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DLA MAŁYCH PORTÓW

MORSKICH I RZECZNYCH

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE

Żuraw Terex® Quaymate M50 jest mobilnym 
żurawiem portowym wyprodukowanym przez Terex 
Port Solutions (TPS). Jest zaprojektowany jako 
model startowy dla małych portów morskich i 
rzecznych. Oznacza to porty wymagające żurawia o 
określonym obciążeniu pracą i równocześnie 
posiadającego dobre parametry techniczne oraz 
wysoką efektywność ekonomiczną.

Odblokowanie potencjału portu - przekraczanie barier 
dla mniejszych portów

Dla nowych i odtworzeniowych inwestycji, Quaymate 
M50 zapewnia parametry przewyższające 
konwencjonalne żurawie teleskopowe, gąsienicowe i 
stacjonarne, ładowarki i inny sprzęt przeładunkowy 
występujący często w portach, a nie dostosowany w 
pełni lub częściowo do trudnych warunków portowych.
Żuraw Quaymate M50 oferuje wysoką mobilność, niską 
emisję zanieczyszczeń, pracę przyjazną dla środowiska i 
wydajny główny napęd elektryczny. Żuraw ma także duże 
możliwości udźwigu w pełnym zakresie roboczym.

Quaymate M50 jest mobilnym żurawiem 
zaprojektowanym do lekkich i średnich przeładunków, 
z ekonomiczna prędkością i żywotnością 
dostosowaną do zastosowania. Jest także odpowiedni 
dla ograniczonych budżetów i pozwala na skrócenie 
przestoju statku na czas przeładunku:
A kontenerów za pomocą spreaderów
   automatycznych lub półautomatycznych,
A materiałów sypkich i złomu za pomoca chwytaka i
A drobnicy
na barki rzeczne i małe statki żeglugi  przybrzeżnej.
Żuraw jest także do przeładunku obiektów 
jednostkowych.

Jako żuraw z jednym punktem obrotu wysięgnika 
Quaymate M50 ma wyjatkowo kompaktową konstrukcję 
i zapewnia funkcjonalność, moc oraz jest przyjazny 
obsługowo, zapewnia operatorowi:
A 50 t maksymalnego udźwigu,
A imponujące krzywe udźwigu,
A 36 m maksymalnego promienia,
A maksymalną prędkość podnoszenia 50 m/min.

NOWY ŻURAW, NOWA NAZWA

nazwa żurawia                                        maksymalny
                                         udźwig w t

typ żurawia
m = mobilne
p = portalowe

Oznaczenie żurawi Terex® jest proste:
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Terex Quaymate M50 –
doskonała technologia żurawi portowych:
A łatwe ustawianie i manewrowanie 

przy statku,
A  wysoko umieszczona kabina dla lepszej 

widoczności miejsca pracy,
A odporne “pogodowo” schody w wieży
A wysoko umieszczony punkt obrotu 

wysięgnika i poziome podnoszenie ładunku 
w celu zapewnienia szybkiego i 
bezkolizyjnego rozładunku z boku

  statku i pracy z ładunkami na
  pokładzie.

INNOWACYJNOŚĆ  TPS

TPS jest pionierem mobilnych żurawi portowych, które 
powstały z przekształcenia konwencjonalnych żurawi 
samojezdnych. Żurawie projektujemy i dostarczamy od 
sześćdziesięciu lat, przekształacając je z małych, 
uniwersalnych żurawi na wielkie, wielozadaniowe, 
pracujące w wielu portach na świecie.

Historia powtarza się z żurawiem Quaymate M50: ten 
kompaktowy żuraw portowy wspomaga pracę małych 
portów, czyniąc przeładunki w pełni profesjonalnymi. 
Jako funkcjonalny i oszczędny żuraw, ten nowy model 
zastępuje w wielu miejscach sprzęt, który nie był 
projektowany specjalnie dla portów, dzięki technologii 
dostosowanej do wszechstronnego użytku w portach. 
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EKONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANY

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE

Międzynarodowa konstrukcja
Bazą dla żurawia Terex Quaymate M50 był żuraw 
mobilny Terex® Gottwald Model 2. Geometria i projekt 
żurawia Quaymate M50 bazuje na 80-t żurawiu 
mobilnym, rozwijanym i produkowanym przez TPS w 
Niemczech. Skupiliśmy się na specyficznej 
infrastrukturze i wymaganiach operacyjnych małych 
terminali przeładunkowych i małych portów, w celu 
adaptacji udźwigu i prędkości roboczych Quaymate M50 
dla potrzeb takich klientów.

