
Wszechstronne, ekonomiczne, ekologiczne
Żurawie mobilne Gottwald

Mobilne żurawie portowe
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Lider na rynku portowych żurawi mobilnych
Ponad 1.400 maszyn w ponad 100 krajach na świecie

Z wprowadzeniem portowych żurawi
mobilnych ponad 50 lat temu, firma
stworzyła nowy rozdział historii w
dziedzinie przeładunków towarów.
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. 

Jako zaawansowane technicznie
żurawie do przeładunków,
odpowiednie do wielu zastosowań,
żurawie Gottwald oferują wiele
zalet:
- mobilność
- wszechstronność
- elastyczność
- niezawodność
- ekonomiczność

Są to konkretne korzyści,
potwierdzone przez sprzedane
ponad 1,400 żurawi do ponad 100
krajów na świecie, co dodatkowo
podkreśla pozycję Gottwalda jako
lidera na rynku mobilnych żurawi.

Więcej korzyści z inwestycji
Żurawie mobilne Gottwald
wymagają porównywalnie
mniejszych nakładów
inwestycyjnych na sam żuraw,
infrastrukturę nabrzeża i można je 
szybko wdrożyć do pracy. Są 
uważane na świecie za jedne z
najwydajniejszych żurawi do
przeładunków:
- kontenerów
- materiałów luzem
- drobnicy
- podstawowych ładunków

Dodatkowo, nowoczesny system
sterowania żurawia zwiększa
wydajność przeładunków w
terminalach i zmniejsza obciążenie
operatora. Równocześnie klienci
Gottwalda uzyskują korzyści w
postaci konkurencyjnych

kosztów operacyjnych, wysokiej
wartości odsprzedaży i przyjaznej
dla konserwacji maszyny. Te zalety
czynią z żurawi mobilnych Gottwald
szybkozwracającą się inwestycję dla
operatorów terminali, linii
okrętowych, firm przeładunkowych i
zarządów portowych. 

Wiele wariantów żurawi
Gottwald produkuje szeroki zakres
modeli żurawi, które są dostępne w
licznych wariantach. Dzięki
wprowadzeniu 5 generacji żurawi
obecnie zakres ten pokrywa pełne
spektrum: od małych i średnich żurawi
dla wielozadaniowych terminali do
dużych żurawi o wydajności
porównywalnej do żurawi stałych i
zapewniających długą pracę w
terminalach o specjalnym
przeznaczeniu.

Rozwiązania systemowe
Jako dostawca zintegrowanych 
systemów Gottwald na życzenie 
klienta może wykonać plany i 
konsultacje dla nowo powstających 
lub rozbudowywanych terminali. 
Rozwiązania “pod klucz” mogą 
zawierać nie tylko mobilne żurawie 
portowe, ale także inne elementy 
wyposażenia, takie jak zbiorniki, 
taśmociagi, maszyny do transportu 
poziomego i pionowego kontenerów, 
chwytaki, ...

Ekonomiczna & przyjazna
środowisku technologia napędów
As with all other Gottwald products,
our Mobile Harbour Cranes are elec-
trically driven. The power supply is
from the terminal mains, an on-board
diesel-powered generator or a hybrid
drive consisting of a diesel generator
and short-term energy storage
modules (ultracaps).
The energy recovered from the crane’s
lowering and braking motions is either
n  returned to the terminal’s electri city 

supply if the crane is hooked  
up to an external power 
supply

n  or, if the crane is equipped with  
a hybrid drive, stored in the ultra-
caps and made available to the
crane’s electric circuits for the next
work cycle. Fuel savings of up to 
23.2%* have been achieved.

The level of energy required is
reduced accordingly, exhaust gas
emissions cut or avoided completely,
and noise emissions minimised.

