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Żurawie na nabrzeża - Quay Cranes 

Żurawie do przeładunków statek/nabrzeże - Ship To Shore Cranes (STS) 

Żurawie Terex Ship to Shore są standardem dla efektywnego rozładunku lub

załadunku kontenerów na wszystkie statki w szerokim zakresie od typu Feeder

(mały kontenerowiec) aż do Super post-Panamax. Niezawodne i 

wysoce produktywne, żurawie STS są bezpieczną, ekonomiczną i 

perspektywiczną inwestycją. 

Specyfikacja 

Udźwigi i parametry przeładunkowe 
Typy obsługiwanych kontenerów Od 20’ do 45’, pojedyńczo, twin, tandem 

Wielkość statku 
Feeder, Panamax, PostPanamax, Super 
PostPanamax 

Udźwig spreadera 
40 do 65 t, tryb pojedyńczy i twin 
80 do 120 t, tryb tandem 

Parametry 

Rozstaw podwozia Od 15 m do 30,5/35 m 

Wysięg w przód Od 30 do 66 m 

Wysięg z tyłu Od 12 do 30 m 

Wysokość podnoszenia od poziomu Od 25 do 44 m 

Wysokość podnoszenia poniżej poziomu Od 10 do 20 m 

Szerokość maksymalna 27 m standard 

Prędkości 
Podnoszenie z ładunkiem Od 60 do 90 m/min 

Podnoszenie bez ładunku Od 120 do 180 m/min 

Prędkość wózka Od 150 do 244 m/min 

Prędkość jazdy  45 m/min 

Konstrukcja 
Zasilanie z sieci nabrzeża lub z własnego generatora 

Różne możliwości napędu rolek (kabel ciągnięty, samobieżne, z napędem na rolkach) 

Jednoskrzynkowa, dwuskrzynkowa lub wysięgnik kratowy z szyną rolek 

Opcje specjalne: niskoprofilowe 
Opcje zwiększające wydajność i zdolność operacyjną  

Dopasowanie do potrzeb klienta 
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Żurawie na nabrzeża - Quay Cranes 
Mobilne portowe żurawie przeładunkowe - 
Harbour Mobile Cranes (Gottwald HMK) 

Swobodnie przemieszczające się po terenach portowych żurawie
osiągają często dużą przewagę nad sprzętem stacjonarnym. Mobilne, o
uniwersalnym zastosowaniu, z napędem elektrycznym i
przewidziane do bezproblemowego wykonania wszelkich prac
przeładunkowych, bezpieczne i ekonomiczne - mogą być stosowane 
do rozładunku wszystkich statków na wszystkich terminalach.  

Specyfikacja 

Model 4 

Typ 
żurawia 

Wariant             Maksymalny udźwig w t        Maksymalna prędkość podnoszenia w m/min 
Maksymalny
promień w m 

74 100 80/40* 70 75 90 100 46 
G (HMK) 4306 • • • 
(G HSK) 4406 • • • • 
(G HPK) 4306 B • • • 

* Dla szczególnych operacji (ciężkie ładunki, praca z chwytakiem) 

Model 6 

Typ 
żurawia 

Wariant             Maksymalny udźwig w t        Maksymalna prędkość podnoszenia w m/min 
Maksymalny
promień w m 

100/50* 100 125 90 110 116 120 51 
G (HMK) 6507 • • • 
(G HSK) 6407 • • • • 
(G HPK) 6407 B • • • 

* Dla szczególnych operacji (ciężkie ładunki, praca z chwytakiem) 

Model 7 

Typ 
żurawia 

Wariant Maksymalny udźwig w t Maksymalna prędkość podnoszenia w m/min 
Maksymalny
promień w m 

74 100 140 100/57* 75 90 100 110 120 51 

G (HMK) 
(G HSK) 
(G HPK) 

7308 • • • 
7408 • • • • 
7608 • • • 

7408 B • • 

* Dla szczególnych operacji (ciężkie ładunki, praca z chwytakiem) 

Model 8 

Typ 
żurawia 

Wariant Maksymalny udźwig w t 
Maksymalna prędkość podnoszenia w 

m/min 
Maksymalny 
promień w m 

100 140 200 100/63* 90 100 120 140 50 56 

G (HMK) 
(G HSK) 
(G HPK) 

8410 • • • • 
8610 • • • 
8710 • • • • 

8410 B • • • 

            * Dla szczególnych operacji (ciężkie ładunki, praca z chwytakiem) 
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Suwnice do składowania kontenerów -
Yard Stacking Cranes 

Szynowe suwnice bramowe - Rail Mounted Gantry Cranes (RMG) 

Żurawie piętrujące Terex są zoptymalizowane dla ustawiania oszczędzającego

miejsce i wysokiej wydajności pracy na terminalach portowych i śródlądowych

(intermodalnych).  Terex oferuje żurawie odpowiednie do przeładunków

kontenerów, kontenerów z własnymi podstawami, itp. na terminalach składowych i
kolejowych.  

