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Průmyslový jeřáb 
 

GROVE GCD25 
 
 

 

22 t 
 

7,2m - 21,6m 
 

5,1m 
 

28,9m 

 
 

 
 
 
 

Technický popis 
Standardní a volitelné p říslušenství 
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GROVE GCD25 je kompaktní a velmi obratný je řáb, navržený pro b ěžné práce v pr ůmyslových areálech, 
skladech a opravnách. Vyniká možností p řevážet b řemena na plošin ě podvozku. Je velmi robustní, 
jednoduché konstrukce. 
 
 

• Průmyslový jeřáb - manipulátor -  s výložníkem třídy 22t 
• 4-dílný výložník hydraulicky vysouvaný až do 21,6 m 
• Hlava výložníku je mechanicky klopná pro snížení světlé výšky do poloh 0°, 30°, 60° a 80° 

 

   
 

• Jednoduchý nástavec 5,1 m, mechanicky klopný do 0°, -15° a -30°* 
• Plošina podvozku uveze až 13,6t nákladu 
• Kabina operátora je otevřená, nebo na přání plně zasklená*, vyhřívaná* a klimatizovaná* 
• Velmi jednoduché ovládání pojezdu i jeřábování 

 

   
 

• Podpěry jeřábu jsou standardní, hydraulické, s výsuvem do 0% / 100%.  
• Polohu podpěr sleduje bezpečnostní zařízení. 
• Dieselový motor Cummins s výkonem 97,0 kW. Motor plní poslední emisní předpisy. 
• Pohon 4x2x4 nebo 4x4x4* 
• Mokré vícediskové brzdy na všech kolech 
• Velmi jednoduchý přístup ke všem místům vyžadujícím údržbu 

 
* Výbava na přání 

 
Výrobcem jeřábu je společnost Manitowoc Cranes, Shady Grove, PA, USA. Do Evropy jsou jeřáby GCD25 
dováženy společností Manitowoc Crane Group Germany GmbH. 
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Technický popis 
 

NÁSTAVBA 
 

Výložník 
- 4-dílný, hydraulicky řízený synchronní výsuv, rozsah 7,21 – 21,6 m, dosah háku je až 22,5 m  
- D tvar průřezu výložníku s velmi odolnými kluzáky pro nejtvrdší podmínky 
- Hlava výložníku je mechanicky klopná do poloh 0°, 30°, 60° a 80° pro snížení světlé výšky 
- Vysouvání výložníku jedním válcem v kombinaci s vratnými lany. 
- Sklon výložníku ovládaný dvěma hydraulickými válci je od 0° do +80° 

 
Nástavec výložníku 

- Viz seznam příslušenství na přání, na konci této publikace. 
 
Otoč 

- 360° rozsah pohybu, bez omezení. 
- Rychlost otáčení 0 - 2,5 ot/min 
- Pohon otoče hydraulickým motorem s převodovkou a brzdou 

 
Protizávaží 

- Tři díly o celkové hmotnosti 2 132 kg, pevně šroubované na nástavbě 
 
Naviják 

- Dvourychlostní naviják, poháněný hydromotorem přes planetovou převodovku 
- Brzdí mokrá vícedisková brzda 
- Indikátor otáček bubnu, zobrazení směru pohybu bubnu navijáku na přístrojové desce operátora 
- Maximální kapacita bubnu navijáku je 151,0 m 
- Maximální tak navijáku je 68,0 Nm 
- Rychlost 1 průřezu lana až 61,0 m/min 

 
Lano  

- 16mm x 119 m, typ 6x19 EEIPS, IWRC, min. tah 56,7 kN 
 
Hák  

- 2 kladková kladnice s hákem pro nosnost 23 tun, hmotnost 215 kg 
- Další varianty kladnic na přání 

 
 
 