Symbol wskazujący
zaangażowanie firmy
Gottwald w stosowanie
systemów napędowych
elektrycznych w swoich
produktach

Napędy hybrydowe
Gottwalda, składające się
z silnika Diesla i
superkondensatorów,
znaczącą zwiększają
sprawność energetyczną
żurawia

Running on external power provides the
most efficient use of energy, cuts exhaust
gases from the cranes in the terminal to
zero and reduces noise emissions

* Achieved under specific deployment conditions and
based on experience gained from operating a Gottwald
Generation 5 crane over a period of one year.

kk
transus Stamp



2 3

Lider na rynku portowych żurawi mobilnych
Ponad 1.400 maszyn w ponad 100 krajach na świecie

Z wprowadzeniem portowych żurawi
mobilnych ponad 50 lat temu, firma
stworzyła nowy rozdział historii w
dziedzinie przeładunków towarów.
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. 

Jako zaawansowane technicznie
żurawie do przeładunków,
odpowiednie do wielu zastosowań,
żurawie Gottwald oferują wiele
zalet:
- mobilność
- wszechstronność
- elastyczność
- niezawodność
- ekonomiczność

Są to konkretne korzyści,
potwierdzone przez sprzedane
ponad 1,400 żurawi do ponad 100
krajów na świecie, co dodatkowo
podkreśla pozycję Gottwalda jako
lidera na rynku mobilnych żurawi.

Więcej korzyści z inwestycji
Żurawie mobilne Gottwald
wymagają porównywalnie
mniejszych nakładów
inwestycyjnych na sam żuraw,
infrastrukturę nabrzeża i są szybko
dostępne do nabycia. Są uważane
na świecie jako jedne z
najwydajniejszych żurawi do
przeładunków:
- kontenerów
- materiałów luzem
- drobnicy
- podstawowych ładunków

Dodatkowo, nowoczesny system
sterowania żurawia zwiększa
wydajność przeładunków w
terminalach i zmniejsza obciążenie
operatora. Równocześnie klienci
Gottwalda uzyskują korzyści w
postaci konkurencyjnych

kosztów operacyjnych, wysokiej
wartości odsprzedaży i przyjaznej
dla konserwacji maszyny. Te zalety
czynią z żurawi mobilnych Gottwald
szybkozwracającą się inwestycję dla
operatorów terminali, linii
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Wiele wariantów żurawi
Gottwald produkuje szeroki zakres
modeli żurawi, które są dostępne w
licznych wariantach. Dzięki
wprowadzeniu 5 generacji żurawi
obecnie zakres ten pokrywa pełne
spektrum: od małych i średnich żurawi
dla wielozadaniowych terminali do
dużych żurawi o wydajności
porównywalnej do żurawi stałych i
zapewniających długą pracę w
terminalach o specjalnym
przeznaczeniu.

Rozwiązania systemowe
As a provider of integrated
systems, Gottwald is able to take
on the planning and consulting
tasks for new and expanding
terminals if requested. Turnkey
solutions can be configured to
include not only the Mobile
Harbour Cranes but also such
ancillary equipment as hoppers
and conveyor belts in bulk
terminals or machines for
horizontal container transport and
stacking in container terminals.

Ekonomiczna & przyjazna
środowisku technologia napędów
Jak i w innych produktach Gottwalda, w 
żurawiach mobilnych są montowane 
napędy elektryczne. Zasilane są 
głównie z gniazd dostępnych na 
terminalach, a także z napędzanego 
silnikiem Diesla generatora lub systemu 
hybrydowego składającego się z silnika 
Diesla i modułów krótkotrwałego 
przechowania energii (ultracaps). 
Energia odzyskiwana przy opuszczaniu 
ładunku i hamowaniu jest
n  zwracana do portowego systemu 
zasilania, jeżeli żuraw jest do niego 
podłączony 
n lub, jeżeli żuraw jest wyposażony 

w system hybrydowy, składowana 
w module przechowania energii i 
wykorzystywana w następnym cyklu 
pracy. Oszczedność paliwa wynosi 
w tym przypadku do 23.2%*.

Odpowiednio jest zredukowane 
zapotrzebowanie na energię, 
zmniejszona zostaje lub całkowiciw 
wyeliminowana emisja spalin i 
zmniejsza się hałas pracy.

Symbol wskazujący
zaangażowanie firmy
Gottwald w stosowanie
systemów napędowych
elektrycznych w swoich
produktach

Napędy hybrydowe
Gottwalda, składające się
z silnika Diesla i
superkondensatorów,
znaczącą zwiększają
sprawność energetyczną
żurawia

Praca na zewnętrznym zasilaniu 
zapewnia większą efektywność 
zużycia energii, wyklucza emisję 
spalin i redukuje hałas.

