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moż na szyb ko zor ga ni zo wać plac bu do wy, np.
przy usu wa niu awa rii sie ci wo do cią go wo -ka na li -
za cyj nej, a to wszyst ko przy uży ciu tyl ko jed ne go
sa mo cho du cię ża ro we go. 
Ko mu nal ni cy z pew no ścią do ce nią też ko lej ny
cie ka wy pro dukt – ha ko wiec Pal fin ger PO WER A.
Wy róż nia się on prze gu bo wym ra mie niem, co
przy da je się przy za ła dun ku ni skich kon te ne rów,
na przy kład w nie wy so kich ha lach, ga ra żach tak -
że tych pod ziem nych. Bio rąc pod uwa gę ro sną -
cą urba ni za cję miast i ogra ni czo ną po wierzch nię
na kon te ne ry ko mu nal ne, mo że to być bar dzo
cie ka wa pro po zy cja dla firm dzia ła ją cych w mia -
stach. Prze gu bo we ra mię uła twia tak że po bie ra -
nie dłuż szych kon te ne rów bez po trze by moc ne -
go „za dzie ra nia” ich do gó ry. Je że li ta ki kon te ner
po sia da wy so ko umiesz czo ny śro dek cięż ko ści
mo że to być na wet nie bez piecz ne. In ną za le tą
PO WER A jest opcja po dej mo wa nia po jem ni ków
z po zio mu znaj du ją ce go się po ni żej po zio mu po -
jaz du. Ta kie niec ki znaj du je my przy su per mar ke -
tach i w za kła dach pro duk cyj nych zatem po sia -
da nie mo de lu PO WER A mo że otwo rzyć użyt -
kow ni ko wi no we ob sza ry ryn ku. In ną, rów nie
cen ną za le tą ha kow ców Pal fin ger są róż ne opcje
te le sko po wa nia głów ne go ra mie nia. Dzię ki te mu
mo że my ope ro wać róż nej dłu go ści kon te ne ra mi.

POJAZDY KOMUNALNE
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a Oprócz stan dar do we go pi -
lo ta na ka blu urządzenia wy -
po sa żo ne są w ste ro wa nie
ra dio we, umoż li wia ją ce
zdal ną kon tro lę wszyst kich
funk cji urzą dze nia.

a Opcja umoż li wia ją ca po dej -
mo wa nie kon te ne rów mor -
skich to bar dzo prak tycz ne
roz wią za nie, roz sze rza ją ce
moż li wo ści ha kow ca o no -
we za da nia ko mu nal ne.

