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O jej naj now szych do ko na -
niach i moż li wo ściach pro -
duk cyj nych moż na się by ło
prze ko nać pod czas zor ga ni -
zo wa ne go nie daw no dnia
otwar te go. Im pre zę, która
odbyła się na te re nie za kła du
Gra co w pod war szaw skim
Pło cho ci nie wy ko rzy sta no
rów nież na pre zen ta cję kil ku
go to wych po jaz dów prze zna -
czo nych do róż nych branż.
Jed nym z nich był ze staw
do trans por tu ma te ria łów bu -
dow la nych skom ple to wa ny
na 3-osio wym pod wo ziu
MAN TGS 26.400 z ukła dem
na pę do wym 6x4 i ka bi ną ty -
pu „L” z jed ną le żan ką.
Na tyl nym zwi sie za mon to -
wa no żu raw Pal fin ger
PK 160001-K z dwie ma sek -
cja mi wy su wa nym hy drau -
licz nie, o mak sy mal nym wy -
się gu do 9,8 metra. W ta kiej
kon fi gu ra cji urzą dze nie za -
pew nia udźwig rów ny 1,5 to -
ny, umoż li wia jąc swo bod ne
i bez piecz ne ope ro wa nie róż -
ny mi pre fa bry ka ta mi be to no -
wy mi, spa le ty zo wa ny mi ma -
te ria ła mi bu dow la ny mi, kom -
pak to wy mi ma szy na mi do ro -
bót ziem nych itp. Za miast ha -
ka naj częściej wy ko rzy sty -
wa nym osprzę tem ro bo -
czym są chwy tak za ci sko wy
i wi dły do pa let. Te ostat nie
ma ją dłu gość 1.150 mm
i udźwig 2.000 kg, ale ich naj -
waż niej szą za le tą jest hy drau -
licz ne po zio mo wa nie i ob ra -
ca nie (za po mo cą ro ta to ra),
co w zna czą cy spo sób uła -
twia ope ro wa nie ła dun kiem.
Ste ro wa nie pra cą żu ra wia od -
by wa się z sie dzi ska za mon -
to wa ne go z pra wej stro ny ko -
lum ny, dzię ki cze mu ma on
od po wied ni wi dok na ob szar
pra cy. In ny mi waż ny mi za le -
ta mi za pre zen to wa ne go mo -
de lu są tak że prze prost ra -
mie nia zgi na ne go o 15°, któ -

ry umoż li wia wy god ne ope ro -
wa nie żu ra wiem w ni skich
po miesz cze niach, jak rów -
nież 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 w prze strze ni tło ko -
wej. Dzię ki te mu pra ca żu ra -

wia w fa zie zwięk sza nia dłu -
go ści wy się gni ka mo że być
szyb sza na wet o 20%. W ce -
lu za pew nie nia mak sy mal ne -
go po zio mu bez pie czeń stwa,
bo ga te wy po sa że nie urzą -
dze nia obej mu je tak że sys -
tem HPSC, któ ry w za awan -
so wa ny spo sób kon tro lu je je -

go sta tecz ność w peł nym za -
kre sie ob ro tu (360°), do sto so -
wu jąc bez stop nio wo mak sy -
mal ny udźwig, ja ki jest moż -
li wy do uzy ska nia przy ak tu -
al nym roz su nię ciu pod pór.
Przy zmia nie kon fi gu ra cji
do po zy cji trans por to wej, żu -
raw jest skła da ny w li te rę
„Z”, dzię ki cze mu nie zaj mu -
je miej sca nad skrzy nią i tym
sa mym umoż li wia trans port
wyż szych ła dun ków.
Pal fin ger do kła da wszel kich
sta rań, aby pro jek to wa ne
przez nie go żu ra wie by ły nie
tyl ko wy daj ne, funk cjo nal ne
i bez piecz ne, ale tak że nie -
za wod ne i trwa łe. Dla te go
te le sko po wa ne wy się gni ki
są wy po sa żane w śli zgi te -
flo no we, któ re nie wy ma ga -
ją sma ro wa nia i tym sa mym
ła twiej utrzy mać je w czy -
sto ści, a prze wo dy hy drau -
licz ne znaj du ją ce się
przy prze gu bach są chro nio -
ne przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi (na przykład
prze tar ciem) spe cjal nym oplo -
tem two rzy wo wym. Ca ła kon -
struk cja jest grun to wa na me -
to dą ka ta fo re zy (KTL), gwa ran -
tu jąc od po wied nie za bez pie -
cze nie prze ciw ko ro zyj ne.
Oprócz żu ra wia, po jazd zo -
stał rów nież wy po sa żo ny
w skrzy nię ła dun ko wą o wy -
mia rach we wnętrz nych (dł. x
szer. x wys.) 6.500 x 2.450
x 800 mm. Dzie lo ne bur ty zo -
sta ły wy ko na ne z alu mi nium,
na tomiast do bu do wy pod -
ło gi o gru bo ści 27 mi li me -
trów wy ko rzy sta no sklej kę
z po wierzch nią an ty po śli zgo -
wą. Pod wo zie zo sta ło rów -
nież wy po sa żo ne w sprzęg
Ring fe der, bo umiesz cze nie
żu ra wia na tyl nym zwi sie
po zwa la rów nież
na nie skrę po wa ną
ob słu gę przy cze py.

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – sa mo dziel ny roz ła du nek w trud no do stęp nych miej scach
Bie żą cy rok za po wia da się dla bran ży bu dow la nej dość per spek ty wicz nie, co dla wie lu przed się bior -
ców ozna cza ko niecz ność roz bu do wy lub wy mia ny eks plo ato wa ne go sprzę tu. Je śli ma to być sa mo -
chód cię ża ro wy z żu ra wiem prze ła dun ko wym, war to wziąć pod uwa gę ofer tę fir my Gra co 
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Tak skompletowany pojazd ma masę własną 13.800 kg, co przy DMC równej
26.000 kg oznacza ładowność przekraczającą 12 t

Składanie żurawia w literę „Z” na tylnym zwisie umożliwia swobodne przewożenie
ładunków o większej wysokości




