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Terex Port Solutions (TPS) zapowiada wprowadzenie 

portowego żurawia mobilnego Terex® Gottwald Model 5, 

demonstrując strategię ciągłej innowacyjności, aby 

dostarczać rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom 

klientów.

Żuraw Model 5 jest skierowany do operatorów terminali 

potrzebujących wysokosprawnego sprzętu z pożądanymi

możliwościami w ramach infrastruktury terminalu, dużym 

rocznym obciążeniem i niewielkimi wymaganiami 

obsługowymi.

Nowy żuraw łączy funkcjonalność i małe wymiary rodziny 

średnich żurawi z potrzebami operacyjnymi klientów i 

podobnymi zastosowaniami dużych żurawi. Model 5  oferuje 

także korzystny przelicznik cena-wydajność.

MODEL 5 UZUPEŁNIA RODZINĘ ŚREDNICH ŻURAWI Z WYSOKĄ WYDAJNOŚCIĄ I FUNKCJONALNOŚCIĄ
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Rysunek 3: Typy i warianty żurawia Model 5

Rysunek 1: Krzywe udźwigu Modelu 5

Typ
żurawia

Wariant Maks. 
udźwig

[t]

Maks. 
prędkość 

podnoszenia
[m/min]

Maks. 
promień

[m]

100 125 120 51

G HMK
(G HSK)
(G HPK)

5406 ✔ ✔ ✔

5506 ✔ ✔ ✔

Rysunek 2: promień 51 m, doskonałe krzywe udźwigu  – Model 5 może przeładowywać kontenery na statkach do rozmiaru post-Panamax

Żuraw z napędem dieslowsko-elektrycznym zapewnia 

maksymalny udźwig 125 t w połączeniu z doskonałą krzywą 

udźwigu, promień roboczy do 51 m (patrz Rys. 1) i prędkość 

podnoszenia do 120 m/min. Model 5 zapełnia lukę pomiędzy 

Modelami 4 i 6, uzupełniając rodzinę średnich żurawi 

portowych TPS. Nowa maszyna jest produkowana jako żuraw 

mobilny, portalowy szynowy i żuraw do montażu na barkach.

Żuraw Model 5 jest zaprojektowany do obsługi statków 

kontenerowych z maks. 17 rzędami (post-Panamax) - patrz 

Rys. 2.  Dzięki dużemu udźwigowi 125 t, może rozładowywać 

także ciężkie ładunki jednostkowe - na co wzrasta ostatnio 

popyt wśród operatorów i jest kluczowym zastosowaniem dla 

wszystkich żurawi oferowanych przez TPS.

Jak i inne żurawie Terex Gottwald, Model 5 jest 

wyposażony w techniczne i ergonomiczne funkcje i 

rozwiązania niezbędne do zwiększenia wydajności, 

zgodności ze środowiskiem i ułatwienia.

Wariant G HMK 5506 (udźwig 125 t do 18 m) [patrz Rys. 3].

MODEL 5 WYCHODZI NAPRZECIW POTRZEBOM KLIENTÓW
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SPRAWDZONY PROJEKT RODZINY ŚREDNICH ŻURAWI -
OBECNIE WŁĄCZNIE Z MODELEM 5
Jak we wszystkich żurawiach TPS, Model 5 posiada 
standardowe podwozie Terex Gottwald oparte na schemacie H 
(baza 13x12,5 m), duże koła, automatyczne podpory i sześć 
indywidualnie kierowanych osi z możliwością psiego chodu i 
dużego skrętu, dla doskonałej manewrowości i szybkiego 
ustawienia przy burcie statku.

Oprócz standardowej wersji samojezdnej, Model 5 jest 
dostępny także jako żuraw portalowy, dopasowany do 
wymagań klienta (rozstaw szyn, prześwit i obciążenie szyn), 
pływający do montażu na barkach oraz stacjonarny, tak aby 
dopasować go do wszystkich możliwych struktur terminali.

Maszynownia w Modelu 5 jest częściowo zamknięta. Silnik 
diesla o niskiej emisji spalin wraz z generatorem jest osłonięty 
w kontenerze, także wyciszonym i klimatyzowanym. Pozostałe 
systemy są poniżej wieży, która sama jest konstrukcją 
półotwartą. Operator żurawia ma dostęp do klimatyzowanej, 
ergonomicznej kabiny w wieży poprzez szerokie, odporne na 
warunki atmosferyczne, łatwo montowane schodki. Wysięgnik, 
zamontowany na wieży, wykonany wg projektu Terex Gottwald, 
jest odporną na skręcanie, sztywną konstrukcją rurową 
(kratową) z dobrym współczynikiem wytrzymałościowym, 
zapewniajacym wysoki stopień bezpieczeństwa (patrz Rys. 4).

