
 

 GMK6400 
         Třída jeřábu: 400t 
         Výložník: 15,3 m – 60,0 m 
         Klopný nástavec: až 79,0 m  
         Pevný nástavec: až 64,0 m  
         Dosah háku: až 131 m 

 

Zcela nejsilnější mobilní jeřáb na šestiosém podvozku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * výbava na přání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Supermoderní velkoprostorová kabina řidiče                                               Přehledná kabina jeřábníka 

 
 

Autorizovaný dovozce jeřábů GROVE, společnost Pragotechnik spol. s r.o., Vám o GMK6400 podá vyčerpávající informace 

Příhradový skládaný nástavec o délce 
až 79 m, klopný nebo pevný * 

Pětidílný teleskopický výložník 15,3 – 60 m, 
„O“tvar MEGAFORMTM, čepování jednotlivých 
sekcí systémem TWINK-LOCKTM 

Pohonná jednotka podvozku, Mercedes 
OM502LA, Tier 4i 
 

Unikátní hydropohon Grove MegaDrive pro 
hladké a silové rozjezdy spolupracuje 
s převodovkou ZF AS Tronic 

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 * 

Velkoprostorová kabina 

Pohon standardně 12x8x12 
 

Natáčení všech kol, řízeno elektronicky 
 

Odpružení podvozku MEGATRAKTM 
s aktivním ovládáním světlosti podvozku 

Protiskluzové duralové 
plechy kapotování 

Kamera pro couvání  

Protiváha s hydraulickým 
natahováním 
 

Samonastrojovací 
pomocný naviják * 
 

Kamery pro hlavní i 
pomocný naviják 

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

Zesílení výložníku Mega-Wing-Lift * 
si jeřáb nastrojí sám 



 
GROVE GMK6400 je: 

• zcela nejvýkonnější jeřáb na šesti osém podvozku  

• zátěžovou křivkou překonává všechny šestiosé a noho 
sedmiosých jeřábů 

• je promyšlený do posledního detailu. 
 

Promyšlený do posledního detailu 
• Zesílení výložníku Mega Wing Lift si jeřáb nastrojí sám 

• Protiváha sama nastrojí pomocný naviják bez druhého jeřábu 

• Protiváha je symetrická, je jedno jestli přivezete levé nebo 
pravé díly, všechny mají shodný tvar. 

• Díly nástavce lze zasunout do sebe, šetří se tak přepravní 
kapacita snížením počtu potřebných podvalníků 

• Jednomotorová koncepce šetří celkovou hmotnost, celkovou 
cenu jeřábu a prokazatelně nezvyšuje spotřebu paliva. 

• Omezovač pracovního prostoru je standardní výbava 
 

Výložník - 60m, pětidílný, tvaru „O“ - MEGAFORMTM 
• 60m 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. 

 

MEGA-WING-LIFTTM, zesílení výložníku 
• Zesílení výložníku je tvořeno jedním kusem, který si jeřáb 

nastrojí sám. Přepravuje se také v jednom kuse. 

• Zesílení výložníku umožní zvýšit zátěžovou charakteristiku 
výložníku až o 60% 

 
 

Klopný a pevný příhradový nástavec 
• GROVE příhradový nástavec využívá shodné díly pro sestavení 

pevného (až 64m) i klopného (až 79m) nástavce 

 
 

• Nástavec lze sestavit přímý, nebo pod úhlem. 

• Lze sestavit i do tvaru super silného montážního nástavce 
 

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 
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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 

 

MEGA-DRIVETM, hydro pohon 
• Hydrostatický pohon os pro maximální 

záběr a nepřekonatelně hladký pohyb 

• Jemně rozjíždí i brzdí jeřáb 

• Při rychlosti od cca 7 až do cca 20 km/h 
spolupracuje s klasickou převodovkou. 

 

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 volit i jako samo-demontovatelný  

 
 

MMI - 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  

 

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, nezávislé topení 
 

ESTA 2013 
• Grove GMK6400 je výherce soutěže ESTA o 

nejlepší inovační výrobek v jeřábové technice. 

• Soutěž ESTA je pravidelnou součástí 
mezinárodního veletrhu stavební techniky 
BAUMA v Mnichově, Německo 

 
                                            www.pragotechnik.cz 
                                       271 720 020 / 724 030 705 
 


