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Oczy wi ście, to żad ne „od kry -
cie Ame ry ki”, ale moż li we że
na stał czas, aby fir my bu dow -
la ne jesz cze bar dziej wy ko -
rzy sta ły za le ty HDS-ów,
zwłasz cza że jest w czym wy -
bie rać. Przy kła dem jest ofer -
ta fir my Gra co, któ ra nie tyl ko
do star cza, ale i za bu do wu je
pod wo zia cię ża ro we żu ra wia -

mi Pal fin ger wraz z za bu do -
wa mi plat for mo wo -skrzy nio -
wy mi. Przyj rzyj my się za bu -
do wie Gra co skła da ją cej się
z żu ra wia Pal fin ger ty pu
PK48002 -EH na pod wo ziu
Vo lvo FM 6x4 460. W ja ki
spo sób na rzę dzie to pomaga
roz wią zać pro ble my ka dro we
i ni skich sta wek? 
Za cznij my od kwe stii pra cow -
ni czych. Kie row ca -ope ra tor
ta kie go po jaz du to jak sa ma
na zwa wska zu je „dwa w jed -
nym”. Przy zwy cza ili śmy się

już do te go. Jed nak obec -
na sy tu acja na pol skich pla -
cach bu do wy po ka zu je, że nie
ma od te go od wro tu. Do staw -
ca użyt ku ją cy ty po wy po jazd
skrzy nio wy bez HDS -a co
praw da uzy sku je więk szą ła -
dow ność (po więk szo ną
o ma sę zwol nio ną przez nie -
za in sta lo wa ny żu raw), ale

przy każ dym roz ła dun ku ska -
zy wa ny jest na ła skę – a ra -
czej nie ła skę – in nych ro bot -
ni ków bu dow la nych. Nikt
prze cież nie od de le gu je pra -
cow ni ka – za trud nio ne go
na przy kład przy zbro je -
niu – do po mo cy w roz ła dun -
ku. Mi nę ły już też cza sy, gdy
ope ra tor żu ra wia wie żo we go

zie wał z nu dów w swo jej ka -
bi nie, bo te go ro dza ju dźwi -
gni ce pra cu ją obec nie
na okrą gło, a gdy nie są już
po trzeb ne, szyb ko prze no si
się je na in ną bu do wę. Żu -
raw mo że też w da nym mo -
men cie wy ko ny wać bar -
dziej pil ną pra cę, na przy -
kład po da wać świe ży be ton.
Po za tym żu raw wie żo wy
mo że nie się gać tam, gdzie
na le ży ulo ko wać do pie ro co
przy wie zio ny ła du nek, jak
cho ciaż by dru gą kon dy gna -
cję z go to wym stro pem. Mo -
gą też po ja wić się bra ki si ły
fi zycz nej do ob słu gi sze kli
za wie sia. W ta kiej sy tu acji
kie row ca zo sta je po zo sta wio -
ny sam so bie, a czas nie do -
cho do wej pra cy pły nie… 
Na szczę ście wie lu do staw -
ców ma te ria łów bu dow la nych
już daw no do strze gło ten pro -
blem i za in we sto wa ło w po jaz -
dy wy po sa żo ne w HDS -y.
Obec nie przy da ło by się aby
fir my bu dow la ne czę sto prze -
miesz cza ją ce ba ra ki, na rzę -
dzia, urzą dze nia i in ne ele -
men ty wy po sa że nia pla cu bu -
do wy do ce ni ły ko rzy ści pły ną -
ce z użyt ko wa nia cię ża ró wek
z żu ra wia mi hy drau licz ny mi.
W ja ki spo sób ofer ta Gra co
przy czy nia się do roz wią za nia
pro ble mów ka dro wych? HDS
Pal fin ger ty pu PK48002 -EH
wy po sa żo ny jest w zdal ne ste -
ro wa nie ra dio we SCAN RE CO
lub HE TRO NIC z sze ścio ma
funk cja mi pro por cjo nal ny mi
z dźwi gnia mi li ne ar ny mi
(na ży cze nie z dźwi gnia mi
krzy żo wy mi). Ozna cza to, że
ope ra tor mo że sa mo dziel nie
za piąć za wie sia do ła dun ku,
gdyż prze no śne ra dio ste ru ją -
ce mo że mieć ze so bą. Dzię ki
te mu do za ła dun ku lub roz ła -
dun ku nie jest ko niecz na po -
moc dru gie go pra cow ni ka.
Zdal ne ste ro wa nie „so lo”
przy dat ne jest szcze gól nie
pod czas roz ła dun ku do staw
po go dzi nach pra cy, gdy
na bu do wie nie ma już ni ko -
go. Opcje do dat ko we ste ro -
wa nia ra dio we go SCAN RE CO
to tak że układ START/STOP,
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Żu ra wie z Gra co receptą na kłopoty!
Obec ne pro ble my pol skich przed się bior ców bu dow la nych co raz czę -
ściej ob ra ca ją się wo kół bra ków ka dro wych i ni skich sta wek. Dla te go
też niezwykle li czą się sku tecz ne spo so by niwelujące te zja wi ska. Jed -
nym z nich jest za sto so wa nie w trans por cie ma te ria łów i urzą dzeń bu -
dow la nych po jaz dów cię ża ro wych z żu ra wia mi hy drau licz ny mi 

