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Nowość w firmie
Mazur Żurawie
Fot. Mazur Żurawie

Kabina żurawia Liebherr 202EC-B10 Litronic z obrotnicą

W bieżącym roku park maszynowy
firmy Mazur Żurawie powiększono
o 30 żurawi wieżowych Liebherr
m.in.: 78EC, 63EC-B5, 110EC-B6,
113EC-B6, 200EC-HM oraz fabrycznie nowy 202 EC-B10 Litronic.
Jak chwali się właściciel firmy, 202
EC-B10 Litronic jest pierwszym od
10 lat żurawiem sprzedanym z fabryki
Liebherr Werk Biberach do Polski.
Model ten dysponuje maksymalnym
udźwigiem 143 tm. Wyposażony jest
w elektroniczne sterowanie napędem
wciągarki głównej FR.tronic. Odpowiada za płynną zmianę prędkości
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Fot. Mazur Żurawie

Spółka Mazur Żurawie znana jest na rynku krajowym
ze sprzedaży i wynajmu żurawi wieżowych niemieckiego
producenta maszyn budowlanych, firmy Liebherr. W parku
maszynowym ma obecnie 130 żurawi, których udźwig
wynosi od 27 do 290 tm, a długość wysięgników do 75 m.
Mając na uwadze zapewnienie obsługi wszelkich projektów
realizowanych przez klientów, firma stale uzupełnia
posiadaną już gamę żurawi.

podnoszenia, w pełnym zakresie obrotów oraz zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo placu budowy. Zastosowanie silnika wciągarki o dużej mocy
pozwala na zwiększenie prędkości
pracy oraz umożliwia użycie zblocza
w systemie 2-linowym. W połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem
sterowania pracą silników (przetwornicą częstotliwości), powoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej
(skrócenie czasu efektywnej pracy
żurawia) oraz eliminuje skoki napięcia przekazywane do sieci. W dzisiejszych czasach jest to cecha, która
determinuje użycie tego typu żurawia
na budowie. Komfort pracy operatora
oraz bezpieczeństwo ludzi pracujących pod żurawiem zdecydowanie
podnosi system Micromove. Odpowiada za intuicyjną zmianę zakresu
pracy manetki i umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych ruchów
ładunkiem.
Producent zadbał również o to, aby
maksymalnie uprościć transport żurawia. Elementy mogą być przewożone
w orientacji montażowej oraz w odpowiedniej kolejności dostarczone na
miejsce montażu. Sam montaż jest
szybszy, dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu Quickconnect –
do łączenia dolnych pasów wysięgnika
oraz przyłączenia wysięgnika i przeciwwysięgnika z obrotnicą.
Po raz pierwszy nowy nabytek firmy
Mazur Żurawie będzie zmontowany na
budowie Galerii Libero w Katowicach.
Inwestycja obejmuje ok. 45 tys. m kw.
powierzchni handlowej i rozrywkowej
na trzech poziomach, a jej realizacja
ma potrwać do marca 2018 roku.  

Elementy żurawia 202EC-B10 Litronic są transportowane w orientacji montażowej
oraz w odpowiedniej kolejności dostarczone na miejsce montażu