Zgodnie z zasadami kierowania funkcjonalnością 
przez niemieckie fabryki, inżynierowie z Zachodniej 
Europy, Chin i Indii zaadaptowali filozofię 
projektowania Terex® Gottwald do sprzętu 
przeładunkowego dla małych portów. Nowy 50-t żuraw 
jest produkowany w fabryce TPS w Xiamen, Chiny.
Dzięki temu może także być dostarczany na rynki inne niż 
europejski.

Dobra jakość, kompaktowość i szybki montaż
Do żurawia Terex Quaymate M50 zastosowano tylko 
wysokiej jakości  produkty i komponenty z Azji i Europy. 
Kompaktowa konstrukcja, szczególnie wymiary 
zewnętrzne, niski ciężar komponentów, pozwala 
zarówno na łatwy transport i montaż na terminalu 
klienta. Dzięki temu zmniejszają się koszty leasingu i 
dostawy żurawia.

Żurawie mobilne Terex bazują na standardach 
jakościowych marki Terex® i Terex® Gottwald oraz 
niemieckich i międzynarodowych. Jako pionier i 
wiodący technicznie producent żurawi mobilnych,
TPS zastosował swoje, odnoszące globalne 
sukcesy, rozwiązania technologiczne do nowego 
modelu Quaymate M50 dla małych portów i 
terminali.

Solidne wyposażenie podstawowe plus opcjonalne
Operatorzy na terminalach mogą osiągnąć znakomite 
rezultaty dzięki Quaymate M50, ponieważ jest on nie 
tylko niezawodnym, wszechstronnym i prostym 
narzędziem pracy, ale także bogato wyposażonym.

Podobnie jak w naszych większych żurawiach, opcjonalne
zestawy wyposażenia pozwalają na poszerzenie zakresu 
zastosowań Quaymate M50 i zwiększenie wydajności 
oraz profesjonalizmu pracy.

Produkcja wysięgnika kratowego Quaymate M50 w Xiamen, Chiny
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Zakłady Terex Port Solutions w Xiamen, Chiny, nowoczesna fabryka budowy profesjonalnego sprzętu do przeładunków. 
Zakłady posiadają własne, głębokowodne nabrzeże do szybkiego załadunku i wysyłki sprzętu do klientów.

Inżynierowie z Zachodniej Europy, Indii i 
Chin w Centrum Doskonalenia TPS 
znakomicie zaadaptowali filozofię 
projektowania Terex® Gottwald dla 
żurawia Quaymate M50.

XIAMEN
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ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOIM POMOCNIKIEM

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE

Podwozie
A dwie osie kierowane, jedna napędowa
A łatwe manewrowanie przy statku
A duże koła i pionowa, mechaniczna 

kompensacja zawieszenia (+/- 250 mm) dla 
przejazdów po nierównym terenie nabrzeża

Wysięgnik
A mocna i odporna na 

skręcanie krata
A jedna podłużnica górna,
   dwie dolne
A wyprodukowany jako jeden
   element

1

2

1   Quaymate M50 
wyposażony w 
mechaniczny obrót haka

2   Quaymate M50 
wyposażony w kablozwijak 
i elektryczny obrót haka

Terex® Quaymate P50 dla 
indywidualnych portali klienta

Dodatkowo, oprócz żurawia Quaymate M50 z 
podwoziem na gumowych kołach, TPS dostarcza 
także ten model jako portal (żuraw bramowy). 
Zwiększa to jego zakres zastosowań na porty, w 
których strultura nabrzeża wymaga rozwiązań
szynowych z
różnym
rozstawem torów
 i ładunkami z
odpowiednim
prześwitem
pod portalem.
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    - JEST PEŁEN MOŻLIWOŚCI ...

