Patruuna

PRZYCZEPY
Z ZURAWIEM
DO WYWOZU BALI
DREWNIANYCH

Junkkari Oy
Junkkari Oy jest fińską firmą dostarczającą maszyny
dla rolnictwa i przemysłu leśnego.Firma projektuje,
wprowadza na rynek i produkuje maszyny
przeznaczone do siania, transportu i na potrzeby
leśnictwa.
Firma Junkkari ma swoją siedzibę w Południowej
Ostrobotni, w regionie Ylihärmä,w Kauhava. Jest ona
częścią grupy MSK Group Oy.Siostrzanymi firmami
Junkkari są Maaseudun Kone Oy,Junkkari Muovi Oy
oraz Juncar Oy.
Korzenie przedsiębiorstwa są silnie związane
z rozwojem fińskiego rolnictwa.Firma współpracuje
z rol nikami i zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych
od trzech pokoleń.Korzystanie z doświadczeń
klientów — rolników stanowi wciąż centralą zasadę
działań Junkkari.Firma zyskała w latach 50 . XX wieku
reputację odpowiedzialnego producenta wysokiej
jakości maszyn.Wzrost udziału Junkkari Oy w rynku,
we wszystkich obszarach,stanowi dowód sukcesu
firmy ,bazującej od dziesięcioleci na podejściu
zorientowanym na klienta.

Projektowanie i zarządzanie produkcją w firmie
Junkkari Oy odpowiada najnowszym osiągnięciom w
tych obszarach.Junkkari była pierwszą fińską firmą
projektującą i produkującą maszyny rolnicze,która
uzyskała certyfikat ISO 9001.Oprócz tego firma
posiada certyfikat środowiskow y ISO 14001.
Zaawansowane systemy automatyzacji, takie jak
roboty spawalnicze i systemy cięcia laserowego,
zapewniają elastyczność i szybkość procesu
produkcji.Ludzkie umiejętności pozostają jednak
wciąż sercem nowoczesnych technologii.
Właściwości produktów firmy Junkkari odpowiadają
wymaganiom klientów. Podstawowe wersje rodzin
produktów Junkkari spełniają wymagania mniejszych
gospodarstw rolnych, podczas gdy zaawansowane,
zautomatyzowane modele są adresowane do dużych
gospodarstw.Różne funkcje mechaniczne wersji
maszyn o bogatszym wyposażeniu są sterowane
z kabin ciągników, z wykorzystaniem elektrycznych
lub hydraulicznych układów sterowania. Wiele
innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez firmę
Junkkari pozwala w niepowtarzalny sposób poprawić
komfort użytkowników.
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Junkkari Patruuna

Patruuna 3151 jest najmniejszym żurawiem dostępnym
w ofercie. Jego zasięg wynosi 5,1 m, moment podnoszący
wynosi 31 kNm, a moment obrotowy - 8 kNm. Oznacza to,
że jest to mocna maszyna mogąca podnosić zadziwiająco
ciężkie ładunki.
Żuraw jest wyposażony w 3-punktowe mocowanie, co
umożliwia jego łatwy montaż do trzypunktowego układu
zawieszenia.W przypadku montażu tego żurawia na
przyczepie, zaleca się jego sprzęgnięcie z przyczepą typu
Patruuna 7.
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kg
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405

m

3

4

5,1

3151

- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje chwytak
o pojemności 0,2 m² oraz mechanizm chwytaka typu FR 7.
- Elastyczne przewody żurawia są zabezpieczone za pomocą
ochronnych spiral.
- Obrotnica zawiera odwracalne koło zębate i wytrzymałą
zębatkę.
- Średnica trzpieni przegubów wysięgnika wynosi 35 lub
40 mm.
- Koło zębate,zębatka oraz trzpienie są wykonane
z hartowanej stali.

Ob rotnica żurawi serii 31 i 41 zawiera odwracalne koło
zębate.Koło zębate,zębatka oraz trzpienie są wykonane
z hartowanej stali.

