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In te gral ną część za bu do wy ofe ro wa nej przez
Gra co sta no wi żu raw za ka bi no wy Pal fin ger 
PK 2 8.502 TEC 7. 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 nie ogra ni czo ny ob rót ko lum -
ny. 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 bez stop -
nio wo 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. 
Po jazd wy po sa żo no w skrzy nię ła dun ko wą z an -
ty po śli zgo wą pod ło gą o wy mia rach we wnętrz -
nych 3.000 x 2.450 x 600 mm. Sys tem uchwy tów
w obrzeż ni cach za pew nia bez piecz ne mo co wa -
nie i prze wo że nie ła dun ku. W skrzy ni za mon to wa -
na zo sta ła ob rot ni ca do prze wo zu słu pów trak cyj -
nych o do pusz czal nym na ci sku pię ciu ton. 
Wy się gnik urzą dze nia kla sy 26,8 tm ma sie dem
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 19,3 me tra. W ta kiej
kon fi gu ra cji udźwig urzą dze nia wy no si 840 kg,
na to miast udźwig mak sy mal ny to 8.250 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
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a Oprócz żu ra wia przy go twa -
ny przez Gra co po jazd wy -
po sa żo ny zo stał w po zio mo -
wa ny au to ma tycz nie kosz
ro bo czy BB040, w któ rym
pra co wać mo gą dwie oso by 

a Prze no śna kon so la umoż li -
wia ope ra to ro wi pra cę w po -
je dyn kę, z da la od żu ra wia
i zde cy do wa nie ułatwia ma -
ni pu lo wa nie ła dun kiem

f Żu raw Pal fin ger PK28.502 TEC5
ma siedem wy su wa nych sek -
cji. Prze wo dy hy drau licz ne
po pro wa dzo no we wnątrz wy -
się gni ka, co do sko na le za -
bez pie cza je przed uszko dze -
nia mi me cha nicz ny mi

Ener ge ty cy 
do ce nia ją 
kon struk cje Gra co

Przed się bior stwa z sek to ra ener ge tycz ne go czę sto wy ko nu ją za da nia w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach. Na co dzień sto so wać mu szą spe cja li stycz ne po jaz dy, któ re bez pro ble mów 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, skon -
fi gu ro wa ną i przy go to wa ną przez fir mę Gra co, jest wie lo funk cyj ny po jazd z żu ra wiem Pal fin ger typ
PK 28.002 TEC 7 za mon to wa nym na pod wo ziu MAN TGS 18.400 w ukła dzie na pę do wym 4x4.

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. Roz wią -
za nie to po zwa la na znacz nie skró ce nie cza su
pra cy oraz umoż li wia peł ną kon tro lę urzą dze nia.
Ma to znacze nie zwłasz cza pod czas ma new rów
ra mie niem żu ra wia 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
na wet nad sze ścio ma funk cja mi urzą dze nia. Kon -
so la umoż li wia ope ra to ro wi usta wie nie klu czo -
wych pa ra me trów pra cy żu ra wia. Dzię ki te mu, że
w in tu icyj nym me nu dłu gie, skom pli ko wa ne 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. 

pk_420_10.qxp_pk118  16/09/20  11:33  Page 20