PODVOZEK 
 

Podvozek 
- Speciální dvounápravový, určený především pro práci na zpevněných plochách 
- Celosvařenec z vysokopevnostní oceli velmi odolný na zkrut 
- Vybavený boxy podpěr, návarky pro zvedání a fixaci pro přepravu 

 
Kabina je řábníka 

- Ocelová konstrukce, montovaná na levé straně podvozku 
- Otevřená, vybavená bezpečnostním sklem nad operátorem. Jiné na přání 
- Kompletní ovládání všech pohybů jeřábu i podvozku 
- Volant výškově stavitelný 
- Nastavitelné sedadlo operátora s bezpečnostním pásem 
- Kombinovaný ukazatel množství paliva, DEF, napětí baterií a chybových stavů motoru. Ukazatel stavu 

motoru, výstrahy teploty oleje v převodovce, výstrahy nízkého tlaku v brzdách a teploty oleje 
- Displej bezpečnostního zařízení montovaný na pravé horní straně přístrojového panelu 

 
Bezpečnostní za řízení 

- Typ Wylie i4300, na monochromatickém grafickém displeji informuje o sklonu a vysunutí výložníku, 
vyložení, aktuální zátěži a povoleném zatížení v dané konfiguraci 

- Při dosažení nastavené limitní hodnoty omezení vydá zvukovou a světelnou výstrahou 
- Koncový spínač lana pod hlavou výložníku zastavuje při dotyku s kladnicí všechny zatěžující pohyby 
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Podp ěry 

- Čtyři podpěry nosníkového typu v rozích podvozku, hydraulicky vysouvané do poloh 0% a 100% 
- Nezávislé ovládání každé podpěry z kabiny operátora 
- Kontrola sklonu jeřábu pomocí libely vedle sedadla operátora 
- Dosedací plocha každé podpěry je 29x29 cm 
- Maximální únosnost každé podpěry je 18 825 kg 
- Zvukový alarm při pohybu podpěr 

 
Motor 

- Cummins QSB 4,5L, (Tier IVF), diesel, přeplňovaný, vyžaduje DEF (AdBLUE) 
- Výkon 97,0kW při 2 500 otáčkách, krouticí moment 620 Nm při 1 500 otáčkách 
- Předehřívač bloku motoru 110V, jiný ve výbavě na přání 
- Palivová nádrž na 190 litrů nafty (pozor, jen nafta odpovídající požadavku EURO 6 a vyšší) 
- Nádrž DEF (AdBlue) na 19 litrů 

 
Převodovka 

- Poloautomatická Powershift 
- 4 rychlosti vpřed, 3 rychlosti vzad 
- Zvukový alarm při couvání 

 
Hydraulický systém 

- Jedno čerpadlo s proměnlivým výkonem dle zatížení, max. výkon 208 l/min, max. tlak 241 bar. 
- Jeden hydraulický čtyřdílný rozvaděč pro ovládání jeřábové nástavby a podvozku 
- Nádrž oleje pro 200 l s průhledem, filtr s indikací znečištění a bezpečnostním obtokem 
- Testovací místa pro kontrolu tlaku v systému 

 
Pohon  

- Standardně pohon 4x4x4 

 
Pneumatiky 

- 4x 17.5x25-20PR 
- Vysoký vzorek pro znesnadnění proříznutí v průmyslovém provozu 

 
Řízení 

- Přední náprava – řízená volantem, plně hydraulicky ovládaná 
- Zadní náprava – řízená tlačítkem, plně hydraulicky ovládaná  
- Řízení je ve 4 módech – jen v předu, jen v zadu, krabí pohyb, spolupráce natáčení 
- Minimální poloměr zatáčení je 2,86 m 

 
Odpružení 

- Přední osa pevná, pruží pneumatika 
- Zadní osa s tlumiči kmitů, výkyv až 3,5°, pruží pneumatika 
- Zadní tlumič lze zablokovat manuálním spínačem pro zajištění stability při zdvihu na pneumatikách 
 

