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Żuraw portowy Model 6
Wysoka wydajność dla przeładunków

W portach morskich są pożądane żurawie
niezawodne, ekonomiczne i przyjazne dla
środowiska. Operatorzy terminali potrzebują
przede wszystkim maszyn wszechstronnych,
a nie wąsko specjalizowanych. 

Portowe żurawie mobilne Gottwald
Jako elektrycznie zasilane, o 
uniwersalnym zastosowaniu przy 
przeładunkach drobnicy, mobilne żurawie 
portowe Gottwald, dzięki szerokiemu 
zakresowi użytkowania są idealnym 
rozwiązaniem dla terminali, oferując 
równocześnie wysoką wydajność przy 
przeładunkach:
n	 kontenerów
n	 drobnicy
n	 zwykłych towarów
	n	 specjalnych ciężkich ładunków.

Oferując także wyjątkową:
n	 mobilność
n	 wszechstronność
n	 efektywność ekonomiczną
n	 przyjazność środowisku 
mają krótkie terminy dostaw, niskie 
koszty zakupu maszyny i inwestycji w 
infrastrukturę. 

Szeroki zakres produkcji
Obecna Generacja 5 żurawi, zgodnie z 
naszą zasadą: “Ty nazwij, my 
podniesiemy” jest oparta na technologii 
modularnej, dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb klientów w 
całym zakresie produkcji:
n	 Mobilnych żurawi portowych
n	 Żurawi portalowych i stacjonarnych
n	 Żurawi pływających na barkach

Model 6 reprezentuje 
wysoką wydajność i 

najwyższą funkcjonalność, 
uniwersalne możliwości 

przeładunku drobnicy i jest 
atrakcyjną alternatywą dla 

operatorów terminali w 
porównaniu do specjalnie 

wykonywanych na 
zamówienie maszyn.

Sprosta zwiększonym wymaganiom
Model 6 jest uniwersalnym, 
wysokosprawnym żurawiem dla 
wielkich wyzwań i zwiększonych 
wolumenów przeładunkowych na 
specjalistycznych i wielozadaniowych 
terminalach. Zależnie od konfiguracji, 
Model 6 ma udźwig 125 t na promieniu 
do 20 m, 100 t na promieniu do 24 m i 
wyjątkowo wysoką prędkość 
podnoszenia.

dzwigi24.pl



3

Żuraw portowy Model 6
Zaprojektowany jako ekstremalnie 
mocny, żuraw portowy model 6 jest 
planowany do wymagających 
zastosowań i w konsekwencji do 
dużych wydajności. Posiada udźwig do 
125 t, promień roboczy do 51 m i 
ekstremalnie wysoką prędkośc 
podnoszenia do 120 m/min. 
Dodatkowo posiada wysoką klasę 
użytkową - A7 dla chwytaka 50-ton lub 
A8 dla 40-tonowego.

Idealny do przeładunku 
kontenerów i drobnicy
Z powodu swoich cech, ten model jest 
przeznaczony głównie do obsługi 
statków kontenerowych do wielkości 
post-Panamax i drobnicowców do 
wielkości Capesize na uniwersalnych i 
specjalistycznych terminalach.

W jego zakresie pracy są zarówno 
intensywne przeładunki kontenerów w 
trybie pojedyńczym i bliźniaczym, jak 
ciągłe przeładunki drobnicy w 
ekstremalnych warunkach obciążeń. 
Stosowany może być także przy dużym 
obciążeniu ciężkimi ładunkami.

Dla dużej wydajności
Model 6 oferuje innowacyjne rozwiązania 
do przeprowadzania bezpiecznych, 
ergonomicznych, ekonomicznych i 
przyjaznych środowisku operacji. Są to, 
między innymi:
�n� niezależnie sterowane osie, mały 

promień skrętu i “psi chód” dla 
zapewnienia odpowiedniej 
manewrowości

n� automatyzacja powtarzalnych ruchów
�n� system prowadzenia ładunku z 

ruchem liniowym, zapobieganiem 
kołysaniu, trybem przeładunku punkt-
punkt i ograniczeniem wysokości 
podnoszenia - aby zapewnić 
operatorowi osiągnięcie dużej 
wydajności

�n� możliwość podłączenia do sieci 
elektrycznej zewnętrznej i 
wykorzystania napędu hybrydowego.

