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Informacje ogólne

Terex Lift Plan jest bezpłatnym dla wszystkich użytkowników narzędziem on-line do planowania 

pracy i jest dostępne pod linkiem: 

http://www.terexcranes-liftplan.com 

Aby rozpocząć korzystanie z programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować 

warunki użytkowania programu Terex Lift Plan. Po rejestracji, użytkownik otrzyma dane 

logowania w ciągu 48 godzin.

Po uruchomieniu www.terexcranes-liftplan.com możesz wybrać swoje preferencje językowe po 

prostu klikając na odpowiednią flagę na górnym pasku (patrz zrzut ekranu poniżej) - napisy 

zielonym kolorem są tłumaczeniem na polski - nie występują na stronie programu. 

To start online planning of your lifts please enter your login details and click “login”. 

Ustawienia

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem planowania jest ustawienie własnych parametrów. 

Kliknij na przycisk “settings””na górnym pasku strony (patrz zrzut ekranu poniżej): 

Zaloguj

Zarejestruj się

Logowanie

Nazwa użytkownika
Hasło
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W zakładce “settings” możesz ponownie wybrać język, tryb ustawień żurawia, wybrać pomiędzy 

systemem miar metrycznym lub calowym, spersonalizować plan pracy umieszczając swoje logo 

firmowe i zmienić hasło logowania.

Zrzut ekranu poniżej pokazuje menu “settings”:

Wyloguj

plan pracy

1 moje plany pracy

  moje plany pracy                                                                                             strona 0 z 0     znaleziono 0 planów

ustawienia    moje żurawie   kontakt

niedostępne żadne zapamiętane plany

nowy plan pracy
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W celu załadowania do planu logo firmowego kliknij “durchsuchen”” (”browse”; w zależności od 

ustawień języka w komputerze) i wybierz z plików na Twoim komputerze plik z logo. Po wybraniu 

kliknij “upload”.

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

język programu

metoda wyboru planowania

jednostki miary

standard                                                  ekspert

metryczne                                                      calowe

logo mojej firmy

Szukaj/Przeglądaj

Załaduj Nie wybrano pliku

maksymalny rozmiar 100 KB/idealny rozmiar obrazka 420x55 pikseli
Zmiana hasła

obecne hasło

nowe hasło

potwierdź nowe hasło

podpowiedź

w przypadku zapomnienia hasła, proszę o wysłanie nowego na adres

adres e-mail

potwierdź zmianę hasła

zapisz ustawienia

zapisz ustawienia
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Pamiętaj, że musisz zapisać wybrane ustawienia klikając “save settings” w prawym dolnym rogu 

strony.

Rekomendujemy zmianę otrzymanego przy rejestracji hasła, przy pierwszym 

logowaniu do programu.

W tym celu należy wprowadzić hasło otrzymane przy rejestracji, w kolejnej rubryce nowe hasło i 

ponownie je potwierdzić. Możesz także wprowadzić podpowiedź do hasła i adres e-mail, na 

który wysłać nowe hasło w razie zagubienia właściwego.

Moje żurawie

Kolejnym krokiem przed utworzeniem planu pracy jest określenie własnych żurawi.

Kliknij na zakładce “my cranes” na górnym pasku (patrz zrzut ekranu poniżej):

Strona, która się otworzy, pokaże dostępne do wyboru żurawie TEREX. 

W celu wyboru żurawia do planu pracy należy zaznaczyć myszą “ptaszek” w kwadracie 

znajdującym się z lewej strony odpowiedniego modelu żurawia (patrz zrzut ekranu poniżej):

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt

plan pracy

nowy plan pracy

moje plany pracy                                                                                             strona 0 z 0

1 moje plany pracy

znaleziono 0 planów

niedostępne żadne zapamiętane plany
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Aby zapamiętać wybór żurawia do planu pracy kliknij“”accept cranes into my fleet””. 