* Osiągnięta w specyficznych warunkach 
rozstawienia i oparta na doświadczeniu uzyskanym 
przy pracy żurawiem 5 generacji przez okres 1 roku.
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Wszechstronny zakres produkcji
mobilnych żurawi portowych dla wszystkich wielkości statków, 
terminali i zastosowań

Zakres produkcji obejmuje zarówno 
modele dla standardowych 
wymagań, jak i przeznaczone dla 
ekstremalnych wymagań - ciężkich
warunków i ciągłej pracy, szybkich 
przeładunków kontenerów lub 
chwytakowych. 

Z promieniem do 56 m i udźwigiem 
do 200 t maszyny są idealnie 
wyposażone do przeładunków 
wszelkich towarów, na wszystkich 
rodzajach terminali i dla wszystkich 
typów statków aż do wielkości 
super post-Panamax i Capesize.

Dzięki wysokiej klasyfikacji żurawi 
Gottwald, związanej z doskonałym  
zaprojektowaniem elementów 
mechanicznych, strukturalnych i 
stalowych oraz ich konstrukcją, są 
one przeznaczone dla znacząco 
dłuższej eksploatacji niż inne 
porównywalne. 

With its broad range of Mobile Harbour Cranes offering various lifting capacities and radii, Gottwald  
provides suitable handling machines for all applications and requirements in ports and terminals:
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Barge/Coaster Feeder Standard Panamax PostPanamax Super postPanamax

Capacity [TEU] 80 – 500 300 – 1,200 1,000 – 2,500 3,000 – 4,500 6,000 – 9,600 10,000 – 11,000

No. of rows ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 17 ≤ 19

Barge/Coaster Handysize Handymax Panamax Capesize bulker
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Capacity [DWT]    ≤ 5,000    ≤ 30,000 ≤ 50,000 ≤ 80,000 ≤ 170,000

max. 63 tmax. 38 m

max. 100 tmax. 46 m

max. 125 tmax. 51 m

max. 150 tmax. 51 m

max. 100 tmax. 46 m

max. 200 tmax. 56 m

Model 6

Model 4

Model 3

Model 7

Model 8

HMK 170

kk
transus Stamp



4 5

Comprehensive range of products
With Mobile Harbour Cranes for all vessel sizes, terminals and applications

The Mobile Harbour Crane range 
extends from models for standard
requirements through to extremely
high-performance Mobile Harbour
Cranes for tough, continuous-duty
work, chiefly in intensive, high-speed
container and bulk handling.

With radii of up to 56 m and lifting
capacities of up to 200 t, the machines
are ideally equipped for handling 
cargoes of all kinds in all types of 
terminals alongside vessels up to
super post-Panamax and Capesize.

Thanks to their high crane 
classification, which takes into
account the mechanical, 
structural and steel design and
their construction, Gottwald
Mobile Harbour Cranes are
designed for a significantly 
longer service life.

Szeroki zakres produkowanych żurawi z różnym udźwigiem i promieniem roboczym, pozwala firmie
Gottwald dostarczać maszyny do wszelkich zastosowań w portach i terminalach:
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Barka/Coaster Feeder Standard Panamax PostPanamax Super postPanamax

Ładowność [TEU] 80 – 500 300 – 1,200 1,000 – 2,500 3,000 – 4,500 6,000 – 9,600 10,000 – 11,000

Ilość rzędów ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 17 ≤ 19

Barka/Coaster Handysize Handymax Panamax Capesize bulker
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max. 200 tmax. 56 m
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Przeładunki kontenerów

W rezultacie swoich znakomitych
zdolności przeładunkowych, żurawie
mobilne Gottwald są idealnym
wyborem dla terminali kontenerowych.
Obsługują kontenerowce aż do typu
super post-Panamax i z łatwością
przeładowują                               
standardowe                               
kontenery                                    
rozmiarów 20’ i                                 
45’ oraz podnoszą                           po 
dwa kontenery 20’ równocześnie
(twinlift).