Le gen dar na ja kość mar ki Pal fin ger opie ra się
na skru pu lat nie do pra co wa nych szcze gó łach.
Po cząw szy od do bre go pro jek tu, po przez ma te -
ria ły, wy ko naw stwo, a na ob słu dze po sprze daż -
nej koń cząc, wi dać dba łość pro du cen ta o de ta -
le, skut ku ją ce póź niej szym za do wo le niem użyt -
kow ni ków. Dłu go wiecz ność prze ja wia się w za -
bez pie cze niu an ty ko ro zyj nym POP (Pal fin ger
Ori gin Pro tect), na któ re skła da się pia sko wa nie,
od tłusz cza nie, ma lo wa nie pod kła do we i elek tro -
sta tycz ne. Za sto so wa ne uprosz cze nia ob słu go -
we to tak że zysk klien ta, któ ry nie mu si oba wiać
się o zbęd ne prze sto je ser wi so we. Nie za bra kło
tak że no wo cze snych roz wią zań pod no szą cych
po ziom er go no mii i bez pie czeń stwa pra cy. Do -
wo dem jest BI SPE ED – układ do sto so wu ją cy
pręd kość pra cy ha ka do oko licz no ści. Z pu stym
kon te ne rem lub bez nie go pręd kość po wro tu ra -
mie nia ha ka mo że być więk sza, co w glo bal nym
ra chun ku zwięk sza ilość wy ko na nych kur sów,
płat ne go prze bie gu itp. Za dba no tak że o ostat -
nią fa zę po sa do wie nie kon te ne ra na ra mie
w trak cie za ła dun ku. Sys tem Soft Stop nie po -
zwo li na szko dli we dla po jaz du ude rze nie kon te -
ne ra o ra mę oraz na zwią za ny z tym uciąż li wy
dla oto cze nia ha łas. Ste ro wa nie ha kow cem od -
by wa się z ka bi ny, co prze wyż sza roz wią za nia
bra mo we, wy ma ga ją ce więk sze go wy sił ku kie -
row cy. Pal fin ger ofe ru je aż 7 ro dza jów ki ne ma -
ty ki ra mie nia, dzię ki cze mu speł nia wy ma ga nia
wszyst kich eu ro pej skich stan dar dów: NF, DIN,
CHEM, DIN ACTS, SCAN. 
Bar dzo cie ka wym pro duk tem jest dwu funk cyj ny
ha ko wiec ISO TIP. Po tra fi on po dej mo wać z po -
zio mu pod ło ża nie tyl ko kla sycz ne kon te ne ry ha -
ko we, ale tak że, dzię ki spe cjal ne mu ada pte ro wi
CHU, chwy tać 20-sto po we kon te ne ry mor skie. To
bar dzo prak tycz ne roz wią za nie dla przed się bior -
ców, wy ko rzy stu ją cych kon te ne ry na ma ga zy ny,
warsz ta ty, po wierzch nie biu ro we i so cjal ne. ISO -
TIP wy ma ga za sto so wa nia pod wo zia 3-4-osio we -
go, gdyż je go udźwig to 20 ton. Rów nież bran ża
ko mu nal na po win na ła ska wiej spoj rzeć na to roz -
wią za nie. Po sia da jąc za le d wie jed no pod wo zie
ha ko we i ba rak bu dow la ny w kon te ne rze 20”,

„Ha kow ce” Gra co 
– dobrze mieć „ha ka” na od pa dy!
Ko nia z rzę dem te mu, ko mu pro wa dząc bu do wę, re mont lub roz biór kę uda ło się obyć bez to -
wa rzy szą cych pra com od pa dów. Na wet je śli uda się część z nich wy ko rzy stać na miej scu – np.
gruz – to i tak po zo sta nie frak cja wy ma ga ją ca wy wie zie nia na skła do wi sko. Z dru giej stro ny
roz biór ka to in te re su ją ce miej sce po zy ski wa nia cen nych su row ców, ta kich jak złom sta lo wy.
Jak  by nie by ło, po trzeb ne są kon te ne ry na od pa dy oraz po jaz dy przy sto so wa ne do ich trans -
por tu, czy li po pu lar nie „ha kow ce”. Bo ga tą ofer tą tych urzą dzeń – wraz z za bu do wą – ofe ru je
fir ma Gra co, pol ski part ner mar ki Pal fin ger.
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Ła twiej też ulo ko wać ła du nek bli żej środ ka cięż -
ko ści, a to ma nie ba ga tel ny wpływ na bez pie -
czeń stwo jaz dy i trwa łość po jaz du. 
Przy kła dem do brze skom po no wa ne go po jaz du
dla bran ży ko mu nal nej jest po jazd do trans por -
tu kon te ne rów zbu do wa ny z ha kow ca Pla fin ger
typ T20 na pod wo ziu MAN TGS 26.440 6X2 -4
BL. To jednostka stosowana w lo gi sty ce kon te -
ne rów wiel ko ga ba ry to wych. Udźwig mak sy mal -
ny ha kow ca to ok. 20 t, czy li z od po wied nim za -
pa sem na wy pa dek prze ła do wa nia. Typ T20 jest
przy sto so wa ny do ob słu gi kon te ne rów o dłu go -
ści od 5,5 do 6,5 m. Z uwa gi na, czę sty przy ta -
kich wy mia rach, wy so ko umiesz czo ny śro dek
cięż ko ści za sto so wa no kil ka za bie gów za bez -
pie cza ją cych przed wy pad kiem: ra mę o sta łej
wy so ko ści za pew nia ją cą ni skie po ło że nie środ -
ka cięż ko ści trans por to wa ne go ła dun ku, po -
dwój ny punkt pod par cia kon te ne ra, me cha nicz -
ne za bez pie cze nie gar dzie li ha ka oraz tyl ną hy -
drau licz ną blo ka da kon te ne ra od we wnątrz.
Kom fort pra cy za pew nia ste ro wa nie ra dio we
z prze no śnej kon so li oraz wspo mnia ny już sys -