Junkkari Patruuna

Patruuna 3162 jest żurawiem o popularnej wielkości.
Jego zasięg wynosi 6,2 m,moment podnoszący wynosi
31 kNm,a moment obrotowy - 8 kNm. Wysuwane
hydraulicznie przedłużenie wysięgnika umożliwia
zwiększenie jego zasięgu.
Żuraw jest wyposażony w 3 -punktowe mocowanie, co
umożliwia jego łatwy montaż do trzypunktowego układu
zawieszenia. W przypadku montażu tego żurawia na
przyczepie,zaleca się jego sprzęgnięcie z przyczepą
typu Patruuna 9.
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3162

- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje chwytak
opojemności 0,2 m ²oraz mechanizm chwytaka typu FR 7.
- Elastyczne przewody żurawia są zabezpieczone za
pomocą ochronnych spiral.
- Obrotnica zawiera odwracalne koło zębate i wytrzymałą
zębatkę.
- Średnica trzpieni przegubów wysięgnika wynosi 35 lub
40 mm.
- Koło zębate,zębatka oraz trzpienie są wykonane
z hartowanej stali.
- Przedłużenie wysięgnika jest wykonane ze spec jalnej
stali Optim 650 MC.

Przedłużenie wysięgnika jest oparte na żeliwnych
prowadnicach w osi pionowej i poprzecznej.
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Junkkari Patruuna

4169

Żurawie typu 41,45 i 57 są wyposażone w szerokokątne
przeguby gwarantujące równomierne rozłożenie sił w
szerokim zakresie ruchu.

Patruuna 4169 jest na prawdę uniwersalnym żurawiem.
Jego zasięg wynosi 6,9 m,moment podnoszący wynosi
41 kNm, a moment obrotowy - 8 kNm. Żuraw wyposażony
w wysuwane hydraulicznie przedłużenie wysięgnika
(1,65 m) oraz w szerokokątne przeguby jest maszyną
uniwersalną i dlatego też jest najpopularniejszym
modelem firmy Junkkari. Żuraw jest wyposażony w
3 -punktowe mocowanie, co umożliwia jego łatwy montaż
do trzypunktowego układu zawieszenia.W przypadku
montażu tego żurawia na przyczepie,zaleca się jego
sprzęgnięcie z przyczepą typu Patruuna 9 lub 10.
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- Elastyczne przewody żurawia są zabezpieczone za
pomocą ochronnych spiral.
- Obrotnica zawiera odwracalne koło zębate i wytrzymałą
zębatkę.
- Średnica trzpieni przegubów wysięgnika wynosi 40 mm.
- Koło zębate,zębatka oraz trzpienie są wykonane
z hartowanej stali.
- Przedłużenie wysięgnika jest wykonane ze specjalnej
stali Optim 650 MC.

W żurawiach typu 4169 i 4569,wewnętrzny siłownik
pozwolił uzyskać niewielkich rozmiarów,osłoniętą
konstrukcję mechanizmu wysuwania przedłużenia.

Junkkari Patruuna

Model Patruuna 4180 jest atrakcyjnym cenowo żurawiem
o dużym zasięgu. Jego zasięg wynosi 8,0 m, moment
podnoszący wynosi 41 kNm, a moment obrotowy - 8 kNm.
Żuraw jest wyposażony w hydraulicznie wysuwane
przedłużenie wysięgnika (2,9 m) oraz w szerokokątne
przeguby.Należy jednak pamiętać,że pomimo jego
dużego zasięgu,nie jest to urządzenie przeznaczone do
podnoszenia ciężkich ładunków , ze względu na jego
ograniczony moment podnoszący oraz moment obrotowy.
Żuraw jest wyposażony w 3 -punktowe mocowanie, co
umożliwia jego montaż do trzypunktowego układu
zawieszenia.W przypadku montażu tego żurawia na
przyczepie,zaleca się jego sprzęgnięcie z przyczepą
typu Patruuna 10.
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4180

- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje chwytak
o pojemności 0,2 m ²oraz mechanizm chwytaka typu FR 7.
- Elastyczne przewody żurawia są zabezpieczone za
pomocą ochronnych spiral.
- Obrotnica zawiera odwracalne koło zębate i wytrzymałą
zębatkę.
- Średnica trzpieni przegubów wysięgnika wynosi 40 mm.
- Koło zębate,zębatka oraz trzpienie są wykonane
z hartowanej stali.
- Przedłużenie wysięgnika jest wykonane ze specjalnej
stali Optim 650 MC.

Dzięki trzypunktowemu mocowaniu,żuraw może
zostać przymocowany do dyszla przyczepy lub do
trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika.