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

moje żurawie

min. promień                       maks. promień                    maks. udźwig                        maks. wysokość głowicy

Standardowa norma DIN, odpowiednia EN, dla wszystkich baz z wyjątkiem oznaczonych 85%

zaakceptuj do mojego planu
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Uwaga: Jeżeli wybierzesz wiele żurawi do planowania pracy, możesz otrzymać bardzo wiele 

rezultatów do wyboru. Może to utrudnić korzystanie z wyników. Rekomendujemy wybór 

jednego lub najwyżej kilku żurawi równocześnie do jednego planu.

Plan pracy

Po wybraniu ustawień i żurawi możesz przystąpić do tworzenia planu pracy. 

Kliknij na przycisk “lift plan” aby rozpocząć (patrz zrzut ekranu poniżej):

W sekcji “1 my lift plans” znajdziesz swoje dotychczasowe plany pracy (po prawidłowym 

zapamiętaniu przynajmniej pierwszego), a po naciśnięciu przycisku “new lift plan” możesz 

utworzyć nowy.

Nowo otwarta strona będzie wyglądać następująco:

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

nowy plan pracy

moje plany pracy                                                                                             strona 0 z 0
znaleziono 0 planów

niedostępne żadne zapamiętane plany
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Wprowadź szczegóły opisujące Twoją pracę (po wciśnięciu plusa po prawej od opisu otworzą się 
dodatkowe pola - jak pokazano poniżej, nie są one obowiązkowe, po wciśnięciu minusa zostaną 
zamknięte) i wciśnij czerwoną strzałkę z prawej strony dołu strony.

(Opis jest aktualny tylko dla wyboru “standard mode” w ustawieniach własnych)

Następna strona “3 search method” pozwala na wybór wprowadzenia danych dwoma metodami. 

Możesz wprowadzić dane podnoszonego ładunku, wysokość i promień roboczy lub konfigurację 

żurawia.

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

klient

nr klienta

osoba kontaktowa

telefon

faks

e-mail

1 moje plany pracy 2 szczegóły planu 3 metoda planowania 4 wartości planu        5 lista rezultatów  6 żurawie w planie         7 drukuj

Nagłówek planu - dane

nazwa planu pracy

miejsce pracy

planowana data rozpoczęcia pracy

planowana data zakończenia pracy

dane klienta

nazwa klienta

dane planującego pracę

nazwa firmy

ustaw jako domyślne dane
informacje dodatkowe

tutaj możesz wprowadzić dodatkowe dane, jeżeli sobie życzysz

pola obowiązkowe

nazwa firmy

utworzony przez - np. nazwisko

telefon

faks

e-mail
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Przy wyborze wymagań dla ładunku “specify requirements for load, height and radius” otworzy się
strona:

Teraz możesz wprowadzić promień roboczy i/lub ciężar ładunku i/lub wysokość podnoszenia. Na 

dole strony możesz zobaczyć informację ile zestawów danych dla wybranych uprzednio żurawi 

zostało znalezionych przez program. W przykładzie jest to 606 zestawów danych dla planu pracy.

Kliknij na strzałkę po prawej na dole strony aby wyświetlić rezultaty (zestawy danych).

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt

ustawienia    moje żurawie   kontakt

plan pracy

plan pracy

1 moje plany pracy 2 szczegóły planu 3 metoda planowania 4 wartości planu        5 lista rezultatów  6 żurawie w planie         7 drukuj

1 moje plany pracy 2 szczegóły planu 3 metoda planowania 4 wartości planu        5 lista rezultatów  6 żurawie w planie         7 drukuj

wymagania dla ładunku, wysokości i promienia

konfiguracja żurawia

promień roboczy

ładunek do podniesienia

wysokość 

wyczyść pola wyboru

aktualizuj rezultaty

znaleziono 606 zestawów danych
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Jeżeli wybierzesz “define crane configuration” otworzy się strona: 

Tutaj możesz wpisać dane konfiguracji Twojego żurawia.

Kliknij na strzałkę po prawej na dole strony aby wyświetlić rezultaty (zestawy danych). 

Lista jest ustawiona w kolejności wg przeciwwagi, od wartości najmniejszych do największych.