Brzdy 
- Dvouokruhové, hydraulicky ovládané mokré vícediskové brzdy na všech kolech.  
- Parkovací brzda – mechanicky zajištěná, ovládaná hydraulicky, na pohonném kardanu 
 

Elektrický systém 
- Celý rozvod na jeřábu je 12V 
- 1x baterie 12V/1125 CCA 
- Alternátor 130 AMP 
- Světla a signální zařízení odpovídají předpisům pro provoz na pozemních komunikacích 
 

Další výbava 
- Protiskluzová úprava podvozku, zpětná zrcátka, návod k obsluze, návod k údržbě, zátěžové tabulky, 

schémata zapojení a bezpečnostní pokyny. 
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Shrnutí parametr ů: 
 

 
 

Osa 1 2 Celková 
hmotnost 

Základní jeřáb vystrojený výložníkem 21,6m, navijákem 
s ocelovým lanem 119m, kladnicí s hákem 22,5t, protiváhou. 
Provozní kapaliny 100% a operátor v kabině.  

10 115 kg 10 508 kg 20 623 kg 

Základní jeřáb  + nástavec 5,1m 10 573 kg 10 305 kg 20 878 kg 

Základní jeřáb + plně zasklená kabina s vyhříváním a ofuky 
skel 

10 162 kg 10 567 kg 20 729 kg 

 

  
 

Nosnost háku Kladky 
Hmotnost kladnice s 

hákem 
Prolanování 

Možná nosnost        
na jeřábu* 

23 t 2 215 kg 4 22,6 t 

  6 t Bez kladky  48 kg 1 5,6 t 
 

*Může záviset i na národních předpisech 

 
 

 
 

     F (1-2-3-4) R (1-2-3) 
 

    31,2  22,0 63% 

    17.5x25-20PR 

 

 

 
 

 
Výkony nástavby Lano navijáku 

Max. tah v jednom 
průřezu lana 

 
0 - 61m/min jeden průřez ø 16 mm / 119 m 

(Třída 6x19 EEIPS/IWRC) 
5 670 kg 

 
0 - 61m/min jeden průřez ø 18 mm / 123 m 

(Syntetické lano KTM100) 
5 780 kg 

 
0 - 2,5 min-1  

 
z + 0° do + 80° cca 28 s  

 
z 7,21 m do 21,6 m cca 125 s  
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Rozměry: 
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Rozměry: 
 

 
 

Pneu 17.5x25 A B C D E 

4x2 8 593 6 178 5 556 5 337 3 813 

4x4 7 062 4 828 4 454 4 109 2 422 
 

Pozn. Rozměry jsou uvedené v mm 
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Zátěžové tabulky SAE J1063 85% 
 
Zátěžové tabulky 85% jsou v souladu s předpisem SAE J1063 a nepřevyšují hodnotu 85% oz zatížení na 
převrácení (SAE J1289 pro podpěry 50% a 0%), tak jak požaduje předpis SAE J765 
 
Zátěžové tabulky jsou uváděny v tunách 
 
Zatížení uváděná v následujících tabulkách NEZOHLEDŇUJÍ váhu vázacích prostředků, háku a lana. Tato 
váha musí být přičtena k váze břemene. Tedy váha břemene uváděná je zamýšlená jako váha všech prvků od 
hlavy výložníku dolů. 
 
Veškeré zdvihy jsou zamýšleny jako prováděné na vodorovné a pevné podložce. Je možné, že ve skutečnosti 
budete muset pro jeřáb vytvořit pevnou vodorovnou základnu. Jeřáb nesmí pracovat nakloněný nebo na 
nepevném podloží. Je zcela na úvaze jeřábníka, je-li terén pod jeřábem vhodný k provádění zamýšlených 
zdvihů. 
 
Pokud se délka výložníku anebo rádius vyložení nebo oboje nacházejí v mezihodnotách uváděných 
v tabulkách, jak výchozí musí být použita hodnota nejbližší nejnižší nosnosti z, pro danou konfiguraci, 
nabízených. 
 
