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Przykładem jednego z  ciekawszych 
ostatnich zamówień są cztery Scanie XT 
G410 przeznaczone do transportu kon-
tenerów i prac pomocniczych w sektorze 
energetycznym, w  okolicach Warszawy 
i  Wrocławia. Głównym elementem wy-
posażenia jest żuraw Hiab X-HIPRO 352 
o maksymalnym wysięgu 11,7 m i udźwi-
gu od 2550 kg (na wysięgu 11,7 m) do 
9300 kg (na 3,2 m). Żuraw ma 4 ramiona 
wysuwane i  system sterowania HiPro, 
gwarantujący szybkość, precyzję i  bez-
pieczeństwo. W skład zabudowy wchodzi 
aluminiowa skrzynia ładunkowa do prze-
wozu np. mniejszych transformatorów 
lub materiałów do budowy linii energe-
tycznych. Pojazd ma wbudowane belki 
BDF do przewozu kontenerów, wystarczy 

zdjąć burty i można wstawić każdy kon-
tener. Przeładunek ubezpieczają przednie 
nogi podporowe. Jest kilka ciekawych 
dodatków wpływających na walory użyt-
kowe, np. drabinki z  ergonomicznymi 
uchwytami, informująco-ostrzegawcze 
oświetlenie LED, przednia burta stalowa 
zabezpieczająca kabinę i górna siatka 
osłonowa, gdyby klient woził wysokie 
palety z drobnymi elementami.

Zabudowy posadowiono na Scania XT 
dedykowane branży budowlanej, więc 
pojazdy będą obsługiwały miejsca z róż-
nym dojazdem. Podwozia z napędem 6x4 
mają DMC 26 t, napędzają je 13-litrowe 
silniki DC13 o mocy 410 KM i momencie 
2150 Nm, doposażone w  przystawkę 
PTO o  momencie 600 Nm. Ponieważ 

powstały 4 identyczne pojazdy, zapadła 
decyzja, by zrobić  homologację dla całej 
grupy podwozi w różnych konfiguracjach 
osi (4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6) typu skrzy-
nia z  żurawiem, hakowiec, bramowiec, 
kontener i  pojazd leśny. W  ten sposób 
w przyszłości uniknie się uciążliwych ba-
dań i rejestracji jednostkowych.

Autokran wykonuje najczęściej wyspe-
cjalizowane zabudowy o  skomplikowa-
nych rozwiązaniach. PGE, Tauron czy 
Energa zamawiają takie na podwoziach 
MAN, za każdym razem są to inne kon-
strukcje, przeznaczone do konkretnych 
zadań. Pod koniec ub. roku z bram firmy 
wyjechał MAN TGM 18.290 4x4 z żura-
wiem Hiab X-HIPRO 262 posadowionym 
prawie pośrodku. Żuraw należy do naj-

Autokran
niezawodny partner energetyki

nowszej grupy urządzeń Hiab, na maksy-
malnym wysięgu 12,7 m może podnosić 
do 1500 kg, na minimalnym 2,5 m – 8600 
kg. Choć jest to typowy pojazd energe-
tyczny ze skrzynią ładunkową, ma bogate 
wyposażenie, a także bardzo oryginalne 
rozwiązanie wciągarki linowej z podaniem 
liny do przodu i do tyłu pojazdu.

Specjalna konstrukcja mocowania wcią- 
garki została opracowana przez Auto- 
kran. Było to duże wyzwanie i gdyby nie 
program 3D do projektowania, mogłoby 
się nie udać. Aby uzyskać 25 ton uciągu 
na zbloczu haka z przodu i z tyłu pojazdu, 
pomiędzy osiami pod skrzynią zamon-
towano wciągarkę hydrauliczną Super-
winch H30P z  20-mm liną przełożoną 
przez tzw. koło motające. Wciągarka ma 
sprzęgło manualne i dwustopniową prze-
kładnię planetarną, dzięki której daje na 
wstępie potężny uciąg 13,6 Tm. Koło mo-
tające przesuwa się na specjalnym wałku, 
pomagając układać linę przy nawijaniu 
na bęben. Mistrzostwo tego rozwiązania 
polega jednak nie na dużej sile uciągu, 
ale na ułożeniu liny w  linii prostej przez 
prawie całą długość pojazdu. Ponieważ 
w  podwoziu nie ma wystarczającego 
miejsca, konieczne było zamontowanie 
specjalnych korytek prowadzących. Je-
dyne miejsce z przodu pojazdu, w którym 
można było bezpiecznie wyprowadzić 
linę, znajduje się na wysokości lewego 
reflektora i ma szerokość dwóch palców 
dorosłego człowieka. Dlatego niezbędne 
było stworzenie specjalnej paszczy.

