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Gra co wykonuje spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz -
dów cię ża ro wych wy po sa żo ne w urzą dze nia prze ła -
dun ko we marki Pal fin ger. Za pew nia tak że opty mal ne
zestawienie urzą dzeń pod względem technicznym
oraz sze ro ką ga mę osprzę tu ro bo cze go do żu ra wi
zwiększającego zakres ich zastosowania. W ofercie
Graco znaleźć można chwy ta ki, ko sze ro bo cze, za -
wie sia, wcią gar ki, wi dły pa le to we oraz świ dry ziem ne.
Po jaz dom wy ko rzy sty wa nym przez fir my z sek to -
ra ko mu nal ne go bar dzo czę sto przy cho dzi pra co -
wać w eks tre mal nie ciężkim terenie. Takim
warunkom potrafi bez najmniejszego problemu
sprostać przy go to wa ny przez Gra co wie lo funk -
cyj ny po jazd za bu do wa ny na pod wo ziu Mer ce -
des Arocs 1827 AK z ukła dem na pę do wym 4x4.
Wy po sa żo no go w skrzy nię ła dun ko wą ze sta lo wą
pod ło gą o wy mia rach we wnętrz nych 4.500 x 2.450
x 600 mm. Sys tem uchwy tów w obrzeż ni cach
umoż li wia bez piecz ne mo co wa nie ła dun ku. Wy so -
ka, ma syw na przed nia ścia na j sku tecz nie chro ni
przed uszko dze niem  ka bi nę po jaz du. 
In te gral ną część za bu do wy sta no wi żu raw za ka bi no wy
Pal fin ger PK 13.501K SLD 3 z ob ra ca ną ko lum ną w za -
kre sie 420 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. W spo sób bez -
stop nio wy do sto so wu je on udźwig do stop nia roz su -
nię cia pod pór. Ope ra tor żu ra wia jest ostrze ga ny
przed gro żą cym mu ewen tu al nie nie bez pie czeń stwem
za po mo cą wskaź ni ka po ka zu ją ce go ob cią że nie żu ra -
wia i sy gna li zu ją ce go je go prze cią że nie. 

Wy się gnik urzą dze nia kla sy 13,2 tm ma dwie sek cje
wy su wa ne hy drau licz nie, co po zwa la uzy skać w po -
zio mie za sięg 7,3 me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji udźwig
żu ra wia Pal fin ger PK 13.501K SLD 3 wy no si 2.250 kg,
a udźwig mak sy mal ny to 6.100 kg. Sys tem wy su wu
obu sek cji wy się gni ka jest bez ob słu go wy, przez ca ły
czas eks plo ata cji nie wy ma ga sma ro wa nia. 
Urzą dze nie wy po sa żo no w hy drau licz ny osprzęt
dla dwóch na rzę dzi ro bo czych na przy kład chwy ta -
ka i ro ta to ra. Ope ra tor ko rzy stać mo że z ob ra ca nych
hy drau licz nie i po zio mo wa nych na sprę ży nie wi deł
do pa let, któ rych udźwig wy nieść mo że na wet 2.000
ki lo gra mów. Prze wo dy hy drau licz ne do za si la nia
chwy ta ka i ro ta to ra po pro wa dzo ne są we wnątrz
ra mie nia zgi na ne go, a tym sa mym uzy ska no opty -
mal ne za bez pie cze nie przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi i czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi.
Stanowisko obsługującego żuraw znaj du je się
za ka bi ną po jaz du. Wej ście do niego jest wygodne
dzięki specjalnej dra bince. Z miej sca sterowania
ope ra tor mo że tak że – w za leż no ści od po trzeb
– włą czać i wy łą czać sil nik napędowy oraz re gu lo -
wać je go ob ro ty. Po my śla no też o wła ści wych wa -
run kach pra cy po zmro ku i w wa run kach ogra ni czo -
nej wi docz no ści. Re flek tor oświe tla ją cy po le pra cy
za mon to wa ny fa brycz nie na ra mie niu zgi na nym.
Sta bil ność po jaz du w cza sie pra cy za pew nia ją
dwie roz su wa ne hy drau licz nie pod po ry. Ich pod -
pór wy no si 5,6 me tra, a ste ro wa nie ni mi odbywa
się z umiejscowionego pod stanowiskiem ste -
row ni czym roz dzie la cza.
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Dy na micz ny roz wój bran ży ko mu nal nej spra wia, że wie lu przed się bior ców sta je przed ko niecz no ścią
roz bu do wy lub od no wie nia po sia da ne go par ku ma szy no we go. Za in tre so wa ni na by ciem sa mo cho du
cię ża ro we go z żu ra wiem prze ła dun ko wym, po win ni wziąć pod uwa gę ofer tę fir my Gra co. Po sia da
ona pro fe sjo nal ny za kład pro duk cyj ny i dłu go let nie do świad cze nia w za bu do wy wa niu po jaz dów
spe cja li stycz nych, dzię ki cze mu jest w sta nie re ali zo wać na wet bar dzo spe cy ficz ne pro jek ty.

a Sta no wi sko ob słu gu ją ce go żu -
raw znaj du je się w bez piecz -
nym miej scu za ka bi ną po jaz du

a Za bu do wy Gra co wy po sa -
żo ne w urzą dze nia prze ła -
dun ko we mar ki Pal fin ger