Model 5 używa sprawdzonego systemu 3-fazowego
W Modelu 5 zastosowano niskoobsługowy elektryczny system 
3-fazowy. Terex Port Solutions kontynuuje dostarczanie 
elektrycznej technologii napędowej, praktycznej i 
ekonomicznej, w systemie 3-fazowym. W systemie 3-fazowym 
łatwo zaimplementować technologie oszczędzania energii, 
włącznie z napędem hybrydowym, który jest dostępny w wielu 
żurawiach jako dodatkowe wyposażenie, tak aby można było 
wykorzystać zasilanie stałe z terminalu.

Prace rozwojowe TPS’ w zakresie napędu udostępniają 
klientom dodatkowe korzyści wynikające z postępu 
technicznego, poprzez zwiększenie efektywności i w 
rezultacie zmniejszenie zużycia energii, tam, gdzie jest to 
możliwe. Pozwala to na utrzymanie konkurencyjnego 
poziomu kosztów i odpowiedniego poziomu ochrony 
środowiska, na przykład tam, gdzie występują w tym zakresie 
ograniczenia koncesyjne.

Podwozie
A sześć osi, duże koła

A automatyczne podpory

Wysięgnik
A odporna na skręcanie 

konstrukcja rurowa

A połączenie flanszowe 

pomiędzy stopą a 

wierzchołkiem

Nadwozie
A pokład z podstawą 

wieży

A maszynownia

częściowo 

zamknięta

A kontener z systemem 

sterowania 

    i zespołem 

    silnik-generator

Wieża
A konstrukcja skrzynkowa 

półotwarta

A wewnętrzne schody

Rysunek 4: Model 5 – 
typowy przedstawiciel 
rodziny średnich 
żurawi łączący zalety 
wszystkich żurawi
Terex Gottwald

Rysunek 5: “Rodziny” żurawi Terex Gottwald – każda z trzech 
posiada specyficzne cechy konstrukcyjne i operacyjne, 
precyzyjnie trafiające w potrzeby konkretnych grup klientów

Małe Średnie Duże

Model 2 Model 3   Model 4   Model 5 Model 6   Model 7   Model 8
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Trzy rodziny żurawi Terex Gottwald
Terex Port Solutions wprowadzał na rynek żurawie portowe 
Generation 5 od 2006 roku, jako rodziny małych, średnich i 
dużych żurawi (patrz Rys. 5). Następnie, w połowie 2012 roku,
TPS wprowadził Model 2 z rodziny małych żurawi, włącznie z 
nowym wariantem żurawia portalowego na kołach. Rodzina 
średnich żurawi obejmuje dwa modele 100 t (Model 3 i 4) 
oraz nowy 125 t Model 5. Maszyny z rodziny średnich żurawi 
są zaprojektowane jako kompaktowe i spełniające 
standardowe wymagania. Kluczowym punktem dla Modelu 5 
jest kombinacja zalet żurawi z rodziny średnich z operacyjną

Rysunek 6: Duży udźwig 125 t 
pozwala operatorowi żurawia 
Model 5 przeładowywać ciężkie 
ładunki jednostkowe.

Model 5 – pierwsza maszyna pod 
marką Terex Gottwald i w nowej 
szacie graficznej
Model 5 jest pierwszym żurawiem 

wprowadzonym na rynek w standardowych 

kolorach szaro-białych, symbolizujących 

jakość i które można znaleźć na całym 

świecie w produktach Terex. Oprócz nowych 

kolorów, żuraw jest oznakowany także 

nowym logo Terex Gottwald,

wprowadzanym do portów

i terminali na całym świecie.

Mimo zmiany standardowych

kolorów, Terex Port

Solutions kontynuuje, 

oczywiście, możliwość 

opcji malowania w 

kolorach klienta.

wydajnością Modelu 6, pierwszego z rodziny dużych żurawi.
Model 6, dostępny również w wersji 4-linowej dla chwytaków, 
odznacza się większą mobilnością i dostosowaniem do 
większych obciążeń pracą, był zaprojektowany pierwotnie jako 
jednostkowa maszyna na życzenie klienta. TPS jest 
konsekwentnie ukierunkowany na wymagania rynku i korzysta 
z wymiany informacji z klientami. Stały wzrost udźwigów i 
prędkości roboczych, ochrona środowiska i “inteligentne” 
technologie są bezpośrednim rezultatem współpracy z 
klientami.
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WYWIAD

Jak i w przeszłości, TPS dąży stale do spełniania 
wymagań rynku w powiązaniu z życzeniami klientów. 
Wynikiem tego jest wprowadzanie na rynek nowych, 
bardziej “inteligentnych” żurawi. W tym roku do 
zakresu naszej produkcji dodaliśmy model 5.