7

Junkkari Patruuna

Patruuna 4569 jest uniwersalnym żurawiem o dużej mocy.
Jego zasięg wynosi 6,9 m,moment podnoszący wynosi
45 kNm, a moment obrotowy - 12 kNm. Żuraw jest
wyposażony w hydraulicznie wysuwane przedłużenie
wysięgnika (1,65 m) oraz w szerokokątne przeguby i
ma wystarczająco dużo mocy do podnoszenia ciężkich
ładunków. Żuraw jest wyposażony w mocowanie
kołnierzowe. Zaleca się jego montaż na przyczepie typu
Patruuna 10, z oddzielną kolumną oraz opuszczanymi w
dół łapami podporowymi.Żuraw może zostać również
wyposażony w teleskopowe łapy podporowe z
trzypunktowym mocowaniem .W takim przypadku może
być mocowany do trzypunktow ego układu zawieszenia
lub też do przyczepy,wykorzystując oddzielny układ
mocowania do dyszla przyczepy.
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4569

- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje chwytak
o pojemności 0,2 m ² oraz mechanizm chwytaka typu FR 10.
- Elastyczne przewody żurawia są zabezpieczone za pomocą
ochronnych spiral.
- Żuraw jest wyposażony w obrotnicę z mechanizmem w
kąpieli olejowej i czterema siłownikami.
- Średnica trzpieni przegubów wysięgnika wynosi 40 mm.
- Koło zębate,zębatka oraz trzpienie są wykonane z
hartowanej stali.
- Przedłużenie wysięgnika jest wykonane ze specjalnej stali
Optim 650 MC.

Wytrzymały,wyposażony w cztery siłowniki mechanizm
obrotu w kąpieli olejowej,o momencie obrotowym 12 kNm.

.

Junkkari Patruuna

Patruuna 4580 jest dużej mocy uniwersalnym żurawiem
o dużym zasięgu.Jego zasięg wynosi 8,0 m, moment
podnoszący wynosi 45 kNm, a moment obrotowy 12 kNm. Żuraw ten jest wyposażony w hydraulicznie
wysuwane przedłużenie wysięgnika (2,9 m) oraz w
szerokokątne przeguby i ma cechy umożliwiające mu
wykonywanie prac o małej skali. Żuraw jest wyposażony
w mocowanie kołnierzowe. Zaleca się jego montaż na
przyczepie typu Patruuna 10 lub 12,z oddzielną kolumną
oraz z opuszczanymi w dół łapami podporowymi.
Żuraw typu 4580 może zostać również wyposażony
w teleskopowe łapy podporowe z trzypunktowym
mocowaniem. W takim przypadku może być mocowany
do trzypunktowego układu zawieszenia lub też do
przyczepy,wykorzystując oddzielny układ mocowania
do dyszla przyczepy.
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4580

- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje
chwytak o pojemności 0,2 m² oraz mechanizm
chwytaka typu FR 10.
- Wszystkie elastyczne przewody żurawia są zabezpie
czone za pomocą ochronnych spiral.
- Żuraw jest wyposażony w obrotnicę z mechanizmem
w kąpieli olejowej i czterema siłownikami.
- Średnica wszystkich trzpieni przegubów wysięgnika
wynosi 40 mm.
- Koło zębate,zębatka
oraz trzpienie są
wykonane z hartowanej
stali.
- Przedłużenie wysięgnika
jest wykonane ze
specjalnej stali
Optim 650 MC.

Niewielkich rozmiarów
wysięgnik z podwójnym
przedłużeniem pozwala
uzyskać konstrukcję
żurawia o bardzo dużym
zasięgu.
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Junkkari Patruuna

Patruuna 5771 jest przeznaczonym do ciężkich prac
żurawiem z wysięgnikiem o pojedynczym przedłużeniu,
który uzyskał wyśmienite wyniki w różnych testach
żurawi. Jego zasięg wynosi 7,1 m, moment podnoszący
wynosi 57 kNm, a moment obrotowy - 16 kNm. Żuraw jest
wyposażony w hydraulicznie wysuwane przedłużenie
wysięgnika (1,7 m) oraz w szerokokątne przeguby i ma
cechy umożliwiające mu wykonywanie prac o dużej skali.
Żuraw jest wyposażony w mocowanie kołnierzowe.
Jest mocowany do kolumny na dyszlu przyczepy i jest
wyposażony w opuszczane w dół łapy podporowe.
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- Obudowa obrotnicy jest wykonana z żeliwa,a cały
mechanizm działa w kąpieli olejowej.
- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje
chwytak o pojemności 0,2 m² oraz mechanizm
chwytaka typu FR 10 (wyposażenie dodatkowe:
chwytak o pojemności 0,25 m²).
- Wszystkie elastyczne przewody żurawia są
zabezpieczone za pomocą ochronnych spiral.
- Mechanizm obrotnicy zawiera cztery siłowniki.
- W konstrukcji żurawi szczególną uwagę zwrócono na
wytrzymałość wysięgników; średnica sworzni
przegubów waha się od 40 do 70 mm.

budowa obrotnicy jest wykonana z żeliwa, a cały
mechanizm oparty jest na łożysku kulkowym oraz czterech
siłownikach.