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE

Główna maszynownia
A zlokalizowana na głównym 

pokładzie z tyłu
A przejrzyście zaaranżowana, 

dzięki oddzielnemu 
pomieszczeniu zapewnia łatwy 
dostęp dla obsługi i konserwacji

Generator dieslowski
A odpowiednio wyciszony
A jako oddzielny element, 

niezależny od infrastruktury 
nabrzeża

Oświetlenie
A wysokowydajne lampy 

oświetlające pole pracy
A opcjonalne lampy z boku
   wieży oświetlają 
dodatkowo
   cały teren

Wieża
A mocna, skrzynkowa 

konstrukcja
A odporne na warunki 

atmosferyczne 
schody do kabiny

A dobra widoczność 
dzięki wysoko 
umieszczonej kabinie

A ergonomicznie 
zaprojektowane 
stopnie dla łatwego 
wchodzenia

Kabina
A ergonomicznie 

zaprojektowana i 
wyposażona

A system Visumatic® dla 
prostego i intuicyjnego 
sterowania
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Zestaw silnik Diesla z 
generatorem
A 6-cylindrowy silnik 

diesla, moc: 455 kW
A dopasowany do 

zasilania, pozwalającego 
na wykonywanie 
wszystkich funkcji 
równocześnie i 
niezależnie

A zamontowany w 
odpornym na warunki 
atmosferyczne 
kontenerze na podwoziu

8

Wciągarka
A z łatwym dostępem
A niewielkie wymagania 

obsługowe, silnik 3-
fazowy

A ochronna obudowa 
dla silnika (opcja)

A z przekładnią
   planetarną

Rozdzielnia elektryczna
A ze swobodnym 

dostępem
A z dobrym przeglądem 

elementów wyposażenia 
elektrycznego i systemu 
sterowania

W żurawiu Terex® Quaymate M50 wszystkie elementy są pogrupowane 
w przyjazne dla obsługi moduły, tworzące harmonijną całość.

… PRZEKONUJĄCA TECHNOLOGIA

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE
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ELEKTRYCZNY SYSTEM NAPĘDOWY

Efektywny i zrównoważony
Jak wszystkie mobilne portowe żurawie Terex®

i Terex® Gottwald, Quaymate M50 jest 
napędzany elektrycznie. Zasilanie prądem jest 
realizowane poprzez wbudowany silnik Diesla 
z generatorem lub z elektrycznej sieci portowej 
o niskim lub średnim napięciu.

Zasilanie z nabrzeża
Przy podłączeniu do istniejącego zasilania na 
nabrzeżu nasze żurawie zapewniają wiele 
korzyści:
A większy poziom wydajności napędów
A oszczędność kosztów operacyjnych
A zero spalin na terminalu
A redukcja emisji hałasu
A redukcja kosztów obsługi silnika Diesla

Zespół hydrauliki
A pompa główna i zbiornik oleju
A effektywny rozdzielacz oleju na 

poszczególne elementy układu, 
włącznie z siłownikiem podnoszenia 
wysięgnika, napędem jazdy, 
podporami, kierowaniem i systemem 
hamulcowym

9

Przekładnia obrotu
A wymagająca niewielkiej 

obsługi, silnik 3-fazowy
A przekładnia planetarna

dzwigi24.pl
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Wszystkie wymiary w mm
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DOSKONALE SKONFIGUROWANY DO 

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE

Wyposażony w mechaniczny obrót haka 1 , Quaymate M50 może 
przemieszczać wiele rodzajów ładunków. Opcjonalnie praca z 
kablozwijakiem i elektrycznym obrotem haka  2 rozszerza znacznie 
zakres zastosowań. Profesjonalne wyposażenie, takie jak automatyczny 
spreader, czy silnikowy chwytak, czyni z żurawia Quaymate M50 
wysokowydajne narzędzie do przeładunku kontenerów, drobnicy i złomu, 
przy ekonomicznie uzasadnionych kosztach.