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

1 moje plany pracy 2 szczegóły planu 3 metoda planowania 4 wartości planu        5 lista rezultatów  6 żurawie w planie         7 drukuj

wyczyść pola wyboru
aktualizuj rezultaty

znaleziono 606 zestawów danych

model żurawia

konfiguracja

numer identyfikacyjny

długość wysięgnika głównego

sekwencja teleskopowania

długość przedłużki

kąt pochylenia przedłużki

ilość pasm liny

przeciwwaga

podpory
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Oczywiście, możesz posortować rezultaty wg żądanej przez Ciebie wartości, klikając na strzałkę 

poniżej tytułu w nagłówku kolumny. Wybierz preferowaną konfigurację zaznaczając ją w tabeli i 

kliknij czerwoną strzałkę w prawym dolnym narożniku strony, w celu wyświetlenia danych 

Twojego planu pracy.

Otworzy się poniższa strona: 

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

1 moje plany pracy 2 szczegóły planu 3 metoda planowania 4 wartości planu        5 lista rezultatów  6 żurawie w planie         7 drukuj

strona 1 z 29

Standardowa norma DIN, odpowiednia EN, dla wszystkich baz z wyjątkiem oznaczonych 85%

znaleziono 606 zestawów danych

lista rezultatów

Tłumaczenie nagłówków kolumn tabeli od lewej do prawej: model, norma, konfiguracja, długość wysięgnika głównego, sekwencja teleskopowania, długość przedłużki, kąt pochylenia 
przedłużki, przeciwwaga, baza podpór, ilość pasm liny, zakres obrotu nadwozia, min. promień, maks. promień, min. wysokość głowicy, maks. wysokość głowicy, maks. udźwig.
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Strona przedstawia ogólny plan pracy podnoszenia, możesz zmienić na niej ciężar ładunku, 

promień roboczy, kąt podniesienia wysięgnika, sekwencję teleskopowania, kąt przedłużki lub kąt 

obrotu nadwozia.

W prawym górnym rogu strony możesz znaleźć informacje o nacisku podpór na podłoże. 

Wartości wyświetlone na czerwono oznaczają maksymalny możliwy nacisk, na czarno aktualny.

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

1 moje plany pracy 2 szczegóły planu 3 metoda planowania 4 wartości planu        5 lista rezultatów  6 żurawie w planie         7 drukuj

drukuj

Plan dla AC 40 City

ładunek

promień roboczy

kąt wysięgnika głównego

przód
sekwencja teleskopowania

kąt przedłużki

kąt obrotu nadwozia

konfiguracja jest podawana jako skrót niemiecki, np. RHA
oznacza Runner Haupt Ausleger, tj. wysięgnik główny z runnerem

model żurawia

numer identyfikacyjny

przeciwwaga

ilość pasm liny

długość wysięgnika głównego

konfiguracja

zakres obrotu nadwozia

balast centralny

ładunek podczepiony do         przedłużki

długość przedłużki

Tabele udźwigu AC 40 City

baza podpór

norma

kod DS

kod LKdz
wigi

24
.pl
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Możesz tutaj także znaleźć informacje o wybranej konfiguracji i odpowiednich tabelach udźwigu.

W celu wydrukowania planu pracy kliknij na ikonę pliku *.pdf w prawym dolnym rogu strony.

Kontakt

Program Terex Lift Plan umożliwia przesyłanie informacji zwrotnej, sugestii i pomysłów do 

wdrożenia. Kliknij “contact” na górnym pasku (patrz zrzut ekranu poniżej) i napisz swoją 

wiadomość.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości skontaktuj się z:

Michael Klein. phone: +49 6332 83 1044; email: michael.klein@terex.com
lub w Polsce z:
Krzysztof Karpa. tel. +48 534 633 633; e-mail: kk@mastal.com 

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE

Wyloguj

ustawienia    moje żurawie   kontakt
plan pracy

moja nazwa

nazwa firmy

moja wiadomość

wyślij
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