Junkkari Patruuna

5785

- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje chwytak
o pojemności 0,2 m² oraz mechanizm chwytaka typu FR 10
(wyposażenie dodatkowe:chwytak o pojemności 0,25 m²).
- Wszystkie elastyczne przewody żurawia są zabezpieczone
za pomocą ochronnych spiral.
- Mechanizm obrotnicy za wiera cztery siłowniki.
- W konstrukcji żurawi szczególną uwagę zwrócono na
wytrzymałość wysięgników;średnica sworzni przegubów
waha się od 40 do 70 mm.
- Przedłużenie wysięgnika jest wykonane ze specjalnej
stali Optim 650 MC.

Patruuna 5785 jest przeznaczonym do ciężkich prac
żurawiem, wyposażony w wysięgnik z podwójnym
przedłużeniem. Jego zasięg wynosi 8,5 m, moment
podnoszący wynosi 57 kNm, a moment obrotowy
- 16 kNm. Żuraw jest wyposażony w hydraulicznie
wysuwane przedłużenie wysięgnika (3,4 m) oraz w
szerokokątne przeguby i ma wystarczająco dużo mocy i
wystarczający zasięg do podnoszenia dużych i ciężkich
ładunków. Żuraw typu 5785 jest wyposażony w
mocowanie kołnierzowe. Jest mocowany do kolumny
na dyszlu przyczepy i jest wyposażony w opuszczane
w dół łapy podporowe.
- Obudowa obrotnicy jest wykonana z żeliwa, a cały
mechanizm działa w kąpieli olejowej.
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Elastyczne przewody wysięgnika z podwójnym
przedłużeniem są schowane wewnątrz mechanizmu
wysuwania wysięgnika.
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Junkkari Patruuna

7

Żurawie serii 31 mogą być wykorzystywane w połączeniu
z przyczepami Patruuna 7 i nadają się idealnie do
relatywnie lekkich prac leśnych. Dzięki elastyczności
urządzenia stanowi ono dobry wybór do takich prac,
jak na przykład przycinka.Oprócz swoich rozmi arów,
przyczepa Patruuna 7 różni się od większych modeli
faktem posiadania stałej odbojnicy oraz układem
skrętnym dyszla z przegubem z łożyskiem kulkowym i
pojedynczym siłownikiem. Standardowe wyposażenie
przyczepy obejmuje mocowanie żurawia Patruuna
wyposażonego w trzypunktowy układ mocowania.

12

Standardowe wyposażenie przyczepy obejmuje układ
skrętny dyszla z przegubem z łożyskiem kulkowym
i pojedynczym siłownikiem oraz stałym mocowaniem
do dyszla. Na tego typu przyczepie mogą być
montowane starsze modele żurawi Patruuna
z mocowaniem trzypunktowym.

Junkkari Patruuna

Przyczepa Patruuna 9 i, przykładowo, żuraw 4169
stanowią doskonałe połączenie maszyn leśnych, tworząc
uniwersalny zestaw. Ładowność przyczepy typu 9 wynosi
9000 kg. Jej standardowe wyposażenie obejmuje
demontowane kłonice (2 sztuki)oraz przedni odbojnik,
układ skrętny dyszla z przegubem z łożyskiem kulkowym
i wytrzymałą ramę opartą na pojedynczej belce
(160x160x8 mm). Dzięki wytrzymałej konstrukcji opartej
na pojedynczej belce, można łatwo zmieniać ustawienia
kłonic i wózków. Rama przyczepy jest bardzo odporna na
skręcanie i nie zawiera spawanych połączeń, które byłyby
podatne na naprężenia. Przyczepa jest wyposażona w
wydajny układ sterowania dyszlem, z dwoma
siłownikami, który jest szczególnie użyteczny w górskim
terenie. Standardowe wyposażenie przyczepy obejmuje
opony 400/60-15,5 ELS o bieżniku przeznaczonym dla
ciągników, z zabezpieczeniem zaworków i wzmocnionymi
felgami.
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Przyczepy Patruuna 7 i 9 są wyposażone w wytrzymałe,
demontowane wózki z osiami kół o średnicy 80 mm.
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Junkkari Patruuna