Specyfikacja 

Udźwigi i parametry przeładunkowe 
Typy obsługiwanych kontenerów Od 20’ do 45’, pojedyńczo, twin 
Udźwig spreadera Od 40 do 50 t, pojedyńczo, twin 

Wysokość podnoszenia pod ramieniem Od 10,5 m (operacje szynowe) do  
18,1/21 m (piętrowanie) 

Rozstaw podwozia Od 22,5 do 50 m 

Ramię z jednostronnym podparciem z/bez, z jednej lub dwu stron, zakres pracy  
0 – 14,5 m 

Wózek Obrotowy ± 180°, bez obrotu 

Prędkości 
Podnoszenie z ładunkiem Do 40 m/min 

Podnoszenie bez ładunku Do 80 m/min 

Prędkość wózka Do 100 m/min 

Prędkość jazdy Do 120 m/min 

Opcje specjalne 
RCMS/śledzenie kontenera/zdalna transmisja danych 

Certyfikowany system wagowy 

Automatyczne pozycjonowanie 

Podnoszenie kontenera od dołu dla terminali intermodalnych (piggy back) 
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Suwnice do składowania kontenerów -
Yard Stacking Cranes 

Kołowe suwnice bramowe - Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

Żurawie piętrujące Terex są zoptymalizowane dla ustawiania oszczędzającego

miejsce i wysokiej wydajności pracy na terminalach portowych i śródlądowych

(intermodalnych).  Terex oferuje żurawie odpowiednie do przeładunków

kontenerów, kontenerów z własnymi podstawami, itp. na terminalach składowych i
kolejowych. Oprócz żurawi szynowych Terex produkuje także szeroki zakres żurawi

bramowych na kołach, co zwiększa mobilność na terenie terminalu. 

Specyfikacja 

Udźwigi i parametry przeładunkowe 
Typy obsługiwanych kontenerów Od 20’ do 45’, pojedyńczo, twin 
Udźwig spreadera Od 40 do 50 t, pojedyńczo, twin 

Wysokość podnoszenia pod ramieniem Od 18,1 m, 5+1 wysoki kontener 
21 m, 6+1 wysoki kontener 

Rozstaw podwozia 23,5 m, 6+1 kontener samochodowy 
26,5 m, 7+1 kontener samochodowy 

Prędkości 
Podnoszenie z ładunkiem Do 30 m/min 

Podnoszenie bez ładunku Do 60 m/min 

Prędkość wózka Do 75 m/min 

Prędkość jazdy Do 135 m/min 

Opcje specjalne 

RCMS/DGPS/śledzenie kontenera/sterowanie  automatyczne 

System oszczędzania energii/ system akumulacji energii 

Elektryczne zasilanie (bez hydrauliki) 
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Mobilne Przeładunki 

Wózki do przewozu kontenerów - Straddle Carriers (SC) 

Wózki samojezdne do przewozu kontenerów produkcji Terex’a charakteryzujące się

dużą elastycznością, przystosowaniem do podnoszenia i szybkiego przewozu

kontenerów są obecnie na rynku najbardziej wszechstonnymi i wydajnymi

maszynami. Dostępne z napędem hydrostatycznym (H) lub Diesla (z generatorem

elektrycznym - E). Druga wersja może być wyposażona w unikalny system

oszczędzający energię EcoCap (EECO). 

Specyfikacja 

Maksymalny 
udźwig w t 

Możliwość 
piętrowania

kontenerów 9’6” 

Maksymalna 
prędkość km/h 

NSC 634 H 60 1 na 2 30 

NSC 644 H 60 1 na 3 24 

NSC 634 E 60 1 na 2 30 

NSC 644 E 60 1 na 3 24 

NSC 634 EECO 60 1 na 2 30 

NSC 644 EECO 60 1 na 3 24 
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Mobilne Przeładunki 

Szybkie wózki do przewozów kontenerów - Sprinter Carriers 

Szybkie wózki Terex są znakomitym środkiem transportu poziomego dla                   
kontenerów. Zaawansowany i uproszczony system napędowy dla tego
specyficznego zastosowania, czyni z nich preferowane rozwiązanie do szybkiego
transportu kontenerów.  

