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Przed się bior stwa z sek to ra ener ge tycz ne go pra -
cu ją w eks tre mal nie trud nych wa run kach. Wy -
ma ga ją one sto so wa nia spe cja li stycz nych po -
jaz dów, któ re bez prze szkód po ru szać się mo gą
w na wet trud no do stęp nym te re nie. Jed ną z cie -
kaw szych kon struk cji w tym seg men cie przy go -
to wa ną przez fir mę Gra co jest wie lo funk cyj ny po -
jazd za bu do wa ny na pod wo ziu sa mo cho du Mer -
ce des Arocs 3333AK z ukła dem na pę do wym 6x6.

Po jazd wy po sa żo no w pojemną skrzy nię ła dun ko wą z an ty po -
śli zgo wą pod ło gą o wy mia rach we wnętrz nych 4.000 x 2.450
x 6.00 mm. Sys tem uchwy tów w obrzeż ni cach za pew nia bez -
piecz ne mo co wa nie ła dun ku. Wy so ka, ma syw na przed nia ścia -
na sku tecz nie chro ni ka bi nę po jaz du. W skrzy ni za mon to wa na
została ob rot ni ca do prze wo zu słu pów trakcyjnych o do pusz -
czal nym na ci sku pięciu ton. 
In te gral ną część za bu do wy oferowanej przez Graco sta no wi żu raw
za ka bi no wy Pal fin ger PK4 100 2 -EH. Me cha nizm ob ro tu żu ra wia
z ło ży skiem wień co wym i dwo ma sil ni ka mi hy drau licz ny mi po zwa la
na ob rót ko lum ny w za kre sie 400 stop ni. Bez pie czeń stwo pra cy
urzą dze nia za pew nia za awan so wa ny sys tem kon tro li sta tecz no ści
dzia ła ją cy w peł nym za kre sie ob ro tu, któ ry w spo sób bez stop nio -
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wy do sto so wu je udźwig do ak tu al ne go roz su nię cia pod pór.
Ope ra tor jest ostrze ga ny przed ewen tu al nym nie bez pie -
czeń stwem za po mo cą wskaź ni ka ob cią że nia i prze cią że nia. 
Wy się gnik urzą dze nia kla sy 38,4 tm ma pięć sek cji wy su -
wa nych hy drau licz nie. Sys tem wy su wu jest bez ob słu go -
wy, nie wy ma ga sma ro wa nia. Wy su nię cie wszyst kich sek -
cji wy się gni ka po zwa la uzy skać w po zio mie za sięg 13,8
me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji udźwig urzą dze nia wy no -
si 2.250 kg, na to miast udźwig mak sy mal ny to 12.700 kg. 
In nym cie ka wym roz wią za niem za sto so wa nym w żu ra -
wiu jest sys tem AOS eli mi nu ją cy „efekt węd ki”. Je go
sku tecz ność po le ga na szyb kim wy tłu mie niu drgań wy -
się gni ka po wsta łych na sku tek na głe go za trzy ma nia ru -
chu pio no we go. Z jed nej stro ny roz wią za nie to po zwa -
la na znacz nie skró ce nie cza su pra cy, z dru giej zaś
umoż li wia ope ra to ro wi pre cy zyj ną kon tro lę urzą dze nia.
Ma to znacz nie zwłasz cza pod czas ma new rów ra mie -
niem żu ra wia wy ko ny wa nych na peł nym za się gu.
Żu raw jest ste ro wa ny ra dio wo za po mo cą kon so li
SCANRECO umoż li wia ją cej spra wo wa nie kon tro li w spo -
sób pro por cjo nal ny na wet nad sze ścio ma funk cja mi żu ra -
wia. Z pul pi tu ste ro wa nia ra dio we go żu ra wia ope ra tor
za po mo cą przy ci sku START/STOP mo że zdal nie włą -
czać i ga sić sil nik po jaz du. Za po mo cą kon so li moż -
na usta wiać klu czo we pa ra me try żu ra wia. Dzię ki te mu, że
w in tu icyj nym me nu dłu gie opi sy za stą pio no czy tel ny mi
pik to gra ma mi ob słu ga kon so li sta ła się nie zwy kle pro sta. 




