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Na le żą cy do gru py ma szyn „Smart Class” pod no -
śnik ko szo wy Pal fin ger P17 0TX E za bu do wa ny
zo stał na pod wo ziu sa mo cho du Ive co Da ily
o DMC 3,5 to ny w pod sta wo wym wy po sa że niu
fa brycz nym przy sto so wa nym do in sta la cji te -
go ro dza ju urzą dzeń. Umoż li wia w peł ni bez -
piecz ne wy ko ny wa nie za dań na wy so ko ści
się ga ją cej na wet sie dem na stu me trów.
Dzię ki te mu zna ko mi cie na da je się do pie lę -
gna cji ko ron drzew, ob słu gi ser wi so wej la -
tar ni ulicz nych czy wy mia ny re klam na bil l -
bo ar dach. Po jazd ma do pusz czal ną ma sę
cał ko wi tą po ni żej 3,5 to ny (do je go pro wa -
dze nia wy star czy pra wo jaz dy kat B), dzię -
ki cze mu moż na nim wje chać na pod ło ża

o mniej szej no śno ści, bez obaw o ich
uszko dze nie. Kosz za pew nia
udźwig 230 ki lo gra mów, co w zu -

peł no ści wy star cza do w peł ni
bez piecz nej pra cy jed nej oso by
i trans por to wa nia nie zbęd nych
na rzę dzi, na przy kład pi lar ki
do przy ci na nia ga łę zi.
In no wa cyj ność kon struk cji
pod no śni ka wy ni ka z za sto so -
wa nia me cha ni zmu prze gu -
bo we go ra mion ro bo czych
o spe cjal nej bu do wie. To

z pew no ścią naj bar dziej
cha rak te ry stycz ny pod -
ze spół urzą dze nia. Hy -
drau licz nie te le sko po -
wa ne ra mię wy się gni ka

z dwie ma sek cja mi wy su wa ne jest za po mo cą si -
łow ni ka hy drau licz ne go oraz ukła du cię gien łań -
cu cho wych. W me cha ni zmie te le sko po wa nia za -
sto so wa ne zo sta ły kloc ki śli zgo we z two rzy wa
sztucz ne go o bar dzo ni skim współ czyn ni ku tar -
cia. Kosz wy ko na ny z włók na szkla ne go ma wy -
mia ry (dł. x szer. x wys.) 1,4 x 0,85 x 1,1 me tra,
co za pew nia swo bod ne ru chy ope ra to ra bez
wzglę du na jego po stu rę czy gru by ubiór ro bo -
czy. Do dat ko wą zaletą jest  moż li wość ob rotu
ko sza w za kre sie ±90°.
Szcze gól na bu do wa ko sza i me cha ni zmu prze gu -
bo we go pod no śni ka oraz ide al ny sto su nek za się gu
ro bo cze go do sze ro ko ści roz sta wie nia pod pór po -
zwa la ma szy nie na pra cę w peł nej swo bo dzie ru -
chów. Wy god ny do stęp do ob słu gi wa nej lam py
ulicz nej czy przy ci na ne go drze wa za pew nia moż li -
wość ob ro tu pod sta wy wy się gni ka w za kre sie 370°.
Urzą dze nie wy po sa żo ne we w peł ni hy drau licz ny
sys tem pro por cjo nal ne go ste ro wa nia zo sta ło wy -
po sa żo ne w sys tem kon tro li udźwi gu, któ ry umoż li -
wia uzy ska nie opty mal ne go za się gu w sto sun ku
do ak tu al ne go ob cią że nia ko sza ro bo cze go.
Dźwi gnie ro bo cze za bez pie czo ne są przed przy -
pad ko wym wy chy le niem. Ope ra tor mo że ste ro -
wać pod no śni kiem z dwóch po zy cji – al bo bez -
po śred nio z ko sza ro bo cze go, al bo z miej sca
przy ko lum nie. Ste ro wa nie pod po ra mi po zwa -
la ją cy mi na skom pen so wa nie na chy le nia pod -
ło ża do 4,8° od by wa się z po zio mu grun tu.
Pod po ry moż na roz ło żyć na sze ro kość 2,98
me tra, co za pew nia mak sy mal ny wy sięg w po -
zio mie do 11,7 me tra.
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Opty mal ny w miej skim śro do wi sku
Ulicz ki i za uł ki sta rych miast, alej ki par ko we, chod ni ki oraz ścież ki ro we ro we to

miej sca, w których z ra cji utrud nio ne go do stę pu pracować moż na tyl ko
korzystając ze spe cjal nie przy sto so wa ne go sprzę tu. W ta kich warunkach ide al nie

sprawdza się no wy pod no śnik ko szo wy Pal fin ger P17 0TX E.

z Ope ra tor w ko szu ma do dys po zy cji sys tem kon tro li sta bil no ści, ha ki
słu żą ce do mo co wa nia pa sów bez pie czeń stwa, ręcz ny pa nel ste ro wa -
nia do awa ryj ne go opusz cze nia pod no śni ka, awa ryj ną ręcz ną pom pę
hy drau licz ną i oczy wi ście przy cisk słu żą cy do na tych mia sto we go za -
trzy ma nia urzą dze nia w przy pad ku nie bez pie czeń stwa
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