Pokud jsou prováděny zdvihy na podpěrách, všechna kola musejí být bezpečně nad povrchem terénu a jeřáb 
musí být podepřen jen na podpěrách. 
 
Pokud budou prováděny zdvihy na pneumatikách, tlak v pneumatikách musí být upraven na předepsané 
hodnoty dané v zátěžových tabulkách. 
 
Zátěžové tabulky platné pro výložník jsou vypočteny pro stav, kdy nástavec není montován v pracovní poloze 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu zátěžových tabulek bez předchozího upozornění 
 
Pozor, nosnosti uvád ěné v této publikaci slouží jen pro základní informa ci. Přesné hodnoty nosností 
pro konkrétní je řáb jsou uvedeny v originálních tabulkách dodaných s  jeřábem. Je zakázáno používat 
zde uvád ěné zátěžové tabulky k plánování jakékoliv práce s je řábem. 
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Pracovní dosah: 
 
 
 

 
 
Vyložení a výška zdvihu jsou uvedeny v metrech 
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Zátěžové tabulky: 
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Zátěžové tabulky – standardní výložník 12,5m + nástavec  4,6m: 
 

 
 
Pozn. 
 

1. Nástavec 5,2m je určen pro zdvih na 1 průřezu lana 
 

2. UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv přetěžování nástavce je 
přísně zakázáno. Přetížení nástavce vede k velmi 
rychlému překročení zásoby stability a převrhnutí 
jeřábu je tak zcela bez varování. 
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Zátěžové tabulky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pozn. 
 

1. Zde uvedené hodnoty jsou v kg a nepřekračují 
75% zatížení na porušení stability dle metodiky 
SAE J765 

 
2. Základní podmínka I. Provádění zdvihů na 

pneumatikách je povoleno jen na originálních a 
bezvadných pneumatikách 17,5x25 huštěných 
na tlak 7,6bar, měřeno za studena. 

 
3. Správné nahuštění pneumatik a jejich 

bezvadný stav přímo ovlivní bezpečnost zdvihu 
na pneumatikách. Při sníženém nebo 
zvýšeném tlaku v pneumatikách a při 
poškození pneumatik je zakázáno provádění 
zdvihů na pneumatikách. 

 
4. Základní podmínka II. Provádění zdvihů na 

pneumatikách je povoleno jen na vodorovném 
a pevném povrchu 

 
5. Zdvih přes příď v definovaném úhlu 15°je 

platný pro výseč opsanou výložníkem 
vychýleným od osy jeřábu max do 15°na 
každou stranu 

 
6. Pro pojezd s břemenem (pick&carry) musí být 

výložník zcela zasunut a musí být vycentrován 
směrem v před do podélné osy jeřábu. 
Maximální dovolená rychlost přejezdu 
s břemenem je 4 km/h. Jeřáb s břemenem 
nesmí přejíždět žádné překážky. 

 
7. Je zakázáno provádět zdvihy na pneumatikách 

na nástavci. 
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Rozložení zatížení nákladní plošiny podvozku: 
 
 
 

Maximální povolené zatížení rozložené na 
celou vyznačenou plochu je dovoleno takto: 

 
          PLOCHA 1  = 13 610 kg 
 
          PLOCHA 2  = 6 805 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Max. povolená rychlost pojezdu s jakýmkoliv zatížením na nákladní plošině je 4,0 km/h 
2. Jeřáb může s jakýmkoliv zatížením na nákladní plošině pojíždět jen po rovné a pevné 

ploše. Je zakázáno přejíždět jakékoliv nerovnosti. 
3. Výložník musí být pro pojezd se zatížením na nákladní plošině zcela zasunutý, 