Żurawie Gottwald nie tylko pracują
jako wyłączny sprzęt do przeładunku
kontenerów na małych i średnich
terminalach, ale spotykają się z
uznaniem wiodących linii
żeglugowych i operatorów wielkich
terminali przeładunkowych na całym
świecie.

W tego typu terminalach żurawie
Gottwald służą najczęściej jako
uzupełnienie bramowych suwnic
kontenerowych. Łatwo integrują się
w ciągach logistycznych jako
specjalne maszyny na nabrzeżu,
zapewniające szybki przeładunek
kontenerów. 

Dodatkowo często są używane na
terminalach, gdzie oprócz
przeładunków kontenerów,
przeładowuje się także inne ładunki
oraz do podnoszenia kontenerów z
trudno dostępnych miejsc statków. W
takich okolicznościach jedną z zalet
jest także łatwość zmiany osprzętu 
podnoszącego. 

G HMK 8710, wariant modelu 8,
Carrara, Włochy

G HMK 6407, wariant modelu 6,
São Francisco do Sul, Brazylia

HMK 170 E, Ofunato, Japonia G HMK 4406, wariant modelu 4,
Antwerpia, Belgia

Żurawie mobilne Gottwald
różnych wielkości i o różnej
wydajności przeładowujące
kontenery. Warianty modelu 8
mają największe możliwości,
wystarczające np. do rozładunku
kontenerowca super  post-
Panamax.

Portowe żurawie mobilne w pobliżu
Stambułu, Turcja, włącznie z typem 
G HMK 7408 i G HMK 7608, warianty
modelu 7, przeładowująkontenery
ustawione wzdłużcałego statku (do
wielkości  post-Panamax

Doskonałe możliwości przeładunku dla wszystkich 
rodzajów statków
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Przeładunki towarów sypkich
żuraw Gottwald z 4-linowym chwytakiem

Wszędzie, gdzie występujące ciągłe 
intensywne obciążenie pracą na 
terminalach przeładunkowych towarów 
sypkich stawia wysokie wymagania dla 
używanego sprzętu, 4-linowe żurawie 
mobilne Gottwald są najlepszą 
odpowiedzią. Tego typu wykonanie 
oferuje udźwig chwytaka do 63 t i 
wydajność przeładunku do 1850 t/h*. 

Od wprowadzenia na rynek, 4-linowy 
chwytak dla zastosowania w 
profesjonalnych przeładunkach tj. 
węgla, rudy, żwiru, piasku, klinkieru, 
cementu i nawozów, został sprzedany 
setki razy i jego technologiczne zalety 
były wypróbowane z sukcesem na 
całym świecie.

Opierając się na technologii mobilnych 
żurawi, żurawie bramowe (portalowe) i 
pływające mogą także być zamawiane 
w wersji z 4-linowym chwytakiem, do 
pracy w terminalach przeładunkowych 
materiałów sypkich. W specjalnych 
rozwiązaniach dla terminali system 
może być skoordynowany ze 
specjalnym pomocniczym 
wyposażeniem, takim jak zbiorniki, 

taśmociągi, co ma zastosowanie
przy przeładunku węgla także na 
otwartym morzu. 

Także z chwytakami silnikowymi
Dzięki swojej wszechstronności 
portowe żurawie mobilne Gottwald 
mogą być wyposażone w chwytaki 
silnikowe do użytkowania w 
przeładunkach towarów sypkich. 
W tej konfiguracji także osiągają 
dużą wydajność przeładunku.

Długotrwałe użytkowanie
Jeżeli żurawie mobilne Gottwald są 
przewidziane do intensywnej pracy z 
chwytakiem, są projektowane dla 
wysokiej klasy roboczej żurawia, 
aby zagwarantować ich długotrwałe 
użytkowanie.