2
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Dane techniczne
Typ żurawia Quaymate M50 

Maksymalny udźwig 50 t

Wymiary i ciężary

Wysięg 11.0 m – 36.0 m 

Punkt obrotu wysięgnika 7.4 m

Kabina (poziom wzroku operatora) 12.7 m

Baza podpór 10.0 m x 10.0 m

Podwozie 12.6 m x 8.1 m

Ciężar (ok.) 180 t

Wysokości podnoszenia

Powyżej poziomu nabrzeża 33.5 m 

Poniżej poziomu nabrzeża 12.0 m

Mechanizm jezdny

Osie 3

Osie kierowane 2

Osie napędzane 1

Prędkości robocze i moc

Podnoszenie/Opuszczanie 0 – 50 m/min

Obrót 0 – 1.2 rpm

Wysięgnik 0 – 40 m/min

Jazda 0 – 60 m/min
Moc silnika Diesla 455 kW

   WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE
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Tryb pracy

Ciężkie ładunki Drobnica
Kontenery*

Chwytak silnikowy
Spreader 1 Spreader 2

11 – 18 50.0 40.0 35.0 32.2 20.0

19 49.0 40.0 35.0 32.2 20.0

20 45.5 40.0 35.0 32.2 20.0

21 42.0 40.0 35.0 32.2 20.0

22 39.0 39.0 35.0 31.2 20.0

23 36.6 36.6 34.3 28.8 20.0

24 34.3 34.3 32.0 26.5 20.0

25 32.2 32.2 29.9 24.4 20.0

26 30.2 30.2 27.9 22.4 20.0

27 28.5 28.5 26.2 20.7 20.0 

28 27.0 27.0 24.7 19.2 20.0 

29 25.5 25.5 23.2 17.7 18.8 

30 24.2 24.2 21.9 16.4 17.8 

31 22.9 22.9 20.6 15.1 16.9 

32 21.8 21.8 19.5 14.0 16.1 

33 20.7 20.7 18.4 12.9 15.3 

34 19.7 19.7 17.4 11.9 14.5 

35 18.8 18.8 16.5 11.0 14.0 
36 17.9 17.9 15.6 10.1 13.5 

Ciężkie ładunki, drobnica i chwytak silnikowy podwieszone do haka. Kontener pod spreaderem.
*  Spreader 1 = półautomatyczny 40’ (2.3 t)

Spreader 2 = Bromma EH 12U (7.8 t)
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Promień [m]

Żuraw mobilny Quaymate M50
jest zaprojektowany do 
przeładunków ciężkich, 
włącznie z drobnicowymi, 
kontenerami na pojedyńczym 
spreaderze i chwytakiem 
silnikowym w grupach 
zastosowań od A3 do A7, 
zgodnie z F.E.M. 1.001.

UDŹWIGI

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE

A7

A3

A5

Promień roboczy [m]

Ciężkie ładunki

Drobnica/
kontenery

Chwytak silnikowy
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Wyposażenie
Element Standard Opcje

System napędowy

Silnik Diesla z generatorem

–  silnik Diesela (455 kW) ✔
Zasilanie zewnętrzne

– przygotowanie pod zasilanie zewnętrzne ✔
– wyposażenie dla zasilania niskim napięciem ✔
– wyposażenie dla zasilania średnim napięciem ✔
Oporniki hamulca elektrodynamicznego ✔
Sterowanie

Visumatic® Crane Management System ✔
Zdalne sterowanie

– przewodowe uzbrajanie ✔
– radiowe (wszystkie funkcje) ✔
Kamera na głowicy wysięgnika ✔
Kabina

Kabina na wieży

– klimatyzacja ✔
Dodatkowe elementy

mechaniczny obrót haka ✔
osłona wciągarki ✔
czujnik dymu ✔
automatyczne smarowanie ✔
Oświetlenie

– na głowicy wysięgnika, sekcji 
pośredniej, z przodu i tyłu wieży ✔

– z boków wieży ✔
Obróbka powierzchni

własny kolor klienta ✔
logo klienta ✔

Zwiększenie możliwości operacyjnych i efektywności
Dla zapewnienia zwiększenia w przyszłości możliwości 
operacyjnych i efektywności pracy żurawia Terex®

Quaymate M50, Terex Port Solutions oferuje także 
opcje i kompletne rozwiązania, jako dodatek do 
wyposażenia podstawowego.

Zestawy opcjonalne

Kablozwijak ✔
Mechanizm obrotu haka z napędem ✔
Automatyczny spreader ✔
Chwytak silnikowy ✔

Więcej informacji o opcjach - na życzenie.
Zależnie od indywidualnych potrzeb możemy dostarczyć wyposażenie podnoszące, 
jak spreader lub/i chwytak.

WYPOSAŻENIE

TEREX® QUAYMATE M50 MOBILE HARBOUR CRANE
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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: Kwiecień, 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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