Wykorzystując fabryczną odsilnikową 
przystawkę mocy ciężarówki dopasowa-
no do niej pompę hydrauliczną. Zainsta-
lowanie jej na nośniku jest bardzo proste, 
wymaga przykręcenia i podłączenia węży 
zasilania hydraulicznego i powrotu. Tutaj 
wpięto dodatkowo jednak specjalny 
bypass, który, gdy jest otwarty, tworzy 
mały obieg i  nie daje ciśnienia, a  do-
piero gdy jest załączony uruchamia się 
pompa. Jest jeszcze rozdzielacz, który 
steruje wciągarką na 3 sposoby: ręcznie, 
pneumatycznie lub bezprzewodowo 
(z pilota, choć jest też wejście na stero-
wanie przewodowe). Tak skonstruowany 
układ hydrauliczny wciągarki zabezpiecza 
przed rozłączeniem przystawki podczas 
naciskania sprzęgła. Można to nazwać 

Na podwoziu MAN TGM 4x4 posadowiono żuraw Hiab X-HiPro 
262 o wysięgu 12,7 m, wyposażony w zaawansowane sterowanie 
HiPro, gwarantujące szybkość, precyzję i bezpieczeństwo dzięki 
dopasowaniu udźwigu do aktualnej stateczności. Sterowanie żura-
wiem odbywa się za pomocą pilota oraz dodatkowo manualnie.

Cztery Scanie XT G410 z zabudową do transportu kontenerów i prac pomocni-
czych w energetyce. Głównym elementem wyposażenia jest najnowszy żuraw Hiab 
X-HIPRO 352 o maksymalnym wysięgu  prawie 12 m. Żuraw ma 4 ramiona wysuwne 
i układ sterowania HiPro. Zabudowy pomalowano pod kolor kabin, nakładając 
dwie warstwy lakieru poliuretanowego. Wcześniej oczyszczono ją strumieniowo, 
odtłuszczono i pomalowano dwukrotnie podkładem poliamidowym.

Konstrukcja wciągarki ba-
zuje na angielskiej Super-
winch o uciągu 13,6 Tm. 
Autokran zaprojektował 
tzw. koło motające do 
prawidłowego układania 
liny na bęben. Koło może 
swobodnie się przesuwać 
na boki, pomagając w na-
wijaniu liny. Przekłada-
jąc sworzeń z zawleczką 
z góry na dół zmieniamy 
kierunek pracy liny i co 
najważniejsze to nie może 
ona spaść. Ciekawostką 
układu jest niezależność 
od układu napędowego. 
Jeśli pojazd zakopie się, 
wyciągarka będzie dzia-
łała pomimo wciskania 
pedału sprzęgła.

Od 28 lat łódzki Autokran, zarządzany przez Andrzeja Walickiego, wyposaża pojazdy użytkowe w urzą-
dzenia hydrauliki siłowej. Specjalizuje się w zabudowach jednostkowych z żurawiami m.in. dla energetyki  
i leśników. Od dłuższego czasu stałymi klientami są PGE Dystrybucja, Tauron, Energa czy PKP Energetyka.
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pomocnikiem wciągarki w tzw. niezależ-
nym układzie, bo gdy pojazd się zakopie 
i układ napędowy zostanie odłączony, to 
i tak użytkownik będzie miał ponad 25 Tm 
na wciągarce, co może ułatwić wydosta-
nie się z opresji w terenie.

Ponadto pojazd otrzymał skrzynię 
ładunkową z  aluminiowymi burtami. 
Burty są dzielone w  proporcji 1/3-2/3. 
Przesunięcie kłonicy za oś tylną sprawi-
ło, że dłuższa burta ma mniej niż 2,5 m 
długości i można ją ułożyć w poprzek na 
samochodzie. To oznacza, że jeśli jest 
obrotnica i  zdejmie się tylne burty oraz 
tylne kłonice, to da się wozić słupy i rury, 
a na zakrętach nie ma niebezpieczeństwa 
kolizji słupa z burtą.

Z  przodu skrzyni są przewożone 
świder, przedłużka i  wiertnica. Zmiana 
narzędzia nie wymaga wysiłku, ponieważ 
miejsce i uchwyty tych elementów tak za-
projektowano, że żuraw pobiera je wprost 
ze skrzyni. Pojazd ma ponadto kilka cie-
kawych dodatków wpływających na wa-
lory użytkowe, w formie prezentu od firmy 
a niekoniecznie ujętych w przetargu. Są 
to np. drabinki z uchwytami, oświetlenie 
skrzyni, przednia burta stalowa wzmoc-
niona, zabezpieczenia zawiasów burt, 
by nie wypadły podczas ich otwierania, 
otwór rewizyjny w podłodze skrzyni dla 
dostępu do filtrów zbiornika oleju czy też 
sfazowania wszystkich ostrych krawędzi, 
by nie szarpały ubrań obsługujących.

