
 RT9130E-2 
         Třída jeřábu: 120t 

         Výložník: 12,8 – 48,5m 

         Nástavec: až 34,0 m  

         Dosah háku na nástavci: až 81m 

         Převoz břemene na háku: až do 28,0t 
 

Super silný a obratný terénní jeřáb, určený pro nejtvrdší podmínky 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   * výbava na přání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Velká, plně prosklená, klimatizovaná a hydraulicky sklopná kabina operátora nabízí dokonalý výhled a maximální funkčnost 

 

 
Autorizovaný dovozce jeřábů GROVE, společnost Pragotechnik spol. s r.o., Vám o RT9130E-2 podá vyčerpávající informace 

Kladnice s hákem s nosností 75t a malý hák 11t 
 ve standardní výbavě 

Pětidílný teleskopický výložník 12,8m – 48,5m 
 

Klasický systém vysouvání s dvoučinným válcem 
 

„O“ tvar průřezu výložníku typu Grove Megaform 

Podpěry lze ustavit do 3 pracovních poloh (0% - 50% - 100%) 
 

Válce podpěr jsou uschovány v tubusu pro maximální ochranu  
 

Polohu podpěr snímá bezpečnostní zařízení 

Pohon  4x4x4 - natáčení a pohon všech kol 
 

Pneu 33.25x29 - 38pro super průchodnost i na nezpevněných plochách 
 

Diskové brzdy na všech kolech 

Moderní motor Cummins Tier 
4 plní poslední emisní předpisy 

Moderní, plně prosklená kabina nové konstrukce, 
s klimatizací v základní výbavě, hydraulicky klopná 
do +20°  

Standardně mechanicky sklopný, dvojitý 
nástavec o délce 11,0 / 18,0m. Na přání 
s hydraulickým klkopením. Možno dále 
prodloužit o vložné sekce 2x 8m * 

Protiváhu lze hydraulicky sejmout 
pro snížení přejezdové hmotnosti 

Dva super výkonné navijáky ve 
standardní výbavě 

Lze vybavit syntetickým nosným lanem * 



 

Terénní jeřáb GROVE RT 
• Jednoduchý a spolehlivý stroj pro každodenní tvrdou práci 

• Výložník s velkými kluznými elementy je ideální i pro netvrdší 
pracovní podmínky 

• Vždy dvě osy, vždy plný pohon a natáčení všech kol 

• Vždy diskové brzdy kol i disková parkovací brzda 

• Velmi jednoduchý jeřáb na obsluhu i údržbu 
 

Výložník - 5 dílný, sekvenční a synchronní výsuv 
• Rozsah výsuvu 12,8 – 48,5m, 7-kladková hlava výložníku 

• Elektronicky kontrolovaný, s předvolbou konfigurací výsuvu 

• Vysouvá jeden válec, sekce jsou jištěny dvěma stranovými čepy 

• Výložník zdvihne 10,95t do výšky 48,5m a vyloží 1,64t do 42m 

• Vysouván dvojčinným válcem a lany 
 

 
 

Sklopný nástavec  
• Dvojitý nástavec o délce 11/18 m je buďto mechanicky sklopný 

do 0°, 20° a 40°, nebo hydraulicky klopený z 0° do 40° 

• Je umístěný na pravé straně výložníku 

• Nástavec lze prodloužit o vložné sekce +8,0m a +6,0m * 
 

 
 

Podpěry 
• Čtyři, nezávisle ovládané podpěry 

• Nosníky podpěr s výsuvem do 0%, 50% a 100% 

• Pístnice válců podpěr jsou skryty v ochranném tubusu  

• Vybaveny snímači polohy vysunutí nosníků s přenosem 
informace do bezpečnostního zařízení 

• Boxy s podpěrami si jeřáb může demontovat sám 
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Produkt GROVE RT9130E-2 

Číslo publikace RT9130E-2-01B-FLYER 

Kabina jeřábníka 
• Moderní prostorná, celoprosklená a klimatizovaná kabina 

• Kabina slouží pro jízdu i jeřábování 

• Hydraulicky sklopná do +20° 

• Klimatizovaná a vyhřívaná 
 

 
 

Protiváha 
• Protiváha je hydraulicky demontovatelná 

• Protiváhu jeřáb odloží sám 
 

   
 

Moderní pohonná jednotka 
• Dieselový motor Cummins Tier 4F, 239 kW 

• Plní poslední emisní předpisy 

• Jde o úsporný a velmi tichý motor 

 

Pohon a řízení 
• 4x4x4 Jeřáb standardně pohání a řídí všechny kola 

• 4x2x4 Lze vyřadit pohon přední nápravy 

• 4x2x2 Lze natáčet obě nápravy nebo jen přední anebo jen zadní 
nápravu dle volby operátora 

 

   
 

Instalace 
• Jeřáb má jen hydraulickou a elektrickou soustavu 

• Nemá vzduchovou soustavu 

• Celé hydraulické schéma jeřábu je jednoduché a spolehlivé 

• Přístup k filtrům a kontrolním bodům instalace je promyšlený 
pro maximální zjednodušení při servisování jeřábu 
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