
 

GMK6300L-1 
         Třída jeřábu: 300t 
         Výložník: 15,6 m - 80 m 
         Nástavec: až 37 m  
         Dosah háku: až 115 m 
 

Zcela nejsilnější mobilní jeřáb s 80m výložníkem na šestiosém podvozku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Moderní velkoprostorová kabina řidiče                                      Přehledná kabina jeřábníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * výbava na přání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Autorizovaný dovozce jeřábů GROVE, společnost Pragotechnik spol. s r.o., Vám o GMK6300L-1 podá vyčerpávající informace 

Dvojitý, hydraulicky sklopný 
nástavec, 12/21 (max 37m) m * 

Sedmidílný teleskopický výložník 15,6 – 80 m 
„O“tvar MEGAFORMTM 

Vysouvání jednotlivých dílů jedním válcem TWINK-LOCKTM 

Pohonná jednotka podvozku, MTU 
OM473LA, Tier 4F, 405kW 
 

Převodovka Allison 4500SP,  lze 
dovybavit hydraulickým retardérem * 

Kamera místa vyložení * 

Podpěry lze ustavit do 5 poloh.  
 

Standardem je snímání zatížení na podpěrách. 
 

Polohu podpěr snímá bezpečnostní zařízení. * 
 

Nosníky podpěr lze demontovat * 
 

Zadní boxy podpěr lze kompletně demontovat * 

Pohon 12x6x12 nebo 12x8x12 * 
 

Natáčení všech kol, řízeno elektronicky 
 

Odpružení podvozku MEGATRAKTM 
s aktivním ovládáním světlosti podvozku 

Kamera pro couvání * 

Protiváha s hydraulickým natahováním 
 

Samonastrojovací pomocný naviják * 
 

Kamery pro hlavní i pomocný naviják * 
 

Pohonná jednotka nástavby, MTU 
OM936LA, Tier 4F, 210kW 

Moderní kabina operátora 
duralové konstrukce, hydraulicky 
klopná do +20° 



 
GROVE GMK6300L-1 je: 

• nejvýkonnější jeřáb na šesti osém podvozku s výložníkem 80m 

• nepřekonatelný pro práce na výškovém dosahu 

• extra vhodný pro stavby do výšky, typicky těžké věžové jeřáby, 
instalace na výškové budovy atp. 

 

Výložník - 80m, sedmidílný, tvaru „O“ - MEGAFORMTM 
• 80m dlouhý výložník se super silnou zátěžovou křivkou  

• Vysouván hydroelektronickým systémem TWIN-LOCKTM 

• Průřez tvaru "O" pro ideální roznos zatížení  

• Je svařován hybridní laserovou technologií, bez výztuh 

• Má velké a snadno přístupné kluzné elementy mezi díly  

 

TWIN-LOCKTM – vysouvání sekcí výložníků GROVE 
• Hydraulický systém vysouvání sekcí s elektronickým ovládáním 

• Jeden hydraulický válec pohybuje sekcemi výložníku podle 
požadovaného schéma sestavy. 

• Díly jsou po vysunutí zajištěny dvojicí čepů po straně výložníku, 
v jeho neutrální zóně, bez ovlivnění ohybem od zatížení. 

 

Hydraulický nástavec 
• GROVE nástavec s ideálně umístěným hydraulickým válcem do 

tlaku proti zatížení. 

• Nástavec je dvojitý, příhradový, o délce 12 / 21 m 

• Hydraulicky může být klopen i pod zatížením v rozsahu 5° - 40°  

• Může být dále prodloužen vložnými díly do celkové délky 37 m. 

• Lze vybavit vložným dílem pro vytvoření montážního nástavce 

 
 

MEGATRAKTM – jedinečný podvozek GROVE 
• Nezávislé odpružení a natáčení všech kol podvozku 

• Umožní jízdu mimo komunikace se zatížením až 28t na nápravu, 
tedy s plnou protiváhou 95t v pracovní poloze. 

• Umožní nárůst světlé výšky pod podvozkem až do 600 mm 

• Rozsah pružení je +170 / -130 mm 

• Pohonné kardany jsou vždy v jedné rovině a ose 

• Při dodržení intervalů údržby tento podvozek nevyžaduje 
žádnou generální opravu po celou životnost jeřábu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řízení po drátě „Steer by wire“ 
• Hydraulicko-elektronické natáčení kol  

• Počítač natáčí kola podle programu dle natočení volantu 

• Možný je automatický i manuální mód ovládání kol 

• Zvyšuje spolehlivost systému a šetří náklady na údržbu 
z důvodu významného snížení počtu mechanických kloubů, 
zámků a tyčí s porovnáním s klasickým řízením. 
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Podpěry 
• Čtyři, nezávisle ovládané podpěry se snímači zatížení a polohy 

• Dvojité nosníky podpěr s výsuvem do 0, 50, 66, 83 a 100% 

• Ovládány ze stran podvozku a z kabiny jeřábníka 

• Podpěry lze pro přejezdy snadno demontovat 

• Zadní box podpěr lze dodat i jako samo-demontovatelný  
 

 
 

Stranový ovladač podpěr a podvozku MEGATRAKTM 
• Dva ovladače jsou umístěny po stranách 

podvozku. Řídí pohyb všech anebo každé 
podpěry zvlášť 

• Ovládá elektronické i ruční vyrovnání do 
vodorovné polohy a umožní odečtení 
zatížení jednotlivých podpěr* 

• Umožní start a vypnutí motoru a přizvednutí a snížení každého 
tlumiče MEGATRAKTM  

• Zobrazuje tlak na podpěrách a také tlak na nápravách 

 

Moderní pohonné jednotky 
• Dieselové motory Merces Tier 4F na podvozku i nástavbě 

• Na podvozku Mercedes OM502LA, 8 válec, výkon 405 kW 

• Na nástavbě Mercedes OM926LA, 6 válec, výkon 210 kW 

• Spolehlivá šestirychlostní převodovka Allison 4500SP může být 
na přání vybavena hydraulickým retardérem 

• Dvourychlostní sestup Kessler VG2600 

 
Kabina jeřábníka 

• Duralová konstrukce, která nikdy nezrezne 

• Hydraulicky klopená vzhůru do 20° pro lepší výhled jeřábníka 

• Displej systému ECOS může zobrazit i obraz z kamer na jeřábu. 
V kabině mohou být i umístěny samostatné displeje z kamer, 
tak jak požaduje uživatel. 

• Klimatizace 
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