Pojazdy budowane w firmie Autokran 
mają podłogi z  płyty wodoodpornej  
foliowanej 30 mm lub gatunkowych blach 
stalowych trudnościeralnych. Burty bocz-
ne są wykonane z  profili aluminiowych  
25 mm lub zaginanych blach gatunko-
wych. Burta przednia jest podwyższona, 
przydatne okazują się kłonice demonto-
wane. Klienci oczekują także przynajmniej 
jednej skrzynki narzędziowej na np. pasy 
załadunkowe, łańcuchy, liny, zblocza czy 
narzędzia (łopata, kilof, drabinka) w  za-
budowie.

Uwagę przyciąga charakterystyczna 
kabina dzienna MAN z 3 miejscami dla 

załogi. Wewnątrz znajdziemy m.in. nie-
zależne ogrzewanie, klimatyzację i pod-
grzewaną przednią szybę. W oczy rzuca 
się stalowy, 3-częściowy zderzak oraz 
siatki na reflektorach. Pojazd ma dobre 
zdolności terenowe ze względu na napęd 
4x4 i będzie obsługiwał przede wszystkim 
miejsca z  trudnym dojazdem. Całość 
napędzana jest nowym silnikiem D08 
o mocy 290 KM i momencie 1150 Nm.

Od żurawi oczekuje się dziś, by krzywa 
udźwigu była linią prostą. Wyposażenie 
żurawi Hiab w  podwójne (ramion we-
wnętrznego i  zewnętrznego) przeguby 
ósemkowe zapewnia taką charakterysty-
kę: ciężki ładunek może być wynoszony 
do góry w  linii prostej bez ograniczenia 
udźwigu. To usprawnia udźwig na dużych 
wysokościach, szczególnie w przypadku 
prac przy rusztowaniach: ciężkie ładunki 
(w  miejscu ich zaczepienia) mogą być 
podawane pionowo na prostym ramie-
niu do maksymalnej wysokości zasięgu 
żurawia. Geometria łączników, które nie 
wystają pod ramionami, minimalizuje 
ryzyko uszkodzenia żurawia, ładunku czy 
bezpośredniego otoczenia. Ponadto pod-
pory o nowej konstrukcji można przechy-
lać łatwo i bezpiecznie. Nogi podporowe 
są hydraulicznie wysuwane i mają płynny 

nadzór rozsunięcia. Jak dalece zostaną 
rozłożone, tak komputer sterujący żura-
wiem wyliczy odpowiednią stateczność 
dla pojazdu.

Żurawie prezentowanych serii mają 
funkcjonalne rozwiązania chroniące i wy-
dłużające żywotność części podatnych 
na zużycie. Obejmuje to m.in. zabezpie-
czenia elementów elektronicznego sys-
temu sterowania ramieniem, przewodów 
hydraulicznych i kabli oraz zastosowanie 
elementów przesuwnych charakteryzu-
jących się mniejszym tarciem. Żurawie 
mają również wysokiej jakości uszczel-
nienia wszystkich przyłączy hydraulicz-
nych, co przekłada się na suche i czyste 
działanie. „HIAB HiPro to układ najlepszy 
jaki znam, oferujący najwyższą wszech-
stronność i  precyzję. Dzięki szybkiemu 
przepływowi oleju umożliwia błyskawicz-
ną i  płynną reakcję oraz wykonywanie 
wielu ruchów jednocześnie. Pozwala to 
na maksymalne wykorzystanie możli-
wości żurawia, a operatorowi zapewnia 
szybkie cykle załadunkowe, bezpie-
czeństwo i niski koszt eksploatacji przez 
cały okres użytkowania. System MEWP 
spowalnia pracę w przypadku zamonto-
wania kosza i zapobiega m.in. uszkodze-
niu żurawia wskutek nieprawidłowych 

Z przodu i z tyłu znajdują się wyjścia pro-
wadzące linę, zwane paszczami. Jedyne 
miejsce, w którym dało się poprowadzić 
linę do przodu, znajduje się nad lewym 
reflektorem i jest tak małe, że zaprojek-
towano specjalną paszczę oraz korytko 
prowadzące. Niesymetryczne poprowa-
dzenie liny wymusiło budowę wzmoc-
nionego wspornika wkomponowanego 
w ramę i wysuniętego do przodu. Kon-
strukcja musi być na tyle mocna, by lina 
pracując na boki nie mogła jej odgiąć.

