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ŻURAWIE TERENOWE 
TEREX



TEREX – PRODUCENT ŻURAWI TERENOWYCH  
O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU
Poniższa broszura przedstawia asortyment produktów, usług oraz zakres współpracy i wsparcia, jaki możemy 
zaoferować naszym klientom.



OKAZJA DYNAMICZNEGO ROZWOJU
Od ponad 50 lat Żurawie terenowe Terex są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań na całym świecie. 
Tysiące maszyn, które już pracują na całej kuli ziemskiej, dają możliwość natychmiastowego rozwoju biznesu. 
Wyjątkowo silna reputacja naszych produktów ułatwia rozwój i ekspansję.

Dlaczego powinieneś wybrać Terex RT?

�  Aby pracować na niezagospodarowanych terenach lub nieutwardzonych drogach 

�	Aby pracować wewnątrz budynków lub na ograniczonej przestrzeni                     

�	Gdy żuraw potrzebny jest na placu budowy na dłużej niż tydzień

�	Połączenie możliwości podnoszenia i przenoszenia z wysokim udźwigiem na podporach 

�	Do transportu ładunków na krótkie odległości

�	Dla nowych jak i doświadczonych operatorów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA 
Różnorodność naszych żurawi terenowych pozwala na wykorzystanie ich do licznych zastosowań, np.:

WYDOBYCIE 
ROPY I GAZU

BUDOWNICTWO SPEDYCJA  
I LOGISTYKA

STOCZNIE ELEKTROWNIE BUDOWA
DRÓG I KOLEI

WOJSKO PRZEŁADUNEK EKSPLOATACJA 
SPRZĘTU

MOBILNEGO

ZASTOSOWANIA
OGÓLNE

PRZEMYSŁ

GÓRNICTWO
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FUNDAMENTY POTĘGI 
Korzenie firmy sięgają roku 1968, kiedy to we Włoszech, w miejscowości Crespellano niedaleko Bolonii, została 
założona pod nazwą Bendini SpA. Przez lata firma Bendini zyskała pozycję wiodącej marki w sektorze żurawi 
mobilnych, stała się punktem odniesienia na rynku żurawi terenowych, w szczególności we Włoszech.

W roku 1989 Bendini została częścią Grupy PPM, wiodącego francuskiego producenta żurawi terenowych. Z kolei 
w roku 1995, PPM dołączyło do amerykańskiej grupy Terex Corporation, a w 1999 roku Bendini zyskało nazwę 
Terex Italia Srl.

Od tego czasu, firma Terex inwestowała ogromne środki w badania i rozwój, szukając nowych technologii, które 
utrzymają jej żurawie terenowe w czołówce. Potwierdzeniem pozycji lidera rynku jest obecność żurawi Terex na 
najważniejszych placach budowy całego świata.

50 lat 
działalności

System operacyjny

Cały proces montażu żurawi terenowych odbywa się 
w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w  Crespel-
lano (BO) we Włoszech, gdzie pod jednym dachem 
zebrano działy badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży 
i części zamiennych. Ta infrastruktura w połączeniu 
z wiedzą i doświadczeniem pracowników jest gwaran-
cją jakości każdego żurawia.
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Marka Terex zapewni Tobie wiarygodność ryn-
kową. Spółka macierzysta, Terex  Corporation, to 
globalny producent zróżnicowanej gamy sprzętu, 
a marka Terex jest rozpoznawana i uznawana za 
lidera w sektorze budownictwa, infrastruktury, wy-
dobycia, przeładunku, transportu, usług komunal-
nych oraz przemysłu.
Żurawie terenowe Terex, a dawniej Bendini, pracu-
ją na wielu ważnych placach budowy w różnych 
zakątkach świata. 
 

SIŁA MARKI DO TWOICH USŁUG         

SZANOWANA MARKA
otwiera wszystkie drzwi:



 

 

 

 

 

 

Gdybyś mógł użyć tylko jednego słowa do opisania żurawi Terex do trudnych warunków terenowych,  
prawdopodobnie wybrałbyś „inteligentne”. Długi okres eksploatacji, łatwy transport, doskonała kontrola przez 
operatora, pod każdym aspektem zaprojektowane tak, aby uzyskać  maksymalny zwrot z inwestycji. 

