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Pod sta wę nie ty po wej za bu do wy sta no wi hy drau licz ny żu raw
prze ła dun ko wy na sa mo cho dy cię ża ro we Pal fin ger PK 50002-EH
o mo men cie udźwi gu 470,9 kNm/48 tm dla wy się gu 7,7 me tra.
Mo ment ob ro to wy urzą dze nia o nie ogra ni czo nym za kre sie ob ro tu
wy no si na to miast 39,2 kNm/4 tm dla jed ne go me cha ni zmu ob ro -
to we go (doposażenie żu ra wia w dru gi sil nik me cha ni zmu ob ro tu
zwięk sza tę war tość do 49,1 kNm/5 tm). PK 50002-EH, po dob nie
jak in ne żu ra wie Pal fin ger, wy po sa żo ny jest w sys tem kon tro li sta -
tecz no ści w peł nym za kre sie ob ro tu (360°) z bez stop nio wym do -
sto so wa niem udźwi gu do ak tu al ne go roz su nię cia pod pór, układ
kon tro li po ło że nia trans por to we go, gdy ra mio na żu ra wia roz ło żo -
ne są nad skrzy nią, sys tem sy gna li zu ją cy nie zsu nię cie pod pór
w po ło że niu trans por to wym oraz sys tem za bez pie cza ją cy
przed prze cią że niem. Za le ta mi kon struk cji urzą dze nia jest też
układ przy spie szo ne go te le sko po wa nia re ali zo wa ny po przez
wtór ne wy ko rzy sta nie ole ju z prze strze ni tło czy sko wej, nie wy ma -
ga ją cy sma ro wa nia sys tem wy su wu sek cji wy się gni ka oraz po -
pro wa dzo ne we wnątrz wy się gni ka prze wo dy hy drau licz ne. Żu -
raw wy po sa żo ny zo stał tak że w szcze gól nie przy dat ną przy prze -
ła dun ku kon te ne rów osło nę za bez pie cza ją cą tło czy sko si łow ni ka
głów ne go. Prze prost ra mie nia zgi na ne go o kąt 15° uła twia na to -
miast jaz dę z wy się gni kiem uło żo nym nad skrzy nią, po zwa la tak -
że po da wać ła dun ki do ha li o ni skim stro pie. Stan dar do wo żu raw
wy po sa żo ny jest w zdal ne ste ro wa nie ra dio we Scan re co z sze -
ścio ma funk cja mi pro por cjo nal ny mi i dźwi gnia mi li ne ar ny mi.
Opcjo nal nie za sto so wać moż na rów nież dźwi gnie krzy żo we.
Żu raw ma dwie hy drau licz nie wy su wa ne w po zio mie pod po ry
o roz sta wie 7,8 me tra. W przed niej czę ści po jaz du bez po śred -
nio do ra my przy twier dzo no do dat ko we wy su wa ne hy drau licz -
nie pod po ry o roz sta wie 5,9 me tra. W stan dar dzie żu raw wy po -
sa żo ny jest w ste ro wa nie ra dio we. Wszyst kie funk cje re ali zo -
wa ne są z prze no śne go pul pi tu Scan re co. W ze sta wie tym wy -

stę pu je funk cja Strat/Stop, umoż li wia ją ca zdal ne za łą cza nie
i wy łą cza nie sil ni ka po jaz du bez po śred nio z pul pi tu ste ro wa nia
ra dio we go, a tak że re gu la cję je go ob ro tów.
Tak wy po sa żo ny po jazd przy sto so wa ny jest do za ła dun ku i prze -
wo zu kon te ne rów, dla te go je go skrzy nia ła dun ko wa zo sta ła za -
tem wy po sa żo na w spe cjal ne bel ki do ich mo co wa nia. Jej pod ło -
gę o wy mia rach we wnętrz nych: 6.500x2 .480x6 00 mi li me trów ob -
ni żo no tak, by po przecz ki zna la zły się w po zio mie gór nej pół ki
ra my po śred niej. Roz wią za nie to spraw dza się szcze gól nie pod -
czas trans por tu wy so kich kon te ne rów. Dzie lo ne po trzy sek cje
na stro nę alu mi nio we bur ty bocz ne ma ją wy so kość 600 mi li me -
trów i słup ki ty pu Kin ne grip z pio no wy mi jed no punk to wy mi zam -
ka mi wpusz cza ny mi w kło ni ce. Ce chą cha rak te ry stycz ną opi sy -
wa nej za bu do wy jest też kon struk cja wy so kiej na 2.100 mm
ścia ny przed niej. Pro du cent wy ko nał ją w wer sji wzmoc nio nej,
po kry wa jąc sta lo wą bla chą ry flo wa ną ze ścię ty mi ro ga mi.
Na pod ło dze skrzy ni zna la zła się sklej ka an ty po śli zgo wa o gru -
bo ści 27 mm, za wy jąt kiem po wierzch ni ra my po śred niej w środ -
ko wej czę ści, któ rą wy ko na no z bla chy gład kiej sta lo wej o pod -
wyż szo nej wy trzy ma ło ści. Po wierzch nię nad bel ką pod pór po -
kry to na to miast ry flo wa ną bla chą sta lo wą. 
Przede wszyst kim jed nak w pod ło dze skrzy ni zna la zły się dwie
bel ki z ry gla mi Jost do mo co wa nia kon te ne ra. Są one roz su wa -
ne ręcz nie, a roz staw ry gli po roz su nię ciu wy no si 2.810,
a po zsu nię ciu 2.259 mi li me trów.
Przed ostatecznym prze ka za niem nowemu wła ści cie lo wi go to -
wej za bu do wy, specjaliści firmy Gra co prze pro wa dzi li re gu la cję
z ogra ni cze niem udźwi gu żu ra wia w za leż no ści od sze ro ko ści
roz sta wie nia pod pór oraz w ob sza rach bra ku sta tecz no ści po -
jaz du. Za dba ła tak że o od biór i ba da nia UDT oraz kom plek so -
wo prze szko li ła ope ra to ra w za kre sie ob słu gi żu ra wia i po -
szcze gól nych pod ze spo łów za bu do wy.
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Graco ma dobry sposób!

Gra co wy twa rza za bu do wy po jaz dów cię ża ro wych „szy jąc je na mia rę”. Dzię ki te mu ich kon -
struk cja jest zop ty ma li zo wa na i całkowicie speł nia wszel kie po trze by przy szłe go użyt kow ni -
ka. Za mawia ją cy opi sy wa ną po ni żej za bu do wę za ży czył so bie na przy kład, aby skom ple to -
wa ny przez Gra co po jazd mógł trans por to wać stan dar do we kon te ne ry. 




