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Výstavba ciest a stavebné vozidlá

Špeciálna manipulačná technika Palfinger

Značka Palfinger patrí medzi popredných svetových výrobcov
manipulačnej techniky. Na Slovensku túto renomovanú
značku zastupuje spoločnosť KUHN-MT Slovakia.
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poločnosť KUHN-MT Slovakia, s. r. o., sídli v modernom areáli lokality logistického parku Senec. Do produktového port-
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fólia KUHN-MT Slovakia patria hydraulické
nakladacie žeriavy Palfinger od 1 tonometra do 200 tonometrov so 120 modelmi,
ktoré využíva odvetvie stavebníctva, dopravy
a logistiky, integrovaných záchranných systémov, technických služieb miest a obcí, odpadového hospodárstva, manipulácie s kovovým
šrotom a drevnou guľatinou. Ďalšie sú určené
pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, farmy, montáž na traktory a vyvážacie prívesy. Do produktového portfólia patria aj nosiče kontajnerov
Palfinger v dvoch modelových skupinách, a to
hydraulické jednoramenné hákové naťahovače kontajnerov a hydraulické dvojramenné
reťazové nakladače kontajnerov s nosnosťou
od 3 do 30 ton.
Hydraulické nakladacie žeriavy Palfinger
presviedčajú svojou spoľahlivosťou, odolnosťou, jednoduchou obsluhou a vysokou hospodárnosťou. Rôzne príslušenstvo (navijaky, drapáky, rotátory, paletové vidly, pracovné koše
a iné) rozširuje rozsah využitia žeriavov.
Spoločnosť KUHN-MT Slovakia má už roky silné postavenie
na slovenskom trhu, ponúka kvalitné služby v oblasti predaja,
montáže, servisu. Dostupnosť väčšiny náhradných dielov je
do 24 hodín a dokončenie malých opráv v ten istý deň. Produkty
Palfinger sú súčasťou dodatočnej montáže na vozidlá, alebo ako
samostatné manipulačné vozíky či statické zariadenia. „Kombinácií
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Zaujímavosťou je závesný manipulačný vozík Palfinger
F3 203 PX, ktorý si vozí dopravca vzadu pod ložnou plochou vozidla
alebo na návese.“

je veľké množstvo a príklady neštandardného použitia produktov sú napríklad betónový domiešavač s hydraulickou rukou
Palfinger,“ hovorí Ing. Pavol Zelina, prokurista KUHN-MT Slovakia a pokračuje: „V energetike či údržbe osvetlenia sa často využívajú menšie vozidlá s hydraulickou plošinou Palfinger P 220 A.

Ďalším príkladom je hydraulická ruka Palfinger na manipulátore.

Značka Palfinger patrí globálne k svetovej špičke a neustále vyvíja
a inovuje svoje produkty. Každoročne prináša na európsky trh novinky,
ktoré ešte zvyšujú výkon, kinetické schopnosti či ovládacie prvky.

Nové modely PK 55.002 TEC 5
a PK 58.002 TEC 7

V marci tohto roku uviedol Palfinger na trh dva nové modely
univerzálnych žeriavov v segmente 60 tonometrov s prvotriednym
výkonom. Rozsah dostupných funkcií v kombinácii s novým dizajnom umožňuje pracovať efektívnejšie a presnejšie. Obidva žeriavy
sa vyznačujú pôsobivým dosahom 33,7 metra. Maximálny zdvíhací
moment pre PK 55.002 TEC 5 je 53,1 tonometra a pre PK 58.002
TEC 7 55,5 tonometra. To značne uľahčuje zdvíhanie ťažkých bremien. Modely žeriavov PK 55.002 TEC 5 a PK 58.002 TEC 7 predstavujú úplne nový dizajn v segmente 55 až 60 tonometrov. To platí
pre oceľovú konštrukciu aj pre elektroniku.
Žeriavy TEC sú dobre známe pre svoju rozmanitosť komfortných
funkcií, ako sú napríklad osvedčené systémy Dual Power Systems
na využitie plného zdvíhacieho výkonu.
Power Link Plus je systém dvojitého spojenia, ktorý zvyšuje zdvíhaciu silu žeriava vďaka špeciálnemu prepojeniu medzi výložníkom, hlavným ramenom a stĺpom žeriava.

Obchod: 0911 900 131, 0911 555 592, 0903 404 600
Servis: 0911 071 447, Sklad ND: 0911 166 966