vycentrovaný směrem vpřed a sklopený tak nízko, jak to uložené břemeno dovolí. 
4. Zatížení ploch může být vždy jen buďto na ploše 1 anebo na ploše 2. Je zakázáno 

kombinovat zatížení na obou plochách najednou. 
5. Je zakázáno provádět jeřábovou práci při zatížení jakékoliv plochy nákladní plošiny 

břemenem. Výjimkou je vykládání a nakládání břemena na plošinu. 
6. Maximální hmotnost převáženého břemena je vhodné uložit na plochu 1 nad přední 

osu, ideálně vystředěno do osy jeřábu. Břemeno lze zajistit úvazem s uchycením za 
hrany nákladové plošiny. 
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Informace pro p řevoz je řábu 
 

 
 

1. Zdvih celého jeřábu nebo jeho částí musí být provedeno jen na zde uvedených vázacích bodech A, B, 
C a D. Zdvih na jiných konstrukčních částech jeřábu je zakázán. Použití zde uvedených vázacích bodů 
A, B, C a D k jinému účelu než zde popsanému je zakázáno. Maximální povolené zatížení těchto 
vázacích bodů je uvedeno v tabulce níže. 

2. Osoba určená k úvazu celého jeřábu nebo jeho částí musí zde uvedené informace pochopit a 
bezpodmínečně je ctít.  

3. Zde uvedené rozměry a hmotnosti odpovídají největším rozměrům a hmotnostem typu GCD25. Pozor, 
do této hmotnosti není započítán nástavec. 

4. Osoba určená k úvazu celého jeřábu nebo jeho částí odpovídá za použití vhodných zdvihacích 
prostředků. 

5. Je přísně zakázáno zdvihat celý jeřáb za vázací body výložníku (B) a/nebo protiváhy (C, D). 
6. Protiváhu lze demontovat jen s použitím závitových ok s rozměrem závitu ½ palce šroubovaných do 

vázacích bodů C, D 
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A 4 ANO ANO ANO 9,1 27,2 27,2 0,9 25,4 

B 4 ANO - - 1,8 -    

C 1 ANO - - 0,9 -    

D 1 ANO - - 0,9 -    
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Manipulace s b řemenem: 
 

Redukce nosnosti výložníku při manipulaci s břemenem 
Nástavec 5,1m Originální háky  

Uložený pro přejezd      N/A 23t / 2-kladková kladnice 215 kg 

Vztyčený na práci 508 kg 6t / malý hák   48 kg 
 

* Redukce nosnosti na výložníku musí být započítána, když je prováděn zdvih břemene na výložníku s nasazeným nástavcem. Pokud je 
nástavec složený v cestovní poloze po straně výložníku, odečet nosnosti se neprovádí. 
 

Když provádíte zdvih na nástavci a výložníku zároveň, proveďte příčet hmotnosti všech vázacích prostředků a lan použitých na výložníku 
k hmotnosti břemene neseného nástavcem. 
 

Pozn. Veškeré hmotnosti vázacích prostředků a dalších prvků nasazených či nesených výložníkem jsou myšleny jako součást hmotnosti 
neseného břemene. Hmotnosti v tabulkách nosnosti uváděné jsou vždy kombinací hmotnosti břemene a všech dalších lan, vázacích 
prostředků, háku, přídavných kladek a všech ostatních prvků, která jsou montována na standardní výložník. 
 
 

Specifikace povolených lan pro navijáky jeřábu 

Naviják Specifikace lana Povolený max. tah v  průřezu Standardní délka lana 

Hlavní 16 mm – třída 6x19, Bridon EEIPS (XXIPS) * 
Min. tah na přetržení. 20 595 kg 5 670 kg 119 m 

Hlavní 18 mm – Syntetické lano KTM100 ** 
Min. tah na přetržení. 16 780 kg 5 780 kg 123 m 

 

*Přibližná hmotnost ocelového 16mm lana je 1,1 kg/m **Přibližná hmotnost syntetického 18mm lana je 0,24 kg/m 
 