Zabudowa z po kaź nym żu rawiem hy drau licz nym posadowionym na so lid nym pod wo ziu to dzie ło fir my Gra co. Stanowi ono receptę
na kło po ty nur tu ją ce bran żę związane z bra kami ka dro wymi i ni skimi staw kami

Przenośna konsola umożliwia pracę w pojedynkę i z dala od żurawia. Dzięki temu
kierowca-operator może łatwiej nadzorować manipulowanie ładunkiem
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czy li zdal ne za łą cza nie i wy łą -
cza nie sil ni ka po jaz du z pul pi -
tu ste ro wa nia ra dio we go żu ra -
wia czy pod wyż sza nie ob ro -
tów sil ni ka z pul pi tu ste ro wa -
nia ra dio we go. Te go ty pu
funk cje przy dat ne są przy pra -
cach roz ła dun ko wych z jed -
no cze snym mon ta żem. To
tak że oszczęd ność na „czyn -
ni ku ludz kim” – sko ro ła du nek
zo stał już pod nie sio ny, le piej
go od ra zu za mon to wać, za -

miast od kła dać to i spro wa -
dzać po now nie sprzęt i lu dzi.
Unie sio ny ele ment moż -
na bez piecz nie mon to wać
dzię ki HPSC – za awan so wa -
ne mu sys te mo wi 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. W pra cy przy da je się

wy świe tlacz sta nu pod par cia
z obu stron żu ra wia, kon tro la
po ło że nia trans por to we go
(gdy ra mio na żu ra wia są roz -
ło żo ne nad skrzy nią) oraz
układ kon tro li pod pór w po ło -
że niu trans por to wym AUSW.
Ope ra cje we wnątrz ni skich
po miesz czeń – na przy kład
mon taż agre ga tów we wnątrz
bu dyn ku – umoż li wia prze -
prost ra mie nia PO WER LINK
PLUS zgi na ne go o kąt 15°,

a 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 po -
mo że szyb ko po wró cić ha -
kiem po ko lej ny ła du nek. Po -
nie waż prze wo dy hy drau licz -
ne popro wa dzo no we wnątrz
wy się gni ków, nie ma obaw że
przy ta kich pra cach doj dzie

do ich uszko dze nia po przez
kon takt z ele men ta mi bu dyn -
ku. Z ko lei sys tem za bez pie -
cze nia prze ciw prze cią że nio -
we go PAL 50 i NOT -AUS za -
po bie ga ją nie bez piecz nym
sy tu acjom wy ni ka ją cym z nie -
do sza co wa nia wa gi ła dun ku
na dłu go ści ra mie nia – wszak
nie za wsze moż na do kład nie
okre ślić ma sę urzą dzeń lub
od le głość od po jaz du na ja -
kiej ma ją się zna leźć. Stan dar -
do wo za in sta lo wa no wi zu al ny
i aku stycz ny wskaź nik ob cią -
że nia i prze cią że nia, dzie sięć
me trów ka bla do al ter na tyw -
ne go ste ro wa nia pi lo tem,
dwie ba te rie oraz ła do war kę
do nich. Au to ma tycz ne prze -

