GMK4100S
Třída jeřábu: 100t
Výložník: 8,43 - 35,60m
Nástavec: hydraulicky klopná hlava výložníku
Dosah háku: až 37m
Speciál pro usazování těžkých břemen v limitovaném prostoru. Může teleskopovat s břemenem do hmotnosti 50t

Hydraulicky sklopná i čepovaná
hlava výložníku s 10 kladkami

Sedmidílný teleskopický výložník 8,43m – 35,6m,
„O“tvar MEGAFORMTM, čepování jednotlivých
Protiskluzové duralové
sekcí systémem TWINK-LOCKTM
plechy kapotování

Pohonná jednotka nástavby,
Mercedes OM924LA, Tier 4i

Moderní, klopná kabina
operátora, duralové konstrukce

Protiváha s hydraulickým
natahováním
Kamery pro hlavní i
pomocný naviják *

Kamera místa
vyložení *

Pohodlná kabina řidiče,
vynikající i pro dlouhé přejezdy

Pohonná jednotka podvozku, Mercedes
OM460LA, Tier 4i

Pohon 8x6x8 nebo 8x8x8 *

Podpěry lze ustavit do 4 poloh.

Natáčení všech kol

Lze vybavit snímáním zatížení na podpěrách *

Kamera pro couvání *

Převodovka Chrisler G240-16 EAS

Odpružení podvozku MEGATRAKTM
s aktivním ovládáním světlosti podvozku

Polohu podpěr snímá bezpečnostní zařízení *

* výbava na přání

Moderní a velmi pohodlná kabina řidiče

Prostorná a vzůhu do 20° klopná kabina jeřábníka

Autorizovaný dovozce jeřábů GROVE, společnost Pragotechnik spol. s r.o., Vám o GMK4100S podá vyčerpávající informace

MEGATRAKTM – jedinečný podvozek GROVE
•
•
•
•
•

Nezávislé odpružení a natáčení všech kol podvozku
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
Umožní super manévrování jeřábu i pohodlné a rychlé přejezdy

Speciální 7 sekční výložník, tvaru „O“ MEGAFORMTM
•
•
•
•

Speciální krátký výložník, vhodný pro práci pod nízkým stropem
Konstrukce výložníku umožňuje i teleskopování naplocho
Super silný válce teleskopování umožní posun až 50t břemene
Výložník je upravený a přizpůsobený pro práci pod stropem i
v nízkých montážních otvorech

ECOS
•
•
•
•
•
•

Elektronický systém řízení všech funkcí jeřábu
Od ovládacích pák, pedálů a tlačítek přenáší požadavky řidiče i
operátora do počítačů. Ty pak přenesou pokyn k výkonnému
prvku, který provede požadovaný pohyb či činnost.
Počítače s výkonnými prvky komunikují po sběrnicích CAN-BUS
Systém významně ušetřil hmotnost jeřábu a zvýšil spolehlivost.
Srdce ECOSu tvoří 5 počítačů, které je možné zaměňovat.
Operátor má díky ECOSu jednoduchý přehled o systémech
jeřábu na grafických obrazovkách v kabinách řidiče i operátora

Moderní pohonné jednotky
•
•
•

Dieselové motory Mercedes Tier 4i na podvozku i nástavbě
Na podvozku Mercedes OM460LA, 6 válec, výkon 315 kW
Na nástavbě Mercedes OM924LA, 4 válec, výkon 129 kW

Kabina řidiče
Speciální klopná hlava výložníku
•
•
•

Hlava výložníku hydraulicky klopná
10 kladek pro široké nalanování speciálního plochého háku
Snižuje stavební výšku konce výložníku pro omezené prostory

•
•
•

Přináší novou třídu pohodlí v jeřábové technice
Podobný pocit jako při řízení automobilu
Vybavená klimatizací, nezávislým topením a rádiem

Kabina jeřábníka
Plochý hák pro minimální zábor prostoru
•
•

Plochý hák pro nosnost až 50t
Snižuje stavební výšku konce výložníku pro omezené prostory

•
•
•
•
•

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 a nezávislé topení na přání

Podpěry
•
•
•
•

Čtyři, nezávisle ovládané podpěry
Jednoduché nosníky podpěr s výsuvem do 0, 50, 66, 83 a 100%
Ovládány ze stran podvozku a z kabiny jeřábníka
Na přání vybaveny snímači zatížení
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