Odpowiedni do przeładunków statków:

K
o
n
te
n
e
ro
w
c
e

Standard Panamax Post-Panamax
Ładowność [TEU] 1,000 – 2,500 3,000 – 4,500 6,000 – 9,600

Ilość rzędów ≤ 10 ≤ 13 ≤ 17

Wysięg [m] ~ 24 ~ 32 ~ 43
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Handymax Panamax Capesize Bulker
Ładowność [DWT] ≤ 50,000 ≤ 80,000 ≤ 170,000

Wysięg [m] 22 – 32 ~ 32 38 – 65

Typy i warianty żurawi portowych Model 6

Typ żurawia Wariant Max. udźwig [t] Max. prędkość podnoszenia
 [m/min]

Max. promień
 [m]

100*
50**

100 125 90 110 116 120 51

G HMK
(G HSK)
(G HPK)

6507 l l l

6407 l l l l

6407 B l l l

* Ciężkie ładunki

**   klasa A7, klasa A8 dla 40-tonowego chwytaka

Kompletna informacja -
patrz dane techniczne
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Odzyskiwana energia 
System krótkotrwałego przechowywania
energii składa się z niezużywających się,
beztarciowych ultrakondensatorów
elektrolitycznych (ultracaps), które:
�n� “składują” energię elektryczną,

która nie musi być konwertowana i
mają wysoką sprawność

�n� mają wysoką gęstość prądu i
częstotliwość ładowania

�n� są dobrze dopasowane do
ciężkich warunków pracy żurawia

Dynamiczne rezystory hamowania 
Jeżeli jest używany generator dieslowski,
system zarządzania energią jest
wspomagany przez układ rezystorów,
pozwalający zaoszczędzić paliwo w ilości
nawet do 15.2%*. 

* Oszczędności w określonych warunkach pracy,
bazujące na praktycznych wynikach pracy
Modelu 6 Gottwald przez okres ponad jednego
roku.

Korzystanie w żurawiach portowych
Gottwald technologii elektrycznych
napędów, której źródło najczęściej jest
dostępne w portach, oznacza, ze są one
ekonomiczne i przyjazne środowisku.
Dodatkowe zasilanie z generatorów
dieslowskich znajdujących się w żurawiu,
przy małym zużyciu oleju napędowego,
niskiej emisji spalin i niskim poziomie
hałasu jest zgodne z Dyrektywą UE 
2000/14/EC. 

Zasilanie z sieci zewnętrznej
Sprawność systemu napędowego
Gottwalda jest większa, jeżeli generator
dieslowski jest pomijany i zasilanie
żurawia odbywa się bezpośrednio z
sieci elektrycznej  nabrzeża. Właściciel
żurawia czerpie wtedy korzyści
“dwutorowo” - z systemu odzyskiwania
energii przy opuszczaniu wysięgnika i
hamowaniu oraz zerowej emisji spalin i
zmniejszonego poziomu hałasu.

Innowacyjny napęd hybrydowy
Jeżeli lokalne nabrzeże nie pozwala

na zasilanie z sieci zewnętrznej,
innowacyjny system napędowy żurawia
Gottwald składający się z: 
n� generatora dieslowskiego
n� systemu krótkotrwałego przechowania

energii elektrostatycznej
znacząco zwiększa sprawność żurawia
portowego. Energia wytworzona w czasie
opuszczania wysięgnika i hamowania
jest zachowana i używana do wykonania
następnego cyklu pracy. Oszczędności
paliwa w tym systemie mogą wynosić
nawet do 23.2%*.

Gottwald’s Green Range – rozwiązanie przyszłościowe, innowacyjne, chroniące środowisko

Sprawność energii elektrycznej w technologii napędów jest nie do prześcignięcia. Oprócz nowoczesnych generatorów
napędzanych silnikiem diesla, zasilanie ze stałej sieci nabrzeża i używanie napędów hybrydowych oferuje duży potencjał
ochrony środowiska i zmniejszenia kosztów ogólnych eksploatacji.