* wydajność przeładunkowa 
zależy od warunków na 
terminalu i konfiguracji roboczej
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Model 7

Model 6

Model 4

Model 3

Typ masowca/wysięg [m]

12 25 32 45

Barge/Coaster Handysize Handymax Panamax Capesize bulker

HMK 170 EG

Wydajność przeładunkowa 
dla towarów sypkich*

Cranes with motor
grabs also achieve high

handling rates, e.g.
this G HMK 4406, a   

variant of Model 4, in 
Krishnapatnam, India

Fourrope grab HMK 170 EG (right)
handling agribulk alongside a coaster 

and a G HMK 7408 B (below) at an
inland transfer point, facilitating   

the transfer of scrap from the port
level to the elevated position
of a neighbouring steelworks

For highlyintensive professional bulk
handling with extremely high operating
hours for unloading Panamax and cape 
size bulk carriers: G HMK 6407 B Mobile
Harbour Crane, a variant of Model 6, 
handling coal in Gangavaram, India
(large photo) and a G HMK 8310 B,  
a variant of Model 8, in Cartagena,
Spain (bottom right)

kk
transus Stamp



98

Przeładunki towarów luzem
żuraw Gottwald z 4-linowym chwytakiem

Where intensive continuous-duty
handling in bulk terminals makes
particularly high demands on the
equipment to be used, Gottwald’s
4-rope Mobile Harbour Cranes
provide the answer. This design offers
a grab curve of up to 63 t and high
handling rates of up to 1,850 tph*. 

Since its market launch, the 4-rope
grab variant for the professional hand ling
of e.g. coal, ore, gravel, sand, clinker,
cement and agribulk has been sold
hundreds of times and has proved its
worth worldwide as a highly successful
technological concept.

Based on Mobile Harbour Crane
techno logy, Gottwald’s Portal Harbour
Cranes and Floating Cranes tend to
be ordered as 4-rope grab machines
for use in professional bulk handling.
In special purpose bulk import terminals,
this process involves coordinated
interaction with such ancillary equip-

ment as hoppers and conveyor belts,
while in coal export, handling also
takes place on the open sea.

Also with motor grabs
Thanks to their remarkable versatility,
Gottwald Mobile Harbour Cranes
can also be fitted with motor grabs
for use in bulk handling. In this
configuration, they also achieve
high handling rates.

Long service life
If a Mobile Harbour Crane is intended
for use with grab operation in highly
intensive professional bulk handling,
it is designed to a high crane classi-
fication to guarantee a long service
lifetime.

* Handling rates are dependent on
terminal and operating conditions
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HMK 170 EG

Bulk material handling rates
for Mobile Harbour Cranes*

Żurawie z chwytakami
silnikowymi także
osiągają duże wydajności
przeładunkowe, tutaj       
G HMK 4406, wariant
modelu 4, w 
Krishnapatnam, Indie

4-linowy chwytak z HMK 170 EG (po
prawej)przeładowuje towary rolne z
masowca i G HMK 7408 B (poniżej) w
śródlądowym punkcie przeładunkowym
przenosi złom z poziomu portu do stalowni
na wzgórzu

DDo bardzo intensywnej pracy przy
przeładunku materiałów sypkich i z 

  ekstremalnie dużą ilością motogodzin
   przy przeładunkach statków Panamax i
    cape size: G HMK 6407 B, wariant
     modelu 6, przeładowuje węgiel w
     Gangavaram, Indie (duże zdjęcie) i 
      G HMK 8310 B, wariant modelu 8, w
       Cartagenie, Hiszpania (na dole po
         prawej)
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Drobnica
żurawie z łatwym do zmiany osprzętem

Mobilne żurawie portowe Gottwald 
ponownie demonstrują swoją 
wszechstronność przy przeładunkach 
drobnicowych. Rodzaj i kształt 
ładunków znacznie się tutaj różnią. Z 
tego powodu żurawie mogą być 
wyposażane w różny osprzęt do 
podnoszenia, mechaniczny, 
elektryczny i hydrauliczny, począwszy 
od spreaderów różnego rodzaju do 
haków do bel, pasów, łańcuchów, 
magnesów, trawers i teleskopowych 
chwytaków. Zmiana osprzętu jest 
szybka, prosta i bezpieczna. 