 

Redukce nosnosti při použití syntetického lana 

Pokud je nainstalováno syntetické lano, provádíte redukci nosnosti takto: 

Poloha jeřábu Zátěžová křivka výložníku Zátěžová křivka nástavce 

Podpěry plně vysunuté – křivka 360° 36 kg 0 kg 

Podpěry zasunuté – křivka přes příď/záď 36 kg 0 kg 

Podpěry zasunuté – křivka 360° 122 kg N/A 

Na pneumatikách 45 kg N/A 

 
 

Plnění pneumatik na předepsaný tlak 

Rozměr 
(přední a zadní pneu) 

Počet vrstev – Index zatížení 
Předepsaný tlak pro zdvih na pneu, pro 
pojezd s břemenem do 4 km/h a pro běžné 
přejezdy bez zatížení 

17.5x25 E3/L-3 20 - PR 7,6 bar  -  110 PSI 

 
 

Schéma pracovního prostoru – definování pojmů 
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Rozši řující výbava: 
 

ZÁKLADNÍ STROJ 

A21 GCD25 –  základní stroj s výložníkem 21,6m t řídy 22t   

MOTOR 

C73 Předehřívač bloku motoru 240V namísto 110V 0 
C24 Motor Tier IV F - Cummins QSB4,5L, přeplňovaný 4 válec, chlazený vodou 97,0kW / 2500ot-1 

Povinné pro Evropu, USA a Kanadu. Používá naftu s velmi nízkým obsahem síry, max. 15 ppm a DEF + 

SKUPINOVÉ BALÍ ČKY VÝBAV: 

V04 Dodate čné vybavení : 
Ochranné mřížky přes přední i zadní reflektory, tažné zařízení (tažný hák) na přední a zadní straně jeřábu + 

V05 Dodate čné osv ětlení a výbava : 
Dva pracovní LED reflektory na základní sekci výložníku, výstražný žlutý maják na kabině. + 

V10 Plně zasklená kabina operátora : 
Zasklení všech stran kabiny, montáž dveří s posuvným a sklápěným sklem, stěrač s ostřikovačem předního skla, 
teplovodní topení, ofuky skel, vnitřní osvětlení kabiny. 

+ 

NÁSTAVBA 

VÝLOŽNÍK / NÁSTAVCE / P ŘÍSLUŠENSTVÍ 

B04 Nástavec 5,1m 
Základní nástavec, mechanicky sklopný do úhlů 0°, 15° a 30°. Konzoly pro převoz nástavce na pravé 
straně výložníku. Včetně opce F123 „malý hák“. 
Včetně napasování a kalibrace do bezpečnostního zařízení 

+ 

KLADNICE S HÁKY / LANA 

F123 Malý hák pro jeden průřez lana. Max. nosnost 5,7t, hmotnost háku 48 kg + 
NAVIJÁK 

D69 Snímač posledních 3 otáček návinu lana na bubnu navijáku + 
RŮZNÉ 

N06 Čep aretace výložníku kdekoliv v rozsahu 360° + 
 
 

PODVOZEK 

VYBAVENÍ PODVOZKU 

H50 Snímače pro sledování polohy podpěr 
Povinné pro provoz v USA, Kanadě a EU + 

D34 Naviják na podvozku - vyprošťovací / tažný naviják na podvozku, ovládaný z kabiny jeřábníka. Tah až 
3600 kg + 

VYBAVENÍ KABINY JE ŘÁBNÍKA 

E10 Klimatizace kabiny operátora 
Lze pouze s balíčkem V10 + 

M30 Bezpečnostní zařízení s barevnou obrazovkou 
Nahrazení standardního bezpečnostního zařízení za typ Wylie i4500 s barevnou obrazovkou a 
možností definovat pracovní prostor kolem jeřábu a s funkcí záznamu činnosti operátora. 