Podłączenie żurawia bezpośrednio do
nisko- lub średnionapięciowej sieci
nabrzeża przynosi oczywiste korzyści:
n� zwiększa sprawność
n� redukuje koszty ogólne w zakresie

energii i obsługi
n� eliminuje emisję spalin
n� minimalizuje hałas.

Jeżeli nabrzeże nie posiada własnej sieci
elektrycznej, odpowiedzią jest napęd
hybrydowy Gottwalda:
n� zwiększa sprawność
n� redukuje zużycie paliwa, nawet
     dwucyfrowo w % 
n� redukuje emisję spalin
n� zmniejsza hałas wskutek odpowiedniej
     charakterystyki pracy silnika.

Ze swoimi rozwiązaniami w
produktach i napędach,
Gottwald ustala standardy
w ochronie środowiska.

Technologia napędów elektrycznych w żurawiach portowych

Ekonomiczna & przyjazna środowisku

Diesel
generator

Rezystory
dynamiczne
hamulców

Ultrakondensatory

dzwigi24.pl
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Jako żuraw Generacji 5
Gottwald, Model 6 jest
przystosowany także do
podłączenia do sieci
energetycznej nabrzeża i może
być dostarczany z napędem
hybrydowym.

dzwigi24.pl
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Typowe zalety Generacji 5
Żuraw portowy Model 6

Jak każdy żuraw
Gottwalda z Generacji 5,
Model 6 ma dużo
praktycznych
usprawnień.

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

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

Kabina w podwoziu
jako standard.

Swobodne połączenia
flanszowe ułatwiają montaż i
zapewniają idealne ułożenia

w czasie pracy.

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

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

dzwigi24.pl



18.7t 28.1m 20.4m
35 t 41 m 36 m-12 m10 m

7

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

Blokada ramion podpór dla 
redukcji szerokości.

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. Duże podesty do 
obsługi wszystkich krążków linowych.

dzwigi24.pl
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Rzut oka na naszą innowacyjną technologię
Żuraw portowy Model 6

Wciągarki
n� Wykonane jako moduły
n� W układzie U dla lepszej
     dostępności i odprowadzania ciepła
n� W konfiguracjach 1 x 2 lub 2 x 2
    zależnie od wariantu i zastosowania
n� Pojedyńcze nawijanie liny dla 

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

Górny pokład

n� Wysokość pomieszczeń 2.5 m
n� Oddzielne, duże pomieszczenia dla: 

- do 2 wciągarek w różnych konfiguracjach
- urządzeń hydraulicznych i zbiornika oleju
- wyposażenia elektrycznego

n� Przestronne schody na wieżę
n� Wciągarki umieszczone z tyłu nadwozia:
     - dla zapewnienia najlepszego prowadzenia liny
       na wieżę

- dla redukcji całkowitej masy żurawia

dzwigi24.pl
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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 (standard dla żurawi z 

chwytakami 4-linowymi, opcja dla z 
2-linowymi)

Kabina elektryki
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

n� Ogrzewanie i klimatyzacja

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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Dolny pokład

Schody
n� Łatwy dostęp do podwozia
n� Wszystkie schody na 

żurawiu z pochyleniem 50°

Zestaw Diesel-Generator
n� Montowany na ślizgach
n� Zbiornik zużycia dziennego obok silnika,
    automatyczne napełnianie ze zbiornika
    głównego podwozia
n� Moc wystarczająca do wykonywania
     wszystkich ruchów równocześnie i
     niezależnie
n� Moc zależna od typu i wariantu

żurawia

n� Wysokość pomieszczeń 2.5 m
n� �Oddzielne, duże pomieszczenia dla: 

- zestawu diesel-generator
 - 2 przekładni obrotu

n� Przestronne schody na górny pokład 
n� Zestaw diesel-generator z tyłu
     nadwozia dla redukcji całkowitej
     masy żurawia

dzwigi24.pl
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Przekładnie obrotu
n�

Wykonane jako moduły
n� Ilość modułów zależna od wariantu i

zastosowania
n� Silniki prądu stałego dla płynnej

zmiany prędkości obrotu

Na kołach, portalach, stałych 
podstawach lub na barkach
Model 6 jest żurawiem uniwersalnym do 
przeładunków drobnicowych bazującym 
na modularnym systemie projektowania 
Gottwalda. 