W dużych terminalach drobnicowych 
lub ogólnych żurawie Gottwald 
przeładowują wiele różnych towarów:
 kręgi blachy, blachę w arkuszach,
rury, kształtowniki, belki, drut,
 wszystkie rodzaje wyrobów
 metalowych, złom
  palety wszystkich typów, np. do 

przewozu owoców

G HMK 4406, wariant modelu 4,
przeładowuje owoce w Antwerpii, Belgia

HMK 170 E przeładowuje bele
blachy stalowej w Antwerpii, Belgia

G HMK 7608, wariant modelu 7, przeładowuje
bele blachy stalowej w Antwerpii, Belgia

Wszechstronność i duża
prędkość przeładunku, to

tylka dwa z wielu elementów
przewagi żurawi portowych

Gottwald przy przeładunkach
takich towarów jak owoce,

palety i produkty przemysłu
stalowego.

G HMK 4406, wariant modelu 4,
przeładowuje towary w Livorno, Włochy

G HMK 6407, a variant of Model 6, 
handling general cargo between  
an inland waterway barge and an 
oceangoing vessel, making use 
of its long reach
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Inne ładunki
z łatwym do zmiany osprzętem

Mobile Harbour Cranes made by
Gottwald once again demonstrate
their versatility when it comes to
handling general cargoes efficiently.
The size and shape of the cargoes
can vary considerably. For this reason,
the cranes can be equipped with
several kinds of mechanical, electrical
and hydraulic lifting gear, ranging
from spreaders of various designs to
coil hooks, slings, chains, magnets,
lifting beams and telescopic grabs.
Changing the lifting gear is quick,
simple and safe.

In large-scale general cargo and 
multi purpose terminals, these 
machines handle such goods as:
n  steel coils, metal sheets, pipes, 

shaped sections, billets, wire,  
all forms of metal right through 
to scrap

n  pallets of all kinds, such as for
handling fruit.

G HMK 4406, wariant modelu 4,
przeładowuje owoce w Antwerpii, Belgia

HMK 170 E przeładowuje bele
blachy stalowej w Antwerpii, Belgia

G HMK 7608, wariant modelu 7, przeładowuje
bele blachy stalowej w Antwerpii, Belgia

Wszechstronność i duża
prędkość przeładunku, to

tylka dwa z wielu elementów
przewagi żurawi portowych

Gottwald przy przeładunkach
takich towarów jak owoce,

palety i produkty przemysłu
stalowego.

G HMK 4406, wariant modelu 4,
przeładowuje towary w Livorno, Włochy

G HMK 6407, wariant modelu 6, 
przeładowuje drobnicę pomiędzy 
barką śródlądową a statkiem 
oceanicznym, wykorzystując swój 
duży wysięg
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Two G HMK 8710 cranes, variants
of Model 8, each with a lifting 

capacity of 200 t up to a radius of
20 m, here handling generators   

in tandem lift, in Carrara, Italy

G HMK 4406, a variant of Model 4,
100 t lifting capacity up to a radius of 22 m,
handling wind turbine parts in Ferrol, Spain

G HMK 7608, a variant of
Model 7, 150 t lifting capacity   

up to a radius of 18 m, handling
largescale machinery   

in Hamburg, Germany

G HMK 6407, a variant of Model 6, 100 t
lifting capacity up to a radius of 24 m, handling

heavy cargoes in Reykjavik, Iceland.   
The G HMK 6507 even provides a lifting
capacity of 125 t up to a radius of 20 m.

Gottwald Mobile Harbour Cranes, all with high lifting capacities even at
maximum radius are the ideal machines for a broad range of very heavy cargoes:

Mobile Harbour Crane
lifting capacity curves

Project cargo (ładunki specjalne)

Kolejnym zastosowaniem mobilnych 
portowych żurawi Gottwald 
pozwalającym pokazać pełny zakres 
ich możliwości są przeładunki 
specjalnych, ciężkich ładunków na 
uniwersalnych i specjalnych 
terminalach. Zapewniają udźwigi do 
200 t, promień roboczy do 56 m i 
maksymalny moment udźwigu  4000 
mt w przypadku największych 
żurawi.

Przeładowują, między innymi, 
ciężkie elementy montażowe i 
wielkie maszyny, takie jak turbiny i 
generatory. Ekstremalnie ciężkie 
towary, ważące czasem ponad    
200 t, są podnoszone wspólnie 
przez dwa żurawie.

Specjalny system Tandem Lift 
Assistant dla mobilnych żurawi 
portowych Gottwald zapewnia 
podnoszenie w tandemie 
ładunków do 400 t w sposób 
absolutnie bezpieczny.