+ 

PNEUMATIKY 

I91 Pneumatiky (4x) vyplněné pěnou pro práci na povrchu nebezpečném pro standardní pneumatiky + 
J02 Náhradní kolo kompletní, disk a pneumatika  - 1ks + 

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

N36 Homologace CE – příprava pro provoz v Evropě 
Úpravy dle požadavků norem v EU 
Lze pouze s C76 (Tier IVF motor) 

+ 

BAREVNÁ SCHÉMATA 

P07 Změna barvy nástavby  
Nahrazení Grove žluté na nástavbě za jinou barvu (zadání odstínem RAL) + 

P08 Změna barvy celé ho je řábu 
Nahrazení barvy na podvozku i na nástavbě za jiné barvy (zadání odstínem RAL) + 



 

   

Terénní jeřáb GROVE GCD25 
Platnost od dubna 2018 

Pragotechnik spol. s r.o. Sečská 1846/1 100 00 Praha 10 
www.pragotechnik.cz   info@pragotechnik.cz 

Tel: + 420 271 720 020   Mob: +420 724 030 705 
Pragotechnik spol. s r.o. je výhradní dovozce jeřábů GROVE a minijeřábů MAEDA pro Česko a Slovensko 

17 

 
 
Fotogalerie 
 

 
 

 
 

Celkový pohled na jeřáb 
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Manitowoc Cranes je globální výrobce zdvihací techniky všech kategorií. Je vlastníkem značek Grove, 
Manitowoc, National Crane a Potain.  

 
  www.manitowoccranes.com  
 
 
  Regionální ředitelství: 
 
Manitowoc - Amerika       Manitowoc - Čína Manitowoc - Asie a Pacifik     Manitowoc Evropa , Blízký východ a Afrika 
Manitowoc, Wisconsin, USA       Shanghai, Čína    Singapur       Dardilly, Francie 
Tel: +1 920 684 6621          Tel: +86 21 6457 0066 Tel: +65 6264 1188      Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 
Fax: +1 920 683 6277          Fax: +86 21 6457 4955 Fax: +65 6862 4040      Fax: +33 (0)4 72 18 20 00 
 

Shady Grove, Pennsylvanie, USA 
Tel: +1 717 597 8121 
Fax: +1 717 597 4062 

 
 
  Výrobní závody: 
 
Brazílie  - Passo Fundo  Čína - TaiAn, Zhangjiagang  Francie  - Charlieu, Moulins  Indie - Pune 
 

Itálie - Niella Tamaro  Německo  - Wilhelmshaven  Portugalsko  - Balcar, Fânzeres  
 

U.S.A. - Manitowoc, Port Washington, Shady Grove 

 
 
  Zastoupení v České republice a Slovenské republice: 
 
Značky Grove a Manitowoc zastupuje společnost Pragotechnik spol. s r.o.  jako autorizovaný dovozce, servisní organizace a Manitowoc 
CraneCARE centrum pro svěřené značky. Kontakty na www.pragotechnik.cz  
 
Značku Potain zastupuje společnost Crapet s.r.o.  jako autorizovaný dovozce, servisní organizace a Manitowoc CraneCARE centrum pro 
svěřenou značku. Kontakty na www.crapet.cz 
 
 
 

  Prohlášení o odpov ědnosti: 
 
Tento dokument je nezávazný. Z důvodu stálého vylepšování svých produktů si společnost Manitowoc Cranes vyhrazuje právo měnit 
specifikaci a výbavu strojů bez předchozích upozornění. Informace a vyobrazení v této publikaci jsou platné k okamžiku zveřejnění. 
Budoucí provedení stroje, stejně tak uvedené kontakty, názvy a označení, se tak mohou od zde zveřejněných informací změnit. 
 
 
 
©2018/04 Pragotechnik spol. s r.o. 

Ing. Chalupa František 

Produkt GROVE GCD25 

Číslo publikace GCD25-01A-2018-04 