10

Wytrzymałość i uniwersalne elementy mocujące
przyczepy Patruuna 10 umożliwiają montowanie na niej
nawet największych żurawi rodziny Patruuna. Połączenie
przyczepy przeznaczonej dla przemysłu leśnego - modelu
10 - z żurawiem serii 45 lub 57 pozwoli uzyskać maszynę
przeznaczoną do ciężkich prac leśnych,w trakcie których
wymagana jest duża wydajność. Przyczepa Patruuna 10
może zostać wyposażona w hydrauliczny, cierny układ
napędu kół jezdnych.
Ładowność przyczepy wynosi 10000 kg. Standardowe
wyposażenie przyczepy obejmuje demontowane kłonice
i przedni odbojnik,układ skrętny dyszla z przegubem
z łożyskiem kulkowym i wytrzymałą ramę opartą na
pojedynczej belce (200x200x10 mm). Dzięki wytrzymałej
konstrukcji opartej na pojedynczej belce można łatwo
zmieniać ustawienia kłonic i wózków. Rama przyczepy
jest bardzo odporna na skręcanie i nie zawiera
spawanych połączeń, które byłyby podatne na naprę
żenia. Przyczepa jest wyposażona w wydajny układ
sterowania dyszlem z dwoma siłownikami, który jest
szczególnie użyteczny w górskim terenie.
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Dzięki konstrukcji opartej na pojedynczej belce można
łatwo przesuwać kłonice.

Junkkari Patruuna

12

Wytrzymałość i uniwersalne elementy mocujące
przyczepy Patruuna 12 umożliwiają montowanie na niej
nawet największych żurawi rodziny Patruuna. Połączenie
przyczepy przeznaczonej dla przemysłu leśnego - modelu
12 - z żurawiem serii 45 lub 57 pozwoli uzyskać maszynę
przeznaczoną do ciężkich prac leśnych, w trakcie których
wymagana jest duża wydajność. Przyczepa Patruuna 12
może zostać wyposażona w hydrauliczny, cierny układ
napędu kół jezdnych.
Standardowe wyposażenie przeznaczonej dla leśnictwa
przyczepy obejmuje demontowane kłonice (4 sztuki)
i przedni odbojnik,przedłużenia kłonic (8 sztuk),
układ skrętny dyszla z przegubem z łożyskiem kulkowym
i wytrzymałą ramę opartą na pojedynczej belce
(200x200x10 mm). Dzięki wytrzymałej konstrukcji opartej
na pojedynczej belce można łatwo zmieniać ustawienia
kłonic i wózków. Rama przyczepy jest bardzo odporna
na skręcanie i nie zawiera spawanych połączeń,
które byłyby podatne na naprężenia. Przyczepa jest
wyposażona w wydajny układ sterowania dyszlem
z dwoma siłownikami. Jest on szczególnie użyteczny
w górskim terenie.

Wytrzymała konstrukcja oparta na pojedynczej belce
oraz wózki jezdne przyczep Patruuna 10 i 12 są odporne
na obciążenia wywoływane przez większe żurawie.
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Junkkari Patruuna Zawory

Sterowanie mechaniczne za pomocą 2 dźwigni
W podstawowym systemie zaworów,wysuwanie
wysięgnika, sterowanie chwytakiem i łapami
podporowymi jest realizowane za pomocą
niezależnych dźwigni.

Sterowanie Ergo W sterownym mechanicznie systemie
zaworów, praca żurawia jest kontrolowana
wykorzystując trzyfunkcyjne dźwignie ERGO.Wysięgnik i
chwytak są sterowane poprzez zmianę kąta ustawienia
dźwigni,natomiast do sterowania łap podporowych
wykorzystywane są niezależne dźwignie.

Sterowanie dwustawne ON/OFF
W sterownym mechanicznie systemie zaworów, wysięgnik
i chwytak są sterowane elektronicznie.Do sterowania łap
podporowych wykorzystywane są niezależne dźwignie.
Standardowo w położeniu neutralnym.