Szczególnie w przypadku ładunków 
objętościowych, takich jak elementy 
turbin wiatrowych, żurawie Gottwald 
wykazują swoją wszechstronność i 
moc, gdyż są dostępne w różnych 
wielkościach dla różnych 
zastosowań, są zaawansowane 
technicznie i są mocnym i potężnym 
narzędziem pracy .

Imponujące udźwigi i duże promienie robocze
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Dwa G HMK 8710, wariant modelu 8,
każdy o udźwigu 200 t na promieniu 
20 m, podnoszą w tandemie 
generator, Carrara, Włochy

G HMK 4406, wariant modelu 4,   
100 t udźwigu na promieniu do 22 m,   prze-
ładowuje części turbiny, Ferrol, Hiszpania

G HMK 7608, wariant modelu 7, 
150 t udźwigu na promieniu do
18 m, przeładowuje dużą 
maszynę w Hamburgu, Niemcy

G HMK 6407, wariant modelu 6,   100 t udźwigu 
na promieniu do 24 m, przeładowuje ciężki 

ładunek, Reykjavik, Islandia   
G HMK 6507 posiada udźwig 125 t na 

promieniu do 20 m.

Żurawie mobilne Gottwald, wszystkie z dużym udźwigiem nawet przy 
maksymalnym promieniu są idealnymi maszynami dla szerokiej gamy  
ciężkich ładunków:

Mobilne żurawie portowe 
Krzywe udźwigu

Project cargo
Impressive lifting capacities and extensive radii

Yet another application that allows 
Gottwald Mobile Harbour Cranes to 
show the full extent of their capabilities 
is in the high-performance handling 
of even the heaviest project cargoes 
in heavy-load and universal terminals, 
ensured by their lifting capa cities of  
up to 200 t, working radii of up to 
56 m and a maximum load moment 
of 4,000 mt with the largest Gottwald 
Mobile Harbour Crane.

Cargoes moved include, among  
others, heavy plant components and 
large-scale machines such as turbines 
and generators. Extremely heavy goods, 
whose weight can often exceed 200 t, 
are handled by two cranes working 
together in tandem lift mode. 

A special Tandem Lift Assistant for 
Gottwald Mobile Harbour Cranes 
ensures tandem lifts up to 400 t  
are absolutely safe.

It is particularly with bulky cargoes, 
such as components for wind turbines, 
that Mobile Harbour Cranes demonstrate 
their versatility and strength, since  
they are available in a number 
of sizes for various require-
ments, have sophisticated 
technical features and are 
robust and powerful.
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Gottwald prowadzi, 
zorientowaną na 
klienta, obsługę 
serwisową dla 

wszystkich swoich 
produktów przez cały 

czas użytkowania 
maszyny.

Wiodąca technologia wśród mobilnych żurawi portowych

z imponującą listą zalet i indywidualnych adaptacji

Podstawowym celem firmy 
Gottwald jest satysfakcja klienta i 
dlatego firma oferuje nie tylko 
wszechstronną, standardową linię 
modeli żurawi wraz opcjonalnymi 
rozwiązaniami, ale także 
rozwiązania dopasowane do 
wymagań klientów. I to, między
innymi,  wyjaśnia, dlaczego 
produkty Gottwald są preferowane 
w sytuacjach wymagających 
specyficznych rozwiązań. Wszystkie portowe żurawie Gottwald 

zapewniają operatorowi dobrą widoczność 
terenu pracy dzięki wysoko umieszczonej 
kabinie. Jeszcze lepszą widoczność 
zapewnia opcjonalne wykonanie, z kabiną 
wysunietą do przodu o 2,5 m.

Jeżeli nabrzeże nie ma wystarczającej 
nośności, Gottwald może zmodyfikować 
system podpór żurawia tak, aby dopasować 
go do warunków terenu pracy u klienta.

Wyposażenie żurawia w elektryczne zasilanie 
zewnętrzne zdecydowanie zwiększa 
efektywność zużycia energii, obniża koszty 
eksploatacyjne  i powoduje całkowity brak 
emisji spalin.

