
RODZINA MAŁYCH ŻURAWI

ŻURAW PORTOWY MODEL 2
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH WARUNKÓW MIEJSCA PRACY
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IDEALNY DLA MNIEJSZYCH TERMINALI

Model 2 Harbour Crane

Premiera w rodzinie małych żurawi
Model 2, pierwszy członek rodziny małych żurawi Terex
Port Solutions, jest zaprojektowany specjalnie tak, aby 
zapewnić wydajność i manewrowość potrzebną w 
małych portach rzecznych i morskich.

Jako zasilany elektrycznie, uniwersalny lub specjalny 
żuraw Terex® Gottwald, Model 2 może szybko, 
bezpiecznie i efektywnie przeładowywać:
A  kontenery
A drobnicę
A towary masowe
A  ładunki jednostkowe.

Pierwszy portowy żuraw portalowy na kołach G HRK
Model 2 ponownie potwierdza naszą pozycje pioniera: 
po raz pierwszy dla właścicieli terminali jest dostępna 
wersja portalowa na kołach.

Wersja G HRK ma wszystkie zalety żurawi Terex®

Gottwald:
A wszechstronność
A przyjazność obsługowa
A ergonomia
A przyjazna dla środowiska.

Model 2 – odpowiedni dla poniższych statków
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Barki/małe statki feeders

Ładowność [TEU] 80 – 500 300 – 1,200

Ilość rzędów ≤ 6 ≤ 8

Barki/małe statki Handysize
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Ładowność [DWT]    ≤ 5,000    ≤ 30,000

Małe Średnie Duże

Model 2 Model 3   Model 4   Model 5 Model 6   Model 7   Model 8

Trzy rodziny żurawi
Rodziny żurawi portowych Terex® Gottwald oferują 
szeroki zakres wyboru modeli, typów i wariantów. Ich 
rozwiązania dopasowane są do szerokiego zakresu 
wymagań i mają krótki czas dostawy.
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Nowe rozwiązania:
Model 2 jest również 
dostępny jako 
portalowy żuraw na 
kołach G HRK – idealny 
dla małych terminali z 
ograniczoną 
możliwością manewrów 
na nabrzeżu

Wersja klasyczna: Model 2
jako konwencjonalny mobilny 
żuraw G HMK na kołach

dzwigi24.pl



Technologia mobilnych żurawi Terex Port 
Solutions nie jest ograniczona wyłącznie 
do samych mobilnych żurawi.

Jako pionier w przemyśle, użyliśmy naszej 
wyrafinowanej technologii do stworzenia nowych 
typów żurawi do zastosowań na nabrzeżach, 
rzecznych i pełnomorskich.
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ŻURAWIE NABRZEŻOWE

Obecnie do naszego systemu modularnego dołączyliśmy 
kolejny typ. Na dziś, jest to żuraw portalowy na kołach, typ
G HRK. Żuraw ten:
A jest mobilny, jak inne znane żurawie Terex®

Gottwald typu G HMK
A ma parametry takie jak zwykłe żurawie portalowe 

Terex® Gottwald typu G HSK.

DOSKONAŁY ŻURAW DLA KAŻDEGO 

MODEL 2 – TRUDNY DO POBICIA

floaTing Cranes

G HSK Portalowy

A dopasowany
   portal

A odpowiednia
   barka

G HPK Stacjonarny
A stacjonarny,dopasowana
    podstawa

G HRK Portalowy na kołach
A standardowy portal
A prześwit pod portalem 6 m
A szerokość wewn. 9,5 m

G HMK Samojezdny
A klasyczne podwozie
A kompaktowe wymiary

G HSK Portalowy
A szynowy
A dopasowany portal
A    prześwit pod portalem i 

szerokość zgodna ze 
specyfikacją klienta

TYPY I WARIANTY MODELU 2

Typ 
żurawia

Wariant Maks. udźwig
[t]

Maks. prędkość 
podnoszenia [m/min]

Maks. promień
[m]

63 80 63*
25** 85 100 120 38 40

g HMK
g HrK
(g HsK)
(g HpK)

2204 ✔ ✔ ✔

2304 ✔ ✔ ✔

2204 B ✔ ✔ ✔

* Ciężkie ładunki (góra), 4-linowe z chwytakiem (dół)
**  Klasyfikacja A8, krzywe chwytak 32-tony klasyfikacja A7. Patrz kompletne
    dane techniczne

Niska wieża
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A dopasowany ponton
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Maks. 
wysokość fali 
2.5 m

 MIEJSCA

Model 2 Types – Hard To beaT

ŻURAWIE PŁYWAJĄCE

g HsK portal Harbour  Żuraw na barce

A Tailored portal
A Tailored barge

G HPK pontonowy

Od 1956 jesteśmy liderem w 
produkcji żurawi portowych, 
dzięki regularnemu 
wprowadzaniu nowych typów, 
zgodnych z życzeniami 
klientów.

Naszym ostatnim, 
pionierskim, sukcesem jest 
żuraw portalowy na kołach 
Terex® Gottwald G HRK.

Żurawie mobilne G HMK  –
konsekwentny dalszy 
rozwój

Żuraw portalowy G HSK

Żuraw pontonowy G HPK

Od 1956

Od 1998

Od 2004

Żuraw portalowy 
na kołach G HRK

2012

4-linowy żuraw dla 
chwytaków do 
profesjonalnego 
przeładunku towarów 
masowych

Od 1982

Droga do sukcesu

Wysoka wieża
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NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE PRZY BRAKU

MODEL 2 – ŻURAW PORTALOWY NA KOŁACH

Dobre właściwości jezdne i prześwitów są decydującym 
czynnikiem dla przeładunków w małych terminalach, 
gdyż pozwalają innym maszynom na bezkolizyjne 
działanie. Jako operator, doskonale wiesz, jak przestoje 
potrafią zmniejszyć wydajność.

Jest to główny powód, dla którego Terex Port Solutions
postanowił wprowadzić nowy Model 2. Żuraw portalowy 
na kołach G HRK może swobodnie przepuszczać ruch 
w swoich prześwitach - jest też bardzo zwrotny i może 
przemieszczać się we wszystkich kierunkach.

Żuraw Terex® Gottwald Model 2, doskonały 
technologicznie, oferuje długo poszukiwane 
rozwiązanie dla Twojego terminala.

Praktycznie zaprojektowany
A Prześwit w szerokości: 9.5 m
A Prześwit wysokości: 6 m
A Trwały
A Czteroosiowy z 8 parami kół, 5 oś 

opcjonalna
A   Kompensacja pionowa hydrauliczna: ± 250 mm

A    Schody zewnętrzne lub wewnętrzne (opcje)

Łatwe manewrowanie
A Maks. 40° blokada kierowania
A Mały promień skrętu
A Doskonały psi chód
A Zawracanie w miejscu

Łatwy przejazd pod portalem
A Dla ruchu jednokierunkowego
A Dwukierunkowy ruch ciężarówek
A Pociągi
A Taśmociągi

dzwigi24.pl
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Infrastruktura i nabrzeża, dla 
których portal na kołach Terex®

Gottwald G HRK jest idealnym 
rozwiązaniem

MIEJSCA
Model 2 – g HrK rubber-Tyred porTal Harbour Crane

dzwigi24.pl



Dzięki kablozwijakowi z regulowanym 
obrotem następuje minimalne wysuwanie 
kabla i bezpieczne nawijanie/rozwijanie

Dobre oświetlenie 
miejsca pracy za 
pomocą silnych  lamp
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Przeciwskrętna konstrukcja 
wysięgnika ze stałymi 
połączeniami flanszowymi

Pionowa mechaniczna kompensacja ± 250 
mm za pomocą wahliwych ramion, G HMK

Pionowa kompensacja ± 250 mm za 
pomocą siłowników hydraulicznych, G HRK

Napęd jazdy w G HMK i G HRK ze znacznie zwiększonym odstępem pomiędzy osiami: 
znacznie zredukowany nacisk na nabrzeże w czasie jazdy, opcjonalna 5 oś może 
zapewnić jeszcze lepszy rozkład obciążenia na nabrzeże

2,100 mm 2,100 mm 2,100 mm

SZYBKA, WSZECHSTRONNA PRACA

Model 2 Harbour Crane

dzwigi24.pl
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Blokada kierowania do ± 40° 
(G HRK) pozwala na niewielki 
promień skrętu i zawracanie w 
miejscu

Bardzo dobra manewrowość 
dzięki skrętnej ramie z 
kołami, wszystkie koła 
kierowane, dwie osie 
napędowe (G HRK)

Doskonała widoczność 
pola pracy, dzięki 
wysoko umieszczonej 
kabinie operatora

Łatwy dostęp do 
kabiny, dzięki 
schodom w wieży

Automatyczny system 
podpór, pozwalający na 
szybkie i bezpieczne 
ustawienie; podstawy 
podpór dopasowane do 
dopuszczalnych nacisków 
na podłoże

Model 2 Harbour Crane

dzwigi24.pl



Generator z silnikiem diesla
A W kontenerze odpornym na 

warunki atmosferyczne, 
wyciszonym, zlokalizowanym 
na portalu lub podwoziu

A Oddzielna lokalizacja zapewnia:
– wyrównaną charakterystykę
   pracy
– szybszy obrót, dzięki 

zredukowanej masie
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Wciągarka
A Łatwy dostęp
A Napęd wciągarki 

silnikiem elektrycznym 
AC, hermetyczny

A  Przekładnia planetarna 
zintegrowana w bębnie, 
z chłodzeniem oleju

A Druga wciągarka dla 
wersji 4-linowej dla 
chwytaka

Rozdzielnia elektryczna
A Odpowiednia wielkość 

dla łatwego dostępu
A   Wyposażenie elektryczne i 

system sterowania 
klarownie rozmieszczony 
w grupach funkcjonalnych

A Panel diagnostyczny do 
łatwego znajdowania 
błędów

A Oddzielnie 
umieszczona na 
platformie z tyłu wieży

W Modelu 2 Terex® Gottwald, ostatnio dodanym do żurawi Generacji 5, 
wszystkie kluczowe moduły funkcjonalne są odpowiednich rozmiarów, 
przyjazne dla obsługi, zarówno w typowym portalu (G HRK), mobilnej 
wersji (G HMK) i w samej wieży.

WYRAFINOWANA TECHNOLOGIA

Model 2 Harbour Crane

dzwigi24.pl



Układ hydrauliczny
A Z pompą główną i zbiornikiem oleju 
A   Zasila siłownik podnoszenia, napęd
    jazdy, podpory, kierowanie i układ
    hamulcowy
A W oddzielnym pomieszczeniu na 

platformie z tyłu wieży

Maszynownia
Na platformie z tyłu wieży znajdują się:
A rozdzielnia elektryczna i zespoły
   hydrauliczne
A wciągarka
A przeciwwaga
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Przekładnia obrotu
A Napędzana 

silnikiem 
elektrycznym AC

dzwigi24.pl



Jak i inne żurawie portowe Terex® Gottwald, Model 2
jest wyposażony w napęd elektryczny. Zasilanie 
może odbywać się z:
A generatora pokładowego z silnikiem Diesla
A ze stałej sieci nabrzeża, nisko- lub 

średnio- napięciowej.

Energia produkowana na pokładzie
Generator zasilany silnikiem diesla zapewnia niskie 
zużycie paliwa, dzięki wyjątkowej wydajności. Użycie 
najnowocześniejszego systemu krótkookresowego 
przechowywania energii (hamulec dynamiczny) - 
standard w żurawiach Terex® Gottwald – pozwala 
zaoszczędzić do 15 % energii, zależnie od warunków 
pracy i udźwigu żurawia.

Napęd hybrydowy
Przy wytwarzaniu energii
elektrycznej na pokładzie żurawia,
żuraw jest bardziej wydajny
energetycznie dzięki napędowi
hybrydowemu - kombinacji generatora z
systemem krótkotrwałego, elektrostatycznego 
przechowywania energii. Energia odzyskana z 
opuszczania i hamowania jest przechowywana w 
specjalnych kondensatorach i wykorzystywana w 
następnym cyklu pracy. W rezultacie możliwe jest 
zaoszczędzenie do 23 % energii, w zależności od 
warunków pracy i udźwigu.

Żurawie Terex Gottwald
używają wydajnych 
generatorów napędzanych 
silnikiem Diesla

WYDAJNE, PRZYJAZNE DLA

ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONE

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

12

Elektrostatyczny 
system krótkiego 
przechowywania 
energii (ultracaps)

dzwigi24.pl



Zasilanie ze źródła zewnętrznego 
Jeżeli używane jest zasilanie z sieci na 
nabrzeżu, żurawie Terex® Gottwald oferują 
wiele korzyści:
A większa wydajność
A możliwość zwrotu pradu do sieci
A ogólne oszczędności
A zerowa emisja spalin na terminalu
A redukcja hałasu
A zmniejszone koszty obsługi

Nasze żurawie używają 
zasilania nisko- lub średnio- 
napięciowego. Są wyposażone 
fabrycznie we wszystkie 
niezbędne moduły lub 
przystosowane do rozbudowy w 
przyszłości.

effiCienT, environMenTally 
aware and susTainable
eleCTriC drives
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SPECJALNE ROZWIĄZANIA
Model 2 używa najnowocześniejszej 
technologii AC.
Wciągarka i przekładnia obrotu żurawia Terex®

Gottwald Model 2 są napędzane za pomocą 
ekonomicznych, przyjaznych środowisku 
niskoobsługowych silników AC.

Napędy tego typu okazały się najlepszym 
rozwiązaniem dla mobilnych maszyn 
przeładunkowych w wielu zastosowaniach 
przemysłowych.

Podstawowe korzyści z używania technologii AC:
A nie jest konieczna regularna obsługa 

szczotek węglowych
A łagodny, zależny od zasilania rozruch, 

redukujący obciążenie generatora
A prosta implementacja systemu 

krótkotrwałego przechowywania energii
A ulepszona charakterystyka źródła zasilania 

z nabrzeża, dzięki większej stabilności, 
lepszemu cos φ i krzywej harmonicznej.

electrostatic  
short-term storage  
media (ultracaps)
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INTELIGENTNY, PRZYJAZNY 

DLA UŻYTKOWNIKA

I BEZPIECZNY

Terex® goTTwald Harbour Cranes

Model 2 jest “wypełniony” inteligentną technologią. 
Projektanci Terex Port Solutions zawsze 
uwzględniają doskonałe bezpieczeństwo i 
wydajność, zarówno dla maszyny, jak i operatora.

Jako standard: ergonomia, najlepsze wyposażenie
Standardowo Model 2 jest wyposażony w funkcje 
przyjazne dla użytkownika. Podstawowe zalety to:
A Komfortowa, klimatyzowana kabina operatora, z 

opcjonalnym, pneumatycznym zawieszeniem 
fotela w celu redukcji obciążeń i bezpiecznej 
pracy

A  System sterowania Visumatic® z czytelnymi 
graficznymi symbolami, pozwalającymi na 
intuicyjną pracę

A kamera na głowicy zapewnia doskonałą 
widoczność miejsca pracy poprzez monitor w 
kabinie

A ergonomicznie zaprojektowane schody o 
pochyleniu 50°, zapewniające bezpieczny, łatwy 
dostęp do kabiny, maszynowni i punktów 
obsługowych.

14dzwigi24.pl
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Zwiększona wydajność dzięki dodatkowym inteligentnym i 
bezpiecznym funkcjom
Dużo dodatkowych opcji pozwala na dostosowanie  Terex®

Gottwald Model 2 do specyficznych wymagań klienta:
A automatyczny system zapamiętania punktów 

przeładunkowych ułatwia powtarzalną pracę
A system Vertical Lift Assistant zapewnia pionowe 

prowadzenie ładunku bez kołysania w czasie 
podnoszenia i zabezpieczenia poziomego ładunku na 
wysięgniku

A system Tandem Lift Assistant dla bezpiecznej 
synchronizacji podnoszenia za pomocą dwóch 
żurawi, przy wykorzystaniu ich pełnego udźwigu

A sytem dostępu przez internet do do informacji i 
diagnostyki żurawia oraz do danych serwisowych.

Intuicyjne sterowanie za pomocą 
inteligentnego interfejsu

dzwigi24.pl
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PERFEKCYJNIE ZINTEGROWANE 
PRZEŁADUNKI

WYSOKOEFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

Terex Port Solutions dostarcza wysokowydajne 
żurawie portowe - takie jak Model 2 - dla wszystkich 
rodzajów przeładunków. Ale to nie wszystko: oprócz 
szerokiego zakresu żurawi portowych, dostarczamy 
także sprzęt dla innych punktów łańcucha 
przeładunkowego - w tym zakresie, proponujemy 
zintegrowane, kompleksowe rozwiązania dla 
konkretnego portu lub terminala.

Jako doświadczony producent żurawi, zawsze 
bieżemy pod uwagę cały łańcuch logistyczny i 
jego powiązania - niezależnie od rodzaju ładunku: 
kontenery, ładunki masowe , czy drobnica.

Prawidłowy wybór - od samego początku
Oferujemy planowanie i doradztwo we wszystkich 
sprawach logistyki dla nowych i rozbudowywanych 
terminali. W tym celu stosujemy najnowocześniejsze 
oprogramowanie, włącznie z symulacją i emulacją 
stosowanych rozwiązań specyficznych dla kontenerów.

Towary masowe
Oferujemy odpowiednie rozwiązania dla terminali 
masowych:
A żurawie
A zbiorniki
A taśmociągi.

Terex Port Solutions pomaga zwiększyć wydajność 
terminali masowych oferując:
A obsługę konsultacyjną
A oprogramowanie dla konkretnego terminala, 

dostarczane przez naszą wewnętrzną firmę, 
DBIS.

Kompletne rozwiązania żurawi pływających
Produkujemy także kompletne rozwiązania żurawi 
pływających, zarówno dla barek, jak i statków.

Rozwiązanie do przeładunku węgla na otwartym morzu

dzwigi24.pl
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Żurawie portowe Terex® Gottwald 
mogą być używane do wszystkich 
zastosowań przeładunkowych i 
dostosowane do specyficznych 
wymagań infrastruktury nabrzeża.

W naszym, cały czas rozwijanym portfolio produktów, 
występują także różnego rodzaju zbiorniki 
samowyładowcze i nasze rozwiązania programowe,
DBIS, specyficzne dla terminali masowych.

dzwigi24.pl



18

Upgrade i odtworzenia

Profesjonalne inspekcje żurawi (PCI)

Dostawa części zamiennych

Naprawy

Dla wszystkich swoich produktów dla portów, Terex Port 
Solutions oferuje rzeczywisty, globalny serwis, 
zorientowany na klienta. Oznacza to, że Wasze maszyny 
Terex® i Terex® Gottwald są obsługiwane na najwyższym 
możliwym poziomie, tak aby zachować wartość Waszej 
inwestycji. 

Posiadamy dedykowaną, zintegrowana i rzeczywistą sieć 
serwisową zapewniającą profesjonalne rozpoznanie błędów i 
natychmiastową pomoc. Jeżeli kupisz produkt Terex® lub
Terex® Gottwald, otrzymasz równocześnie kontakt do
przedstawiciela w Twoim regionie. Wsparcie przekracza 
bariery językowe i strefy czasowe i zapewnia szybką pomoc, 
zawsze kiedy tego potrzebujesz.

Na całym świecie, przez
całą dobę, w pełnym
zakresie produktów 
Pomoc przez cały czas użytkowania

dzwigi24.pl
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Transport żurawi

Pakiety serwisowe

www.terexportsolutions.com

Montaż i odbiory

Remonty kapitalne

dzwigi24.pl
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www.terexportsolutions.com

Noell Crane Systems (China) Limited
Zhangzhou Development Zone
Fujian 363105, People‘s Republic of China
Phone: +86-596-685188  
Fax:  +86-596-6851889 
ps.info@terex.com   www.terexportsolutions.com

NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNE PORTFOLIO 
PRODUKTÓW DLA PORTÓW
Od żurawi ship-to-shore i mobilnych do reach stackerów 
poprzez zintegrowane systemy pełnej automatyzacji 
przeładunków kontenerów i materiałów sypkich - Terex
Port Solutions oferuje pełen zakres produktów 
dostosowany do potrzeb klienta.

Z naszym szerokim portfolio produktów i serwisu, 
planowaniem, dordztwem i globalną siecią 
serwisową, jesteśmy ekspertem efektywności, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska, przy 
przeładunkach towarów w portach i terminalach.

TEREX PORT SOLUTIONS 
SZEROKI ZAKRES SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO

Ważne od: Październik, 2014. 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 są markami handlowymi, markami usługowymi lub nazwami handlowymi: Terex, Terex Crown design, Terex Gottwald, Terex Fuchs, 
Visumatic i Works For You są własnością Terex Corporation i/lub jej filii w USA i innych krajach. Wszystkie inne znaki są własnością odpowiednich firm.
© 2014 Terex Corporation.

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE
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