Specyfikacja 

Maksymalny 
udźwig w t 

Możliwość 
piętrowania

kontenerów 9’6” 

Maksymalna 
prędkość km/h 

NSC 422 H 40 1 na 1 32 

NSC 622 H 60 1 na 1 32 

NSC 424 E 40 1 na 1 32 

NSC 624 E 60 1 na 1 32 

Wózki podnośnikowe do kontenerów ze stałym masztem – Lift Trucks 

  

Szybkie, niezawodne wózki kontenerowe do ciężkich kontenerów. Łączą w sobie   

moc, siłę, solidność i zdolność manewrową z nowoczesną technologią i elektroniką.   

Specyfikacja 

Maksymalny 
udźwig w t 

Możliwość 
piętrowania

kontenerów 9’6” 

Typ
spredera/System 

blokady  
FDC 360 G3 30 3 Górny/Obrotowa 

FDC 450 G4 38 4 Górny/Obrotowa 

FDC 500 G5 40 5 Górny/Obrotowa 

FDC 550 G5 42 5 Górny/Obrotowa 
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Mobilne Przeładunki 
Wózki podnośnikowe do kontenerów z wysięgnikiem teleskopowym - 
Reach Stackers (RS) 

Szeroki zakres produkcji teleskopowych wózków podnośnikowych do kontenerów 
z różnym wyposażeniem pozwala na przeładunki pustych i załadowanych 
kontenerów. Zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią, zapewniają 
dostosowanie do wszystkich zastosowań i łączą duży udźwig i prędkość pracy z 
optymalnym bezpieczeństwem i komfortem pracy operatora.  

Specyfikacja 

Udźwig w t dla 
1/2/3 rzędu 
kontenerów 

Wysokość szt. 
piętrowania 

kontenerów 9’6” 

Rozstaw 
osi 

Zastosowanie

TFC 45 45/27/13 5 6 Pełny kontener 

TFC 45 R 45/31,5/16 5 6 Pełny kontener 

TFC 45 RS 45/40*/21* 5 6 Pełny kontener 

TFC 45 RX 45/35/19 5 6 Pełny kontener 

TFC 45 LSX 45/40/37 4 7 Pełny kontener 

TFC 46 M 45/33/18 6 6,5 Pełny kontener 

CS 7.5 S6 10/8/5 6 (8’6”) 5,15 Pusty kontener 

CS 45 KM 45/31/15 5 6 Pełny kontener 

CS 45 KL 45/32/16 5 6,5 Pełny kontener 

CS 45 KS 45/35/18 5 6,5 Pełny kontener 

RS 55 45/40/21 5 7 Intermodalne 

Multi-stacker do różnych rozwiązań 

*wartości na podporze 

TFC 45, TFC 45 R, RS i RX dostępne z systemem sterowania hydraulicznym(h) lub elektronicznym (hc). 

Wszystkie modele mogą być wyposażone w spreader intermodalny lub do podnoszenia od spodu (Piggy Back). 
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Mobilne Przeładunki 

Wózki do pustych kontenerów - Lift Trucks - Empty Container Handling

Stabilny, wydajny i ekonomiczny, zapewniający doskonałą manewrowość we
wszystkich zastosowaniach. Bezpieczny i komfortowy. Łatwy w obsłudze i prosty w
konserwacji.  

Specyfikacja 

Udźwig 
spreadera w t 

Wysokość szt. 
piętrowania

kontenerów 8’6” 

Typ spredera
/System blokady 

FDC 18 K5 8 5 Boczny/Obrotowa 

FDC 18 K6 8 6 Boczny/Obrotowa 

FDC 25 J6 9 6 Boczny/Obrotowa 

FDC 25 J7 9 7 Boczny/Obrotowa 

FDC 25 K7 10 7 Boczny/Obrotowa 

FDC 25 K8 10 8 Boczny/Obrotowa 

FDC 25 K7 DB 10 7 + 1 Boczny/Hakowy 

FDC 25 K8 DB 10 8 + 1 Boczny/Hakowy 

Wózek bocznego podnoszenia - Side Lifts

Zaprojektowany z zastosowaniem najwyższych standardów dla spełnienia większości

wymagań. Zapewnia zaawansowany poziom technologiczny dla bezpieczeństwa pracy

w każdych warunkach. 

