
 

 

 
Używany żuraw kołowy hydrauliczny 

DEMAG – AC130-5 

Rok prod.: 2017  

Numer fabryczny: 35307  

Odczyty liczników:  mth/km (na 07.11.2022) 

                  
 
Podwozie żurawia: 
Silnik 368-4; Euromot 4 / 4F; Zbiornik paliwa 48 l Diesel (bez RMF/Bio-Disel); zbiornik 60l na AdBlue; Skrzynia biegów 
AS12INT (ZF AS-Tronic; zautomatyzowana skrzynia biegów; 12 biegów do przodu i 2 do tyłu); Osie 10x6x10 (wszystkie 
kierowane); Zawieszenie hydropneumatyczne (kompensacja obciążenia osi) blokowane z ręcznym lub automatycznym 
poziomowaniem; Dwuobwodowy układ kierowniczy z niezależną tylną osią – wszystkie osie z 6 różnymi programami; 
Pneumatyczny dwuobwodowy hamulec roboczy; Hamulce tarczowe; dodatkowy hamulec wydechowy; Hamulec postojowy; 
Koła 385/95 R25 (14.00R25); Kabina model 2500 (typ S-PACE); regulowany fotel kierowcy, podłokietnik i zawieszenie 
pneumatyczne; elektryczne szyby; przyciemniane szkło; elektryczne lusterka z ogrzewaniem; 12kW ogrzewanie - zależne od 
silnika; Światła drogowe: światła mijania; światła postojowe i długie; tachograf; Bagażnik + schowek boczny między 
podporami; Elektroniczny system immobilizera; Pneumatyczna wtyczka do pompowania opon; baterie HD; Urządzenie do 
uruchamiania awaryjnego. 
 
Góra żurawia: 
Wysięgnik teleskopowy (HA60) 12,5m-59,8m; Wysuwanie wysięgnika za pomocą 1 cylindra (zawór hamulca 
automatycznego opuszczania); 1 przekładnia obrotowa ze sprężynowym hamulcem wielotarczowym (tryby do wyboru); H1 
Wciągnik ze sprężynowym hamulcem wielotarczowym (bez zabezpieczenia przed skręcaniem liny); Przeciwwaga 31,6t w 6 
częściach (a-f); Podpory H-4-Point z ruchem pionowym i poziomym w pełni hydrauliczne + ręczne poziomowanie; 3 
podstawy wysięgników 2,52m, 5,3m i 7,5m; 4 okrągłe podkładki pod podpory (038PA) z pozycją transportową; 
Monitorowanie podstawy każdej podpory w celu wykrycia ruchu poziomego (Uwaga: brak automatycznego połączenia z 
systemem LMI); System sterowania umożliwiający 4 jednoczesne ruchy robocze; pilot sterujący za pomocą 2 dwuosiowych 
joysticków (tryby sterowania do wyboru); Pomoce operatora 1C-1 ze wskaźnikiem momentu (wg EN13000); kolorowy 
wyświetlacz; lampki sygnalizacyjne wskazujące obciążenie LMI; rejestrator danych dźwigu; Zabudowa kabiny S-PACE Typ 
875; Nieskończona zmienna pochylenia 16; przesuwane tylne okna; rozkładana przednia szyba; wysuwany cokół boczny; 
cokół przedni; poręcze; przyciemniane szkło bezpieczne; opuszczana osłona przeciwsłoneczna i kurtyny świetlne; 
ogrzewanie (5 kW) niezależne od silnika; Wiatromierz. 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
 
Robocze 

- “Bocian” HAV 21m podwójnie składany, uchylny z manualnym ustawieniem 20⁰ / 40⁰; 1-rolkowa głowica; z pozycją 
transportową (zawiera HAV 11m) 

- Zblocze 80-3-21-D-850 (850kg) 
- Zblocze 32-1-21-E-600 (600kg) 

 



 

 

 
Podwozie 

- Sprzęg holowniczy przyczepy VBG290 
- Ogrzewanie niezależne od silnika (10kW) 

Góra żurawia 
- Klimatyzacja w kabinie i ogrzewanie niezależne od silnika (10kW) 
- Dodatkowy balast 10,6 t (w 2 blokach) dla max. = 42,2 t 

 
W sprawie ceny napisz na: sprzedaz@herkules-polska.pl  

       

                                

Kontakt: 

Andrzej Herfurt  

kom.: (+48) 722 199 037  

mail: andrzej.herfurt@herkules-polska.pl 
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