Elektroniczne zawory sterujące
Sterowane hydraulicznie/elektronicznie za pomocą
manipulatorów zawory sterujące. Sterowanie
hydrauliczne za pomocą manipulatorów jest
wykorzystywane do podnoszenia, skręcania, obracania
chwytaka i jego zamykania/otwierania. Chwytak, układ
hydrauliczny wysuwania wysięgnika oraz, ewentualnie,
łapy podporowe są sterowane elektronicznie za pomocą
zaworów dwustawnych. Ponieważ zawory są montowane
na konstrukcji żurawia, tylko manipulatory sterujące
zajmują miejsce w kabinie.

Elektroniczne zawory sterujące
Wysokiej jakości zawory Danfoss PVG32 oraz
manipulatory Extended Profi 1 zapewniają 6
proporcjonalnych funkcji sterowania.Dostępne
również z czujnikami obciążenia (rodzina LS).
16

Junkkari Patruuna Wyposażenie
Żuraw

Podwójny układ tłumienia drgań
CD (Comfort Drive) Wykorzystywany
do amortyzacji obciążeń w trakcie
podnoszenia oraz ruchów skrętnych.
Dzięki niemu obciążenia żurawia
zostają zredukowane o ponad 50%,
w porównaniu do żurawi,których
konstrukcja nie zawiera układu
amortyzacji.

Hydrauliczna wyciągarka
Zdalnie sterowana wyciągarka jest
dostępna dla wszystkich modeli
żurawi Junkkari Patruuna. Jej siła
podnoszenia wynosi 1400 kg. Lina
ma długość 40 m i średnicę 8 mm.

Stabilizatory
Blokady dolnych belek zapobiegają
bocznemu kołysaniu,kiedy żuraw z
trzypunktowym mocowaniem jest
montowany bezpośrednio do
ciągnika.

Trzypunktowe mocowanie i
teleskopowe łapy podporowe dla
żurawi z mocowaniem
kołnierzowym umożliwiają
bezpośrednie mocowanie żurawi
typu 4569 i 4580 do trzypunktowego
układu zawieszenia ciągnika.

Klamra hamująca
Klamra hamująca jest przeznaczona
dla żurawi z mechanizmem chwytaka
FR10 i zapobiega nadmiernemu,
bocznemu kołysaniu chwytaka.

Chwytak do paszy lub obornika
Dodatkowe zęby,które można
przymocować do chwytaka 0,20 m².

Chwytak do kłód
Pojemność 0,20 m²
Masa 90 kg
Maksymalnie rozwarcie 1100 mm

Chwytak do kłód 0,25 m²
Pojemność 0,27 m²
Masa 110 kg
Maksymalnie rozwarcie 1260 mm

Chwytak uniwersalny
Nadaje się idealnie do podnoszenia
głazów,pni,itp...
Masa 135 kg
Maksymalnie rozwarcie 1268 mm
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Junkkari Patruuna Wyposażenie
Przyczepy
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Mocowanie do dyszla
Wykorzystywane do montażu żurawi
z 3-punktowym mocowaniem na
dyszlu przyczepy. Umożliwia również
montaż starszych modeli żurawi
Patruuna.

Kolumna z łapami podporowymi,
seria 45
Wykorzystywana do montażu na
dyszlu przyczepy żurawi typu 4569
lub 4580,wyposażonych w mocowanie
kołnierzowe.

Kolumna z łapami podporowymi,
seria 57
Wykorzystywana do montażu
na dyszlu przyczepy żurawi typu
5771lub 5785,wyposażonych w
mocowanie kołnierzowe.

Zestaw oświetlenia
Do zamontowania zestawu
oświetlenia niezbędna jest
dodatkowa podpora. Opcjonalnie
dostępne są również przewody
do zestawu oświetlenia.

Przedłużacz ramy
Przedłużacz belki ramy o długości
100 cm. Kłonica i sworznie nie są
częścią zestawu.

Sworznie i wspornik odbojnicy
Pomiędzy przednimi sworzniami
i odbojnicą montowany jest
wspornik odbojnicy.

Skrzynka narzędziowa
Przestronna skrzynka, przeznaczona
do transportu narzędzi, itp...

Dodatkowe kłonice i sworznie
Dodatkowa kłonica mocowana za
pomocą sworzni,którą można łatwo
przesuwać i mocować w dowolnym
miejscu belki ramy przyczepy.