Jest dostępny na podwoziu kołowym, 
portalu szynowym lub na stałych 
podstawach. Jako żuraw pływający jest 
montowany w stałym położeniu lub na 
jezdnych portalach, pozwalających 
przemieszczać go wzdłuż całej barki.

Podstawa pływająca na barce G HPK

Podwozie mobilnego żurawia G HMK

Podwozie portalowe G HSK

Wysięgnik Wieże

Nadwozie

Podwozie portalowe na barce G HSK

niska wysoka z podwyższeniem

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 infra-
strukturalne, takie jak dopuszczalne 
obciążenie powierzchni nabrzeża,
rozstaw szyn, prześwity przejazdu i
istniejące zasilanie energetyczne.
Dodatkowo zakres zastosowań, typ 
użytkowania, niezbędny udźwig,
przewidywana roczna ilość godzin 
pracy i termin dostawy muszą być 
także uwzględniane w podejmowaniu 
decyzji o inwestycji. 

Perfekcyjna integracja
Żurawie portowe mogą być 
zintegrowane z istniejącą 
infrastrukturą nabrzeża w pełnym 
zakresie. Gottwald może dostarczać w 
tym celu maszyny ze zmodyfikowanym 
naciskiem na podpory dla nabrzeży z 
niską wytrzymałością, dopasowane do 
wąskich nabrzeży portale i barki, 
maszyny dla specjalnych warunków i 
do przeładunków drobnicy tam, gdzie 
nie ma odpowiednich nabrzeży.

Kompleksowe rozwiązania
Wszędzie, gdzie konieczne są 
kompleksowe rozwiązania, Gottwald 
zapewnia pełną obsługę w zakresie:
n� planowania i konsultacji, włącznie z
    symulacją rozwiązania dla nowych i
    rozbudowywanych terminali
�n� sytemów peryferyjnych, takich jak 

systemy samozaładowcze, taśmociagi 
i systemy przeładunku kontenerów

n� interfejsu pomiędzy systemami 
peryferyjnymi a systemem 
operacyjnym terminalu

n� kompletnych żurawi pływających 
wraz z klasyfikacją morską.

Krótkie terminy dostaw
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 specjalnie budowanych 
żurawi z długimi terminami dostaw i 
odpowiednio wyższymi kosztami 
zakupu maszyn i zmian infrastruktury 
nabrzeża.

Żywotność techniczna żurawia
Przewidywana ilość cykli roboczych i w 
rezultacie żywotność techniczna 
żurawia portowego zależy, oprócz 
innych warunków, od intensywności 
pracy, typu ładunków i sposobu 
przystosowania do przeładunku.
  
Aby zapewnić od początku 
prawidłowość inwestycji w odpowiedni 
do warunków (w żądanej klasyfikacji) 
żuraw, Gottwald konfiguruje maszynę w 
ścisłej współpracy z operatorem 
terminala, tak by spełnić wszystkie 
wymagania dla danego zastosowania.

dzwigi24.pl
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Mobilne żurawie Gottwald, włącznie z Modelem 6, 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

Transport żurawi

Pakiety serwisowe

Montaż i
odbiory

Dostawa części zamiennych

Naprawy

Upgrade i
odtworzenia

Remonty kapitalne

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.

Profesjonalne
inspekcje żurawi
(PCI) i opieka
konserwacyjna

dzwigi24.pl
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Aktualne kontakty 
możesz zawsze
znaleźć na naszej 
stronie internetowej 
w zakładce “O nas”

www.gottwald.com

Sprzedaż Serwis Sprzedaż i serwisProdukcja

dzwigi24.pl



Generation 5

A combination of power and functionality 
Model 6 Harbour Crane

Harbour Cranes 

Launching into professional cargo handling 
HMK 170 E Mobile 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

High-performance, functional and compact
Model 4 Harbour Crane

Generation 5

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 Demag Cranes AG
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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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