Łącznik ramienia wewnętrznego żurawia Hiab X-HiPro 262 umożliwia podnosze-
nie cięższych ładunków blisko kolumny, podczas gdy łącznik ramienia zewnętrz-
nego zwiększa wysokość podnoszenia, np. na rusztowanie. 

Projektowanie komputerowe 3D ułatwia wy-
konanie zabudowy szczególnie w przypadkach niety-

powych. Konstruktor może zweryfikować założenia projektu 
przed rozpoczęciem prac ślusarskich i spawalniczych. Wykonanie 

układu wyciągarki byłoby praktycznie niemożliwe bez komputera. Wizualizacja 
pomogła inżynierom Autokranu odnaleźć miejsca kolizji przebiegu liny wyciągarki. 
Rysunek pokazuje na przedniej podłużnicy korytko, w którym jest prowadzona lina.

Konstrukcja układu hydraulicznego wyciągarki 
zapewniającego 175 barów ciśnienia i przepływ 
oleju 75 l/min także jest dziełem Autokranu. 

Aluminiowa skrzy-
nia ładunkowa ma 
zamki  i  zawiasy 
burt umożliwiające 
otwieranie w osi dol-
nej i wypinanie. 

działań operatora. Moim zdaniem rewe-
lacją jest szybkozłącze Multicouplings 
pozwalające na zapięcie jednym ruchem 
ręki osprzętu, czyli 4 węży jednocześnie. 
Z punktu widzenia zabudowcy, podoba 
mi się nowa, uproszczona konstrukcja, 
która ułatwia i  przyspiesza montaż, co 
przekłada się na obniżenie kosztów. 
Do zamontowania żurawia na pojeździe 
potrzeba mniej śrub, a płynny zakres wy-
suwania podpór eliminuje konieczność 
stosowania dodatkowych nóg. Żuraw 
może być wyposażony we wbudowany 
zbiornik oleju, dzięki czemu nie jest już 
konieczna zmiana położenia elemen- 
tów pojazdu do montażu zbiornika na 
ramie” – mówi Andrzej Walicki. Pre-
zentowane żurawie zamontowane na 
MAN-ie i Scaniach to pierwsze tak no-
woczesne zabudowane przez Autokran, 

mocne, lekkie, z wszystkimi nowinkami, 
które proponuje obecnie HIAB (np. SAW  
– samorozkładanie ).

Firma Autokran dała się poznać jako 
solidny i  przewidywalny partner, jest 
chwalona przez zadowolonych klientów 
za fachowość, terminowość i  wysoką 
jakość nawet najbardziej złożonych 
zabudów. W jej ofercie są także własne 
konstrukcje, np. jednoosiowe przyczepy 
dłużycowe stosowane w  energetyce 
do przewozu słupów i  rur. Ponieważ 
nowoczesne rozwiązania wymagają za-
angażowania dużych sił, doświadczenia 
i zdolnej odpowiedzialnej kadry serwiso-
wej, konkurencja na rynku polskim nie 
jest zbyt liczna.

Firma żyje też z remontów, na które za-
wsze jest zapotrzebowanie. „Świadczy-
my usługi montażu żurawi, hakowców, 

bramowców i podestów oraz remontów, 
konserwacji i opieki dozorowej urządzeń, 
których dotyczy ten obowiązek. Serwi-
sujemy praktycznie wszystko, co ma hy-
draulikę siłową, choć unikamy prac przy 
windach hydraulicznych, bo ich serwis 
wymaga dużej elastyczności czasowej. 
Napraw urządzeń transportu bliskiego, 
czyli popularnych HDS-ów, to ogrom 
niemalejący, bo wiele samochodów cię-
żarowych ściąganych jako używane zza 
granicy przyjeżdża z niesprawnymi urzą-
dzeniami. Nie każdy chce się tego pod-
jąć, bo to trudne zadanie, by je ożywić 
i zalegalizować w UDT.” – mówi Andrzej 
Walicki. Do Autokranu często trafiają też 
na naprawy urządzenia, z którymi nie po-
radziła  sobie konkurencja i to jest jeszcze 
większym wyzwaniem.

Michał Mariański

Łącznik ramienia zewnętrz-
nego nie wystaje pod 

ramieniem, nie koliduje 
z umieszczonym pod nim 

ładunkiem. Do żurawia 
można podłączyć łyżkę, 

a nawet wiertnicę. 
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Burty są przedzielo-
ne kłonicą demon-
towaną, co ułatwia 
przeładunek mate-
riałów o dużych roz-
miarach.