Panie Di Lisa, jak może Pan scharakteryzować nowy model 5?

Model 5 jest żurawiem dwulinowym i największym w naszej 

rodzinie średnich żurawi. Łączy kompaktowość i funkcjonalność z 

wydajnością Modelu 6, najmniejszego z rodziny dużych żurawi. Z 

Modelem 5 klienci otrzymują wysokowydajny żuraw w jakości 

produktu Terex Gottwald za atrakcyjną cenę.

Komu rekomenduje Pan Model 5?

Model 5 powinien być preferowanym wyborem dla klientów 

przeładowujących kontenery ze statków post-Panamax oraz 

innych. Ze względu na doskonałe krzywe udźwigu, żuraw może 

być także używany do przeładunku ciężkich jednostkowych 

ładunków. Z maksymalnym udźwigiem 125 t oferuje on 

terminalom dodatkowe możliwości rozwoju przeładunków 

ciężkiego cargo.

Dlaczego Model 5 wchodzi na rynek właśnie teraz?

Po fazie, w której klienci wymagali coraz potężniejszych żurawi, a 

rósł rynek mniejszych przeładunków, teraz widzimy 

zapotrzebowanie na żurawie o większej wydajności i 

funkcjonalności, za rozsadną cenę. Model 5 nie tylko wypełnia 

lukę w naszym zakresie produktów, ale co ważne, jest na czasie.

Czy Model 5 będzie także 

sprzedawany w wersji 4-linowej? 

W tym momencie nie planujemy 

takiego rozwiązania. Model 5 

jest standardowym 2-linowym 

żurawiem do cargo. Na razie 

nie będzie wariantu 4-

linowego do chwytaków. W 

tym przypadku, klienci powinni

                 wybrać jeden z pozostałych

                   modeli żurawi Terex Gottwald.

Kiedy klienci będą mogli kupić Model 5?

Model 5 jest dostępny natychmiast we wszystkich typach i 

wariantach. Nasz zaawansowany program zamówień 

pozwala na krótki czas dostawy, który, włącznie z 

elastycznymi możliwościami zastosowania, jest dużą 

przewagą przy decyzjach o zakupie specjalnego sprzętu 

przeładunkowego.

W poprzednich latach, jak widać, co roku był wprowadzany 

nowy model żurawia. Co będzie następne?

O tym zadecyduje rynek. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z 

klientami, słuchamy ich uważnie i wprowadzamy ich wymagania 

do wysokowydajnych, gotowych do sprzedaży maszyn. Nie tylko 

w dużej skali, ale także w szczegółach. Na przykład, nasze 

żurawie oferują doskonałą ergonomię, zwiększającą 

produktywność i ochronę środowiska. Jeszcze jednym 

przykładem jest nasz system Tandem Lift Assistant właśnie 

instalowany w średnich żurawiach Model 4 na terminalu w 

północnych Niemczech. To rozwiązanie jest, oczywiście, 

dostępne także dla Modelu 5.

Co chce Pan nam zdradzić w tajemnicy?

Nigdy nie zdradzam tajemnic. Ale mogę dodać coś nowego: jak 

wiadomo, od roku jesteśmy częścią Terex Port Solutions i 

sprzedajemy nasze żurawie pod marką Terex Gottwald. 

Naturalnie, nowy Model 5 nosi nazwę marki od samego 

początku. Standardowe malowanie zmieni się z 

szaroniebieskiego na szaro-białe z czerwonym, jak we 

wszystkich produktach Terex. Jestem pewny, że w nowych 

kolorach nasza marka będzie nadal widoczna i rozpoznawalna.

Panie Di Lisa, bardzo dziękujemy za wywiad.

Giuseppe Di Lisa,  
Vice Prezydent 

d/s sprzedaży i serwisudzwigi24.pl
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www.terexportsolutions.com

Gottwald Port Technology GmbH 
PO Box 18 03 43, 40570 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0) 211 7102-0  
Fax:  +49 (0) 211 7102-3651 
tps.info@terex.com   www.terexportsolutions.com
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Podstawowe wymiary żurawia Terex Gottwald Model 5, wariant G HMK 5506

Wszystkie wymiary w mm

Ważne od: czerwiec, 2013

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. 
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