Specyfikacja 

Udźwig na 
widłach w t 

Środek ładunku 
w mm 

Szerokość wideł i
platformy w mm 

SF 30 U 3 600 1200 

SF 40 U 4 600 1200 

SF 50 U 5 600 1200 

SF 60 U 6 600 1200 

SF 80 U 8 700 1400 

SF 100 10 700 1400 

SF 120 12 700 1400 

SF 150 15 700 1400 

Większe udźwigi do 50 t dostępne na życzenie. 
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Mobilne Przeładunki 
Wózek widłowy – do przeładunku drobnicy
Forklift Trucks - General Cargo Applications 

Kombinacja optymalnej wydajności i kompaktowych wymiarów dla łatwego 
manewrowania, zbudowany z komponentów najwyższej jakości i oparty na sprawdzonej 
technologii. Dostępny w różnych wersjach i konfiguracjach, jest ekstremalnie 
wszechstronnym narzędziem w szerokiej gamie zastosowań. 

Specyfikacja 

Udźwig na 
widłach w t 

Środek ładunku 
w mm 

Standardowa 
wysokość 

podnoszenia mm 
FDC 120 12 1220 3500 

FDC 150 15 1220 3500 

FDC 160 16 1220 3500 

FDC 180 18 1220 3500 

FDC 200 20 1220 4000 

FDC 250 25 1220 4000 

FDC 280 28 1220 4000 

FDC 320 32 1220 4000 

FDC 350 35 1220 4000 

FDC 380 38 1220 4000 

FDC 420 42 1220 4000 

FDC 450 45 1220 5000 

Konfiguracja RoRo na życzenie. 
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Terex Financial Services 

Usługi Finansowe Terex służą wyłącznie jednemu celowi: skutecznej pomocy 
naszym Klientom na całym świecie, umożliwiającej im kupno sprzętu Terex. 
Oferujemy szeroki zakres rozwiązań, które pozwolą zakupić lub wydzierżawić 
sprzęt Terex i osiągnąć Twoje cele biznesowe, przy zmaksymalizowanej stopie 
zwrotu z inwestycji.  

Serwis 

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji. Nieważne gdzie jesteś,   zawsze możesz 

liczyć na pomoc naszej światowej sieci serwisowej, szybką dostawę części 

zamiennych i wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Jedynym naszym 

celem jest maksymalizacja wydajności Twojej pracy, gdy używasz naszego 

sprzętu. 

Części zamienne 

Oryginalne Terex części zapewniają poziom jakości , która dopasowuje się do 

poziomu wykonania Twojej maszyny - albo innymi słowy, jakości jakiej 

potrzebujesz. Tylko oryginalne części Terex gwarantują, że Twoja maszyna 

będzie nadal pracować bez usterek i spełniają odpowiednie standardy 

jakościowe. Nasza ogólnoświatowa sieć logistyki dla części zamiennych

zapewnia, że  jesteśmy zawsze tam gdzie Ty: Twoje oryginalne części Terex  

będą dostarczone szybko, kiedykolwiek będziesz ich potrzebować. 
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terexcranes.com 

Effective Date: March, 2010.  

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs 

and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator’s 

Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's 

Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. 

The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the parti-

cular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services 

listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in 

the USA and other countries. All rights are reserved. Terex is a registered trademark of Terex Corporation 

in the USA and many other countries. 

Ważne od: Marzec 2010.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji i cen bez uprzedzenia i zobowiązań. Fotografie i/lub rysunki 
w tym dokumencie służą tylko do celów ilustracyjnych. Wyłącznie informacje dołączonej do konkretnej 
maszyny Instrukcji Obsługi są podstawą do prawidłowego używania tego sprzętu. Błędy w stosowaniu 
odpowiedniej Instrukcji Obsługi Żurawia lub innych przepisów mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń 
ciała lub śmierci. Tylko pisemne warunki gwarancji dołączone do naszej maszyny mogą być wymagalne w 
odniesieniu do konkretnego sprzedanego egzemplarza. Żadne inne warunki (np. dorozumiane) gwarancji nie 
są obowiązujące. Wymienione w tym dokumencie produkty czy usługi mogą być markami handlowymi, 
markami usługowymi lub nazwami handlowymi Terex Corporation i/lub jej filii w USA i innych krajach. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Terex® jest zarejestrowaną marką handlową (znakiem firmowym) Terex 
Corporation w USA i wielu innych krajach. 

© 2010 Terex Corporation. 

Terex Cranes Global Marketing, c/o Terex Demag GmbH

Dinglerstrasse 24, 66482 Zweibruecken Germany 

Tel. + 49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com 
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