Przedłużenie kłonicy
Przedłużenia kłonic,które
umożliwiają zwiększenie
przestrzeni ładunkowej.

Junkkari Patruuna Wyposażenie

Stanowisko operatora na
dyszlu
Platforma, z której można sterować
pracą żurawia, przeznaczona do
montażu na dyszlu przyczepy.

Napęd na cztery koła z
połączeniem z ciągnikiem
Cierny układ napędu kół jezdnych,
napędzany przez ciągnik.
Elektroniczne sterowanie kierunkiem
za pomocą dedykowanego układu
sterowania.

Napęd na cztery koła z zaworem
odcinającym
Zawór odcinający umożliwia
połączenie szeregowe przyczepy
z zaworem żurawia.

Hydrauliczny układ hamulcowy
Dla wszystkich modeli przyczep
dostępne są hamulce hydrauliczne,
przeznaczone dla 2 lub 4 kół.

Pneumatyczny układ hamulcowy
Dla wszystkich modeli przyczep
dostępne są dwuobwodowe hamulce
pneumatyczne dla 4 kół, z regulacją
ciśnienia.

Wyposażenie hydrauliczne
Pompa jest mocowa na do wału
odbioru mocy ciągnika. Wydajność
75 l/min, 540 obr./min; pojemność
zbiornika 95 l. Wydajność jest
wystarczająca na potrzeby żurawia
i napędu. W przypadku napędu na
cztery koła należy wybrać wersję
z zaworem odcinającym.

W domu
w lesie.
Wanna
Opcja dla przyczep typu Patruuna
10. Wanna czyni przyczepę bardziej
uniwersalną i ułatwia transport na
przyczepie takich materiałów, jak
na przykład gałęzie.
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Patruuna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3151

3162

4169

4180

4569

4580

5771

5785

Zasięg

m

5,1

6,2

6,9

8

6,9

8

7,1

8,5

Moment podnoszący,
brutto

kNm

31

31

41

41

45

45

57

57

Moment podnoszący,
netto

kNm

25

24

30

26

34

31

42

39

Moment obrotowy

kNm

8

8

8

8

12

12

16

16

Siłowniki

szt.

2

2

2

2

4

4

4

4

Kąt obrotu

°

360

360

360

360

380

380

380

380

Chwytak

m2

Obrotnica

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Fr7

Fr7

Fr7

Fr7

Fr10

Fr10

Fr10

Fr10

175

175

175

175

180

180

180

180

Ciśnienie robocze

bar

Zalecana wydajność
układu hydrauliczneg o

l/min 30-60

30-60

30-80

30-80

45-80

45-80

45-80

45-80

Przedłużenie
wysięgnika

szt.

1

1

2

1

2

1

2

Zdolność podnoszenia
bez chwytaka, na
wysokość 4 m

kg

610

600

730

660

860

795

1 050

950

Zdolność podnoszenia
bez chwytaka, na
wysokość 6 m

kg

405/5,1m

370

480

440

580

525

700

600

Masa

kg

720

750

850

900

940

980

1 050

1150

7

9

10

12
12 000

PRZYCZEPY LEŚNE
Pojemność

kg

7 500

9 000

10 000

Masa własna

kg

950

1300

1 800/2 100 2 300/2 700

Przestrzeń ładunkowa

m2

2

2

2,3

2,5

Długość przestrzeni
ładunkowej

mm

3 480

3 520

4 000

4 000

Długość całkowita

mm

5 560

5 560

6 280

6 280

Rozstaw kół

mm

1 700

1 700

1 850

1 900

Szerokość całkowita

mm

2 160

2 160

2 250-2 450 2 300-2 580

Liczba kłonic

szt.

2

3

3

Siłowniki

szt.

1

2

2

2

Siła podnoszenia

kg

1 700

1 800

2,5-5

2,5-5

Prędkość jazdy
40-80 l/min
Prześwit

mm

4

510

510

550-600

600-650

Belka ramy

150*150*6

160*160*8

200*200*10

200*200*10

Ogumienie

11.5/80-15,3 400/60-15,5 400/60-15,5 520/50-17
400/60-15,5 520/50-17 520/50-17 500/60-22,5
400/55-22,5 600/50-22,5

Produkcja
Junkkari Oy, FI-62375 Ylihärmä, Finland
Tel.
+358 10 480 2200
Faks
+358 10 480 2295
E-mail: junkkari@msk.fi
Internet: www.junkkari.fi
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