziu urzą dze nia ha ko we go oraz za ka bi no we go żu ra wia. 

Gra co potrafi
radzić sobie
ze złomem!

W kon struk cji wy ko rzy sta no żu raw Ep si lon Q1 50 Z96 o za kre sie
ob ro tu 425° i wy się gu – osią ga ne go za spra wą po dwój ne go wy su -
wu hy drau licz ne go – 9,6 me tra. Dla za pew nie nia jak naj dłuż szej,
bez a wa ryj nej i – przede wszyst kim – w peł ni efek tyw nej eks plo ata -
cji urzą dze nia, me cha nizm ob ro tu jest przez ca ły czas za nu rzo ny
w ole ju. Spra wia to, że nie prze grze wa się, co zwięk sza licz bę wy -
ko ny wa nych cy kli ro bo czych. Ży wot ność żu ra wia pod no si też po -
pro wa dze nie prze wo dów hy drau licz nych za si la ją cych chwy tak
i ro ta tor we wnątrz ra mie nia zgi na ne go. Da je to do bre za bez pie -
cze nie przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi i de gra du ją cym
wpły wem czyn ni ków at mos fe rycz nych.
Sta bil ność po jaz du pod czas pra cy za pew nio na zo sta ła dzię ki za -
sto so wa niu dwóch roz su wa nych hy drau licz nie pod pór, któ rych
roz staw wy no si 4,7 me tra. Żu raw wy ko rzy sty wa ny jest z sze ścio pal -
co wym chwy ta kiem o po jem no ści trzy stu li trów. Na rzę dzie to
umoż li wia ła twy za ła du nek róż ne go ro dza ju od pa dów me ta lo wych.
Dwa spo śród je go pal ców wy pro fi lo wa no tak, by w po zy cji trans -
por to wej bez piecz ne osa dzić chwy tak na zgi na nym ra mie niu.
Oprócz żu ra wia za bu do wę wy po sa żo no rów nież w urzą dze nie
ha ko we Pal fin ger T20 po sia da ją ce zdol ność za ła dun ko wą wy -
no szą cą 20 ton. Po zwa la to na ob słu gę kon te ne rów o dłu go -
ści we wnętrz nej od 5.500 do 6.500 mi li me trów. Dzię ki zop ty ma li -
zo wa niu kon struk cji i za sto so wa niu wy so ko ga tun ko wych sta li
drob no ziar ni stych, ma sa ta kie go ha kow ca wy no si za le d -
wie 2.100 kg. Sta no wi to du żą za le tę, szcze gól nie dla firm trans -
por tu ją cy ch złom, dla któ rych szcze gól nie li czy się wy so ka ła -
dow ność po jaz du. Urzą dze nie ma ją ce pro por cjo nal ne ste ro wa -
nie elek trycz ne po sia da cie ka we funk cje zwięk sza ją ce efek tyw -
ność je go wy ko rzy sta nia. Naj lep szy mi te go przy kła da mi są
układ ła god ne go uło że nia kon te ne ra do po zy cji trans por to wej
„Soft Stop” oraz przy spie sza ją cy ruch sys tem „Ra pid Mo tion”,
któ ry wy ko rzy stu je się pod czas ob słu gi lżej szych po jem ni ków.
Nie tyl ko przy spie sza ją one ope ro wa nie urzą dze niem, ale re du -
ku ją tak że ob cią że nia dy na micz ne pod wo zia i za bu do wy.

s Ope ra tor pre cy zyj nie ste ru je żu ra wiem z wy god ne go, pod grze wa ne go
sie dzi ska ko rzy stając z dwóch er go no micz nych joy stic ków oraz pe da łów.
Co istot ne, nie opusz cza jąc swe go miej sca pra cy, mo że włą czać i ga sić
sil nik po jaz du oraz re gu lo wać je go ob ro ty. Je że li wy ko nu je za da nia
po zmro ku lub w wa run kach ogra ni czo nej wi docz no ści, bez piecz ną pra -
cę umoż li wia mu ze spół czte rech skutecznych re flek to rów

s De cy du ją cy wpływ na funk cjo nal ność spe cja li stycz nej za bu do wy dla firm
za go spo da ro wu ją cych od pa dy me ta lo we ma efek tyw ne po łą cze nie na jed -
nym pod wo ziu urzą dze nia ha ko we go oraz za ka bi no we go żu ra wia