MASZYNY KOMUNALNE

tem ła god ne go uło że nia kon te ne ra do po zy cji
trans por to wej Soft Stop. Pod czas pro jek to wa -
nia nie za po mnia no o za pew nie niu atrak cyj nych
wa run ków eko no micz nych. Nie wiel ka ma sa
wła sna ha kow ca, uzy ska na dzię ki za sto so wa niu
no wo cze snej kon struk cji i wy so ko ga tun ko wych
sta li drob no ziar ni stych, ob ni ża ma sę ca łe go po -
jaz du, a więc i zu ży cie pa li wa – od czu wal ne
zwłasz cza przy jeź dzie „na pu sto”. 
Po za tym in ży nie ro wie Gra co uży li, opty mal ne go
do moż li wo ści ha kow ca, pod wo zia MAN
TGS 26.440 6X2 -4 BL. Już sa ma moc (324kW)
wska zu je, że to jed nost ka do bu do wa nia ze sta -
wów przy cze po wych. Te mu ce lo wi słu ży też
sprzęg ROC KIN GER 400G150A. Oczy wi ście, je -
że li bę dzie to przy cze pa pod kon te ne ro wa Pal fin -
ger typ T20, to z ła two ścią za ła du je ją też dru gim
kon te ne rem. Kon fi gu ra cja osi (6x2/2) w ukła dzie
re sor/po wie trze to opty mal ne roz wią za nie i na tra -
sę, i na mia sto, i na skła do wi ska, któ re obec nie
są co raz le piej do sto so wa ne dla te go ty pu za wie -
szeń. No śność osi przed niej 8000 kg i tyl -
nych 18000 kg (11500+7500 kg) po zwa la
na znacz ne prze cią że nia, a jak wia do mo prze wi -
dzieć do kład ną ma sę od pa dów jest nie zwy kle
trud no. Nawet pomimo szczerych chęci osób
rzetelnie załadowujących kontenery odpadami
ryzyko nadwagi jest duże - warto wówczas mieć
większy zapas nośności.  
Dla cze go war to sko rzy stać z ofer ty Gra co? War to
wy mie nić 3 po wo dy. Po pierw sze, Gra co re pre -
zen tu je jed ne go z naj lep szych pro du cen tów ha -
kow ców – Pal fin ger wszak to dłu go let nie do -
świad cze nie i wy so ka ja kość. Po dru gie, Gra co
ofe ru je peł ną ga mę usług zwią za nych z na by ciem
urzą dzeń za ła dun ko wych. Fir ma spe cy fi ku je,
sprze da je, mon tu je, ser wi su je i do star cza ma te -
ria ły eks plo ata cyj ne. I wresz cie po trze cie, Gra co
nie jest no wi cju szem w bran ży ko mu nal nej,
i na swym kon cie ma im po nu ją cy sze reg suk ce -
sów. To 3 moc ne „ha ki” na od pa dy.

a Urzą dze nie ha ko we Pal fin -
ger T20, dys po nu ją ce mak -
sy mal ną tech nicz ną zdol no -
ścią za ła dun ko wą wy no szą -
cą 20 ton. Umoż li wia ono
ob słu gę kon te ne rów o we -
wnętrz nej dłu go ści w za kre -
sie od oko ło 5.5 do 6.5 metra

s Przy kładami roz wią za ń zwięk -
sza ją cych efek tyw ność pra -
cy są sys tem ła god ne go
ukła da nia kon te ne ra do po -
zy cji trans por to wej Soft Stop
oraz ra ma o „sta łej” wy so ko -
ści, gwa ran tu ją ca ni skie po -
ło że nie środ ka cięż ko ści za -
ła do wa ne go po jaz du. 