łą cza nie czę sto tli wo ści
w przy pad ku za kłó ceń oraz
pro cen to wy wy świe tlacz ob -
cią że nia żu ra wia do dat ko wo
za pew nia ją kom fort psy chicz -
ny kie row cy -ope ra to ra. 
W ja ki spo sób za bu do wa Gra -
co po zwa la zni we lo wać pro -
blem ni skich sta wek bu dow -
la nych? Po za ty po wym ma ni -
pu lo wa niem ła dun kiem żu raw
o mo men cie udźwi gu 456,3
kNm (46,5 tm dla wy się gu 7,7
me tra) mo że wy ko ny wać pra -
ce ty po wo dźwi go we, zwłasz -
cza, że ulo ko wa no go na tyl -
nym zwi sie. Gdy bra ku je zle -
ceń trans por to wych żu raw
moż na wy ko rzy sty wać do re -
ali za cji za dań ty po wych dla
żu ra wi sa mo jezd nych. Dzię ki
te mu jed no pod wo zie, je den
sil nik, jed na ra ta le asin go wa
oraz je den ope ra tor są w sta -

nie za stą pić dwa po jaz dy:
cię ża rów kę skrzy nio wą oraz
żu raw sa mo jezd ny. W więk -
szo ści przy pad ków ta kie
„2w1” w zu peł no ści za spo ka ja
po trze by przed się bior stwa bu -
dow la ne go. To za wsze o je -
den po da tek od środ ków
trans por tu, jed no ubez pie cze -
nie i je den etat mniej. 
Wy mia ry we wnętrz ne skrzy ni
ła dun ko wej (ok. 6.600 x 2.450
x 600 mm) po zwa la ją za brać
sze reg ła dun ków nie ko niecz -
nie bu dow la nych, czy li wpro -
wa dza ją po jazd do świa ta
trans por tu. Tu tak że moż -
na po szu ki wać do dat ko we go
gro si wa, zwłasz cza po za se zo -
nem bu dow la nym. Układ na -

pę do wy 6x4 w po łą cze niu
z 460 ko nia mi me cha nicz ny mi
mo cy oraz tyl ny sprzęg
do przy cze py spra wia ją, że po -
jazd ten spraw dza się na wet
na gor szych dro gach. Ni ska,
dzien na ka bi na nie prze szka -
dza w po zio mych ru chach ra -
mie niem żu ra wia, a przy tym
jest – jak przy sta ło na Vo -
lvo – wy god na i er go no micz na. 
Oszczę dza nie to je den ze spo -
so bów na prze trwa nie „cza -
sów ni skich sta wek”. Nie
należy zaprzestawać go tak że
w okre sie pro spe ri ty, gdyż
pozwoli osiągać więk sze zy -
ski. War to jed nak za zna czyć,
że rzad ko co, i rzad ko kie dy,
mo że za pew nić ta k pokaźne
oszczęd no ści, jak
uni wer sal na pro po zy -
cja fir my Gra co. 
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www.graco.pl

Zdolności transportowe Volvo FM z żurawiem na tylnym zwisie można powiększyć
przez dodanie przyczepy, na przykład skrzyniowej lub lawety do transportu maszyn

„Je den” naj le piej okre śla ofer tę Gra co skła da ją cą się z pod wo zia Vo lvo z za bu do wą
oraz żu ra wia Pal fin ger. Je den sil nik, jed na ra ta, je den po da tek dro go wy i je den ope ra tor 

Ka ta fo re tycz ne za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne i prze wo dy po pro wa dzo ne we wnątrz
ra mie nia żu ra wia pod no szą dłu go wiecz ność urzą dze nia