PO PROSTU INTELIGENTNE

PEŁNA KONTROLA

Nowy system operacyjny TEOS

10 calowy kolorowy wyświe-
tlacz dotykowy z intuicyjnym 
interfejsem

Ergonomiczny elektro-propor-
cjonalny joystick z możliwością 
dostoso wania czułości do 
preferencji operatora

W PEŁNI WYPOSAŻONY

W zestawie z jednostką podsta-
wową: Platforma telematyczna 
T-Link 

potrójnie regulowany obszar 
roboczy  

światła robocze ledowe

NAJWYŻSZY KOMFORT  
I WIDOCZNOŚĆ

Szeroka i odchylana kabina 
z dużymi powierzchniami 
szklanymi,

brak martwych punktów , 
ogrzewana i klimatyzowana 
kabina w standardzie 

MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ I  WYDAJNOŚĆ

Doskonałe parametry udźwigu i wysokości podnoszenia

Niskie zużycie paliwa dzięki sprawdzonemu silnikowi marki Cummins 

Udźwig do 90 t 

Maksymalna długość wysięgnika do 47 m z trzema trybami pracy 
wysięgnika 

Do 49,5 m wysokości ponoszenia na głównym wysięgniku 

Do 66 m wysokości ponoszenia z wysięgnikiem przedłużanym JIB

SZEROKI WYBÓR OPCJI 
DODATKOWYCH

Dodatkowe wysięgniki

Wciągarka pomocnicza

Do 4 zintegrowanych kamer 
na głównym wyświetlaczu

Zdalne sterowanie radiowe

ŁATWY W OBSŁUDZE

Łatwość transportu i zwrotność

Kompaktowy: do maks. szerokości 3,0 m  z 4 trybami skrętu kół 



 

 

 

 

 

 

�  Redukcja kosztów i wzrost wydajności  
Dzięki T-Link, można zmniejszyć nakłady i zwiększyć efek-
tywność produkcji we wszystkich zastosowaniach

�  Lepsze zarządzanie konserwacją i serwisem
 Zdalny monitoring dostarcza krytyczne dane eksploatacyjne 

pojazdu i statystyki. Rutynowa konserwacja jest planowana 
bardziej efektywnie, a problemy natychmiast rozwiązywane, 
dzięki szybkiemu wsparciu.

�  Nadzór nad flotą
 Dzięki funkcji Geofence, położenie żurawia jest monitoro-

wane, a właściciel jest powiadamiany, gdy żuraw opuści 
ustaloną strefę.

�  Ulepszone zarządzanie maszynami,  statystyki i dane 
w czasie rzeczywistym

 Szeroki zakres danych operacyjnych w czasie rzeczywi-
stym oraz kodów usterek jest rejestrowany w celu oceny 
funkcjonowania floty.

 Sekcja Rejestratora danych maszyny gromadzi szczegóło-
we informacje o maszynie, np.: godziny pracy, statystyki 
podnoszenia ładunków, historię alarmów.

Opcjonalna Platforma Telematyczna T-Link zapewnia zdalny dostęp  do danych eksploata-
cyjnych floty żurawi w dowolnym czasie i miejscu, za pośrednictwem Internetu z komputera, 
smartfona lub tabletu.
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SETTINGS MAINTENANCE DIAGNOSTIC ACCESSORIES

OPERATE CONFIGURE WORK AREA JOYSTICK

MB 25.98 ft 0 ft / S 2 2 250%
12:4520.5 ft

NET (t)

MAX (t)

LOAD (t)

RAD (m)

344.6

0.0

344,6

9.5

TELESCOPING

COUNTERWEIGHT

OUTRIGGERS

ENGINE

BOOM (ft)

142.3

137.9 ft

TEREX

TEOS

 

DIAGNOSTICS
MENU

OPTIONS
INCLUDED

MAXIMUM
VISIBILITY

INTUITIVE
NAVIGATION

SYSTEM OPERACYJNY DLA ŻURAWI TERENOWYCH

Lepszy przepływ i dostępność informacji dla większej efektywności pracy.

10’’ PEŁNOKOLOROWY EKRAN  
DOTYKOWY
Nowy interfejs użytkownika z szerokim, pełnokolorowym 
ekranem dotykowym o przekątnej 10’’ posiada czytelne 
i intuicyjne ikony. Czarne tło z powłoką antyrefleksyjną 
 poprawia widoczność i zmniejsza zmęczenie oczu.

INTUICYJNA NAWIGACJA
W oparciu o opinie zebrane od naszych klientów, dostęp do 
informacji został znacznie ułatwiony.
Podstawowe i najczęściej używane funkcje dostępne są 
natychmiast, a intuicyjne elementy sterujące skracają czas 
szkolenia nowych operatorów.
 

MENU DIAGNOSTYCZNE
Komunikaty błędu i ostrzeżenia są dobrze widoczne dla  
jeszcze większego bezpieczeństwa. Dedykowane menu 
diagnostyczne dostarcza natychmiastową informację zwrotną 
o stanie pracy żurawia, głównych podzespołów i czujników.

WBUDOWANE OPCJE
Dostęp do opcjonalnych kamer na wyświetlaczu głów-
nym:  operator monitoruje pracę żurawia z każdej strony za 
 pośrednictwem jednego wyświetlacza.
Opcjonalne zdalne sterowanie radiowