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Żuraw portowy Model 4
Wszechstronny jak to możliwe,
Nie większy niż to potrzebne

W specjalnych punktach
przeładunkowych i w wielozadaniowych
terminalach zadania stawiane przed
wyposażeniem do przeładunków są
zawsze wysokie. Używany sprzęt  musi
być wszechstronny, niezawodny,
oszczędny i przyjazny środowisku.

Dążąc do najlepszych wyników, zarówno
pod względem kosztów, funkcjonowania
żurawia i infrastruktury nabrzeża, wielu
operatorów terminali wybiera największą
możliwą wszechstronność sprzętu
zamiast wąskiej specjalizacji.

Portowe żurawie mobilne Gottwald
Jako uniwersalne, wysokosprawne 
maszyny do przeładunków, napędzane 
silnikami diesla i elektrycznymi, porto-
we żurawie Gottwald mają wiele zalet:
n	 mobilność
n	 wszechstronność
n	 elastyczność
n	 ekonomiczność

Dodatkowo mobilne portowe żurawie 
Gottwald szczycą się niskimi nakładami 
produkcyjnymi i szybkimi terminami 
dostaw współgrającymi z oczekiwaniami 
klientów i oferują ekonomiczne 
rozwiązania dla przeładunków:
n	 kontenerów
n	 drobnicy
n	 zwykłych towarów
n	 specjalnych ładunków

Żurawie portowe Generacji 5
Doskonałe cechy żurawi Gottwald 
Generacji 5 zachowane są niezależnie 
od platformy montażu: na kołach, 
szynach, czy pływających na barkach.

5 Generacja żurawi, zgodnie z filozofią 
“Ty nazwij, my to podniesiemy”, jest 
oparta o pionierski, modułowy system 
projektowania podstawowego i 
spełniania indywidualnych wymagań 
klientów w zakresie maksymalnych 
udźwigów, promieni roboczych, 
prędkości podnoszenia, wydajności 
napędów i wydajności przeładunków.

Żuraw portowy Model 4
Wykonany w kompaktowy i 
funkcjonalny sposób, żuraw portowy  
Model 4 rozszerza dolny zakres 
obecnej Generacji 5 żurawi w 
segmencie 100-tonowym. Jest to 
żuraw o udźwigu 100 t, zasięgu do 46 
m, w klasie A7 dla chwytaków 40 t i A8 
dla chwytaków 34 t.

Żuraw odpowiada potrzebom 
uniwersalnych i specjalistycznych 
terminali i może obsługiwać statki do 
wielkości Panamax. Równocześnie 
Model 4 jest atrakcyjnym rozwiązaniem 
dla terminali przewidujących zwiększenie 
wolumenu przeładunków i ilości godzin 
pracy sprzętu.

Model 4 Gottwald’a jest wyróżniającym 

się typem w Generacji 5; ze względu na 

swoją kompaktową budowę oferuje dużą 

wszechstronność w zastosowaniach 

portowych : wszechstronny jak to 

możliwe, nie większy niż to potrzebne.

Odpowiedni do przeładunków statków:
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Feeder Standard Panamax
 Ładowność [TEU] 300 – 1,200 1,000 – 2,500 3,000 – 4,500

Ilość rzędów ≤ 8 ≤ 10 ≤ 13

 Wysięg [m] ~ 18 ~ 24 ~ 32
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Handysize Handymax Panamax
 Ładowność [DWT] ≤ 30,000 ≤ 50,000 ≤ 80,000

 Wysięg [m] 18 – 28 22 – 32 ~ 32
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Model 4 ze swoją kompaktową budową, 
doskonałą funkcjonalnością i wysoką 
wydajnością - tak jak wszystkie żurawie 
Gottwald - zapewnia niskie koszty 
operacyjne i dużą niezawodność.

“Startowy” model w segmencie 
żurawi 100 ton
W zakresie żurawi 100 tonowych 
Gottwald produkuje pełną gamę 
maszyn, zapewniających obsługę 
wszystkich typów statków, terminali i 
przeładunków. Model 4 z udźwigiem 
100 t na promieniu do 22 m jest 
“startowym” modelem w tym segmencie.
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Model 4 wpisuje się doskonale w 
tradycję technologiczną mobilnych 
żurawi portowych, sprawdzoną w 
tysiącach maszyn na świecie. W 
żurawiach są montowane tylko 
sprawdzone w rzeczywistej pracy 
elementy, takie jak: zasilane elektrycznie 
wciągarki i przekładnie obrotu, pracujące 
płynnie przy zmianach prędkości ruchu, 
podwozie z podporami w systemie H, 
duże opony i bezobsługowe systemy 
zawieszenia kół pozwalające na duży 
zakres pionowej kompensacji ich 
położenia.

Gottwald zastosował w tym modelu 
innowacyjne rozwiązania, takie jak “psi 
chód” zapewniający idealną 
manewrowość, czy automatyzację często 
powtarzanych ruchów.

Elektryczne napędy: ekonomiczne 
i przyjazne środowisku
Model 4 jest niskokosztowym, 
oszczędzającym energię i efektywnym 
rozwiązaniem. Wysokowydajny 
generator napędzany silnikiem diesla, o 
mocy 895 kW dostarcza energię dla 
dynamicznej pracy, zapewniającej 
wysokie prędkości robocze i dużą 
wydajność.

Doskonała efektywność i długie 
okresy międzyprzeglądowe 
minimalizują koszty operacyjne. 
Środowisko jest chronione 
zarówno przez niewielką emisję 
spalin, jak i obniżony poziom 
hałasu. Model 4 spełnia 
restrykcyjne warunki dyrektywy 
2000/14/EC dotyczące hałasu.

Możliwe jest także, jak we 
wszystkich żurawiach Gottwald, 
zasilanie z sieci energetycznej 
nabrzeża, gdyż w żurawiu używane 
są napędy elektryczne. Nic zatem 
dziwnego, że ta, przyjazna 
środowisku, używana w wielu 
portach, technologia ma znaczną 
przewagę nad innymi systemami 
zasilania napędów.

“Czysta” maszyna – Nie tylko dla środowiska
Żuraw portowy Model 4
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Szybkie, bezpieczne i proste – dla
dużej wydajności przeładunków
Model 4 reprezentuje perfekcyjne 
połączenie wydajności, bezpieczeństwa i 
ergonomii. Intuicyjne, łatwe sterowanie 
połączone z dużymi prędkościami ruchów 
pozwalają operatorowi osiągnąć dużą 
wydajność przeładunków.

System prowadzenia ładunku, dostępny 
jako opcja, zapewnia bezpieczniejszą i 
wygodniejszą pracę, dzięki takim 
funkcjom, jak:

n	 liniowy ruch ładunku
n	 zapobieganie kołysaniu ładunku
n	 przeładunek z punktu do punktu       
n	 ograniczenie wysokości podnoszenia

Także inne sytemy, jak na przykład: 
akustyczne i wizualne sygnały 
ostrzegawcze i nadmiarowy system 
komuterowy dla wyłączników 
wciągarek, reprezentują najwyższy 
standard bezpieczeństwa żurawi 
Gottwald.

Typy i warianty żurawi portowych Model 4

Typ żurawia Wariant
Max. udźwig

[t]
Max. prędkość podnoszenia

 [m/min]
Max. promień [m]

74 100
80*
40**

70 75 90 100 46

G HMK
(G HSK)
(G HPK)

4306 l l l

4406 l l l l

4306 B l l l

* Ciężkie ładunki (góra), 4-linowy chwytak (dół)
**   klasa A7, klasa A8 dla 34-tonowego chwytaka

Kompletna informacja - 
patrz dane techniczne

Zasilane bezpośrednio z sieci nabrzeża 
żurawie portowe Gottwald oferują:
n	 zwiększenie efektywności w rezultacie
     niższych kosztów
n	 znaczące zmniejszenie emisji spalin

Podstawa pływająca na barce G HPK

Na kołach, portalach lub barkach
Model 4 bazujący na budowie 
modularnej oferuje wiele 
wszechstronnych wariantów, włącznie z 
wariantem do przeładunków towarów 
luzem.

Model 4 może być dostarczany na 
podwoziu kołowym, portalu szynowym 
lub na barkach. Dostępna jest także 
kombinacja podstawy bramowej 
(portalu) i wersji pływającej, np. szyny 
montowane na barkach. Odpowiednie 
warianty są oferowane do wszystkich 
typów żurawi portowych.

W skrócie: dzięki wiodącej, 
światowej technologii jesteśmy w 
stanie dostarczyć wiele typów 
żurawi, w wielu wszechstronnych 
wariantach.

Podwozie mobilnego żurawia G HMK

Wieża i wysięgnik

Podwozie portalowe G HSK

Podwozie portalowe na barce G HSK    

Nadwozie

dzwigi24.pl
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Typowe zalety Generacji 5
Żuraw portowy Model 4

Kablozwijak z kontrolą obrotów dla 
optymalnego przewijania, minimalne 
obciążenie i długa żywotność kabla.

Innowacyjność i pełne 
zrozumienie żurawi 
odzwieciedlone zostały w 
żurawiach Gottwald’a 
Generacji 5 z różnymi 
cechami wyposażenia.

Opcjonalna kabina 
podwozia.

Bezobsługowe ramiona osadzenia kół z pionową 
kompensacją do 500 mm zawsze zapewniają 
prawidłowy rozkład obciążenia osi, nawet na mocno 
nierównym terenie nabrzeża.

Reflektory z intensywnym strumieniem 
świetlnym pozwalają operatorowi 
znakomicie oświetlić teren pracy.

Mały promień skrętu i “psi chód” 
zapewniają znakomitą manewrowość.

dzwigi24.pl



7

Podpory typu H – system automatyczny 
podpierania – podstawy podpór dostosowane 
do szczególnych warunków podłoża.

Wysoko umieszczona kabina 
pozwalająca na znakomitą 
widoczność. Możliwa lepsza 
widoczność wgłąb statku poprzez 
wysuniętą do przodu kabinę (opcja).

Ergonomiczna kabina zapewnia 
najlepszy możliwy komfort. Łatwe 

sterowanie i zarządzanie poprzez system 
Visumatic® z funkcją automatycznej 

diagnostyki.

System Visumatic® jest wyposażony 
w kolorowy wyświetlacz z czytelnymi 

symbolami, które służą jako intuicyjny 
przewodnik dla operatora.

Drabiny dla bezpiecznego dostępu 
do głowicy wieży. Wysuwane 
podesty do obsługi wszystkich 
krążków linowych.

dzwigi24.pl
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Rzut oka na technologię kompaktową
Żuraw portowy Model 4

Wciągarki
n	 Wykonanie modułowe
n	 Zaplanowane w układzie U dla
    łatwiejszego dostępu i odprowadzania
    ciepła
n	 Dostępne w konfiguracji 1 x 2 lub 2 x 2
    w zależności od wariantu żurawia i 
    aplikacji
n	 Zwijanie liny jednopasmowe dla

zmniejszenia zużycia                               
n	 Napęd elektryczny DC pozwalający na
    płynne ruchy opuszczania i podnoszenia

Układ hydrauliczny
n	 Pompa osiowo-tłoczkowa napędzana
   silnikiem 3-fazowym
n	 Zasila olejem hydraulicznym siłownik 

podnoszenia wysięgnika, napęd jazdy, 
podpory, kierowanie i hamulce

dzwigi24.pl
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Moduł przekładni obrotu
n	 identyczne przekładnie obrotu jako 

moduły montażowe
n	 Ilość modułów zależna od wariantu i 

zastosowania
n	 silnik prądu stałego dla płynnej 

zmiany prędkości obrotu

System centralnego smarowania
n	 zapewnia regularne i prawidłowe 

smarowanie pierścienia obrotu, 
podstawy wysięgnika i łożysk siłownika 
podnoszenia

n	 opcjonalnie dla podwozia i 
krążków linowych

n	 smarowanie sworzni specjalnym, 
wysokowydajnym smarem przez 
oddzielny system centralnego 
smarowania

dzwigi24.pl
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Kabina elektryki
n	 w odpornym na warunki 

atmosferyczne, klimatyzowanym 
kontenerze

n	 system elektryczny i sterowania
n	 konwertery do zmiany prądu 3-

fazowego na prąd stały
n	 czytelnie ułożone elementy
    pogrupowane wg funkcji
n	 panel diagnostyczny do wyszukiwania
    błędów

Zestaw Diesel-Generator
n	 w odpornym na warunki 

atmosferyczne i dźwiękoszczelnym 
kontenerze

n	 montowany na ślizgach
n	 moc zależna od typu i wariantu
n	 moc wystarczająca do wykonywania
    wszystkich ruchów równocześnie i
    niezależnie

SPECJALNIE
DLA 
ŚRODOWISKA

Efektywne zużycie energii –  
obniżenie kosztów i ochrona 
środowiska
Żurawie Gottwald używają do 
napędów energii elektrycznej, często 
możliwej do pobrania na nabrzeżu, co 
jest ekonomiczne i ekologiczne. 
Generatory dieslowskie zamontowane 
w żurawiu gwarantują optymalną 
efektywność, najmniejsze możliwe 
zużycie paliwa i minimalną emisję 
spalin.

Ponieważ żurawie Gottwald są 
przystosowane do zasilania energią 
elektryczną, perfekcyjnie dopasowują 
się do pracy na terminalach 
posiadających własne źródła zasilania 
na nabrzeżach. Dodatkowo zwiększa 
to ich efektywność. Redukuje to 
emisję spalin nawet do zera i 
zmniejsza poziom hałasu, co skutkuje 
polepszeniem ekologicznej oceny 
terminala.

Z takimi produktami, systemami i 
napędami zwiększającymi 
ekonomiczność i ochronę środowiska, 
Gottwald ustala jasne standardy – 
sprzęt do przeładunków ma
zmniejszać emisję spalin, hałas, 
zapylenie i zapewniać dużą
przejrzystość powietrza optymalizując
warunki pracy na nabrzeżach.

SPECJALNIE
DLA 
ŚRODOWISKA

dzwigi24.pl
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Perfekcyjnie przemyślany system
przez światowego lidera w mobilnych żurawiach portowych

Inwestowanie w żurawie 
portowe opiera się na 
wielu czynnikach. 
Rozważane są różne 
warunki infrastrukturalne, 
takie jak dopuszczalne 
obciążenie powierzchni 
nabrzeża, prześwity 
przejazdu i zasilanie 
energetyczne. Dodatkowo 
zakres zastosowań, typ 
użytkowania, niezbędny 
udźwig i przewidywana 
roczna ilość godzin pracy 
muszą być także 
uwzględniane w 
podejmowaniu decyzji o 
inwestycji.

Infrastruktura
Żurawie portowe 

produkowane przez 
firmę Gottwald mogą 

      być integrowane w
       szerokim zakresie
        infrastruktury i
        dostosowane do

            indywidualnych 
potrzeb klientów.

Możliwe są adaptacje na 
życzenie klientów od 
indywidualnie 
wykonywanych podpór z 
niskim naciskiem na 
podłoże do zasilaczy 
zewnętrznych i rozwiązań 
dla ograniczonej 
przestrzeni oraz specjalnie 
projektowanych portali i 
żurawi pływających.

Krótkie terminy realizacji 
Ze specjalnym programem Advance 
Order Programme dla żurawi portowych 
Gottwald może spełniać wymagania 
klientów w zakresie krótkich terminów 
dostaw i wdrożenia. Żurawie Gottwald 
są dobrą alternatywą dla innych żurawi z 
długimi terminami dostaw i odpowiednio 
droższymi kosztami zakupu maszyn i 
zmian infrastruktury nabrzeża.

Klasyfikacja i żywotność żurawia
Gottwald zawsze , w sposób logiczny i 
klarowny, prezentował dane dotyczące 
klasyfikacji i technicznej żywotności 
żurawia. Podstawowym pytaniem jest 
zawsze, z jednej strony, intensywność 
użytkowania w powiązaniu z aktualnym 
zużyciem technicznym. Z drugiej strony, 
ważne są dane o obciążeniach 
udźwigowych, zwiększających się wraz z 
grubością elementów stalowych, takich 
jak ściany, płyty i rury. 

Mówiąc po prostu: przewidywana ilość 
cykli roboczych i w konsekwencji 
żywotność techniczna żurawia zależy 
od typu ładunków i udźwigów, a jest 
definiowana przez stalowe elementy 
strukturalne, jakość elementów 
mechanicznych i konstrukcji żurawia. 
Gottwald wykonuje precyzyjne analizy 
życzeń i warunków podawanych przez 
klientów, tak aby spełnić w 
dostarczonym żurawiu wszystkie ich 
wymagania. 

dzwigi24.pl
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Mobilne żurawie Gottwald, włącznie 
z Modelem 4, mogą szybko i efektywnie 

przeładowywać wszystkie typy ładunków 
drobnicowych w szerokim zakresie 

parametrów pracy.

dzwigi24.pl
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Doskonały serwis
Na całym świecie, przez całą dobę, w pełnym zakresie produktów

Jako 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. Nowoczesne
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

Gottwald prowadzi, 
zorientowaną na klienta,
obsługę serwisową dla

wszystkich swoich
produktów przez cały

czas użytkowania
maszyny.

Naszym celem jest dostarczanie 
kompletnego rozwiązania serwisowego 

z jednego źródła

Transport żurawi

Pakiety serwisowe

Montaż i odbiory

Profesjonalne
inspekcje żurawi
(PCI) i opieka 
konserwacyjna

Dostawa części zamiennych

Naprawy

Upgrade i
odtworzenia

Remonty kapitalne

dzwigi24.pl
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Aktualne kontakty możesz zawsze 

znaleźć na naszej stronie internetowej

Sprzedaż Serwis Sprzedaż i serwisSiedziba główna

www.gottwald.com
dzwigi24.pl



Harbour Cranes 

Launching into Professional Cargo Handling 
HMK 170 E Mobile Harbour Crane 

Generation 5

A Combination of Power and Functionality 
Harbour Crane Model 6

Mobile Harbour Cranes

Versatile. Economical. Ecologically Compatible.
Gottwald Mobile Harbour Cranes

Harbour Cranes

The Universal Cargo-Handling Machine 
HMK 260 E Mobile Harbour Crane 

Generation 5

Handling Performance with no Compromises
Harbour Crane Model 7

Portal Harbour Cranes

Right on Track
Gottwald Portal Harbour Cranes

Generation 5

Compact, Functional and High-Performance 
Harbour Crane Model 4

Generation 5

Konsequente Spitzenleistung
Hafenkran-Modell 8

Floating Cranes

On a Wave of Success
Gottwald Floating Cranes

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

Gottwald Port Technology GmbH 
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Gottwald Mobile Harbour Cranes – szczegółowe broszury dla każdego modelu

Ogólne broszury informacyjne dla żurawi mobilnych, portalowych i pływających

Tłumaczenie nieautoryzowane
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