Napęd hybrydowy składający się z silnika 
Diesla i modułu kondensatorów dla 
krótkiego akumulowania energii, zwiększa 
efektywność, zmniejsza zużycie paliwa i 
emisję spalin.

System sterowania żurawiem Visumatic®

jest standardowym wyposażeniem w 
żurawiach Gottwald. Intuicyjna obsługa i 
jasne, łatwe do zrozumienia symbole 
graficzne to podstawowe zalety tego 
systemu.

Poprzez stosowanie technologii przyjaznych 
środowisku, Gottwald odpowiada na 
zapotrzebowanie na produkty zmniejszające 
emisję spalin, hałasu, zapylenia i 
zanieczyszczenie przy użyciu na 
ograniczonym obszarze.

Portal zamiast podwozia kołowego pozwala 
na ruch pojazdów kołowych i szynowych, 
taśmociągów pod i obok żurawia. Jest 
przygotowywany zawsze zgodnie ze 
specyfikacją przekazaną przez klienta.

Umieszczenie żurawia na barce, zamiast 
na podwoziu kołowym, zapewnia znkomitą 
mobilność na wodzie i pozwala uniknąć 
kosztownych inwestycji w budowę 
infrastruktury nabrzeża.

Doskonały serwis
Na całym świecie, przez całą dobę, w pełnym zakresie produktów

J JJako część Terex Port Solutions, 
Gottwald zapewnia obsługę na 
całym świecie, zabezpieczając 
największą możliwą bieżącą 
sprawność Waszych żurawi 
przeładunkowych i zachowanie 
wartości Waszej inwestycji. W 
zintegrowanej sieci serwisowej, 
Gottwald zapewnia profesjonalną 
diagnostykę błędów na dwóch 
poziomach serwisu:

Pierwszy poziom
Gottwald ma pełny dostęp do 
globalnej sieci centrów serwisowych 
i przedstawicieli grupy TEREX, co 
umożliwia nam ukierunkowanie na 
Twoje potrzeby jako klienta. Jeżeli 
kupisz produkt Gottwald, otrzymasz 
równocześnie kontakt do 
przedstawiciela w Twoim regionie. 

Drugi poziom
Nasi regionalni przedstawiciele są
wspierani przez centrum serwisowe 
- Gottwald Service Competence 
Centre (SCC) w Düsseldorfie, 
Niemcy. SCC  służy pomocą, 
szczególnie w złożonych 
problemach. Nowoczesn 
rozwiązania eBusiness pozwalają na 
diagnostykę błędów w czasie 
rzeczywistym. W szczególnych 
przypadkach można skontaktować się 
z hotline SCC, działającą 24/7: 
+49 (0) 211 – 7102 3333

Dostawa części zamiennych

Transport żurawi

Pakiety serwisowe

Montaż i odbiory

Naprawy

Upgrade i 
odtworzenia

Remonty kapitalne Profesjonalne 
inspekcje żurawi
(PCI) 
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Generation 5

The perfect solution for challenging site conditions
Model 2 Harbour Crane

Generation 5

A combination of power and functionality 
Model 6 Harbour Crane

Mobile Harbour Cranes

Versatile. Economical. Ecologically Compatible.
Gottwald Mobile Harbour Cranes

Generation 5

The entry model for the 100-tonne segment
Model 3 Harbour Crane

Generation 5

Handling performance with no compromises
Model 7 Harbour Crane

Portal Harbour Cranes

Right on Track
Gottwald Portal Harbour Cranes

Generation 5

High-performance, functional, compact 
Model 4 Harbour Crane

Generation 5

Performance that leads the field
Model 8 Harbour Crane

Floating Cranes

On a Wave of Success
Gottwald Floating Cranes

Gottwald Port Technology GmbH • PO Box 18 03 43 • 40570 Düsseldorf, Germany 
Phone: +49 (0) 211 7102-0 • Fax: +49 (0) 211 7102-3651 • info@gottwald.com • www.gottwald.com

Gottwald Port Technology GmbH – a subsidiary of TEREX Port Solutions

Gottwald Mobile Harbour Cranes – szczegółowe broszury o każdym z modeli

Ogólne broszury informacyjne dla żurawi mobilnych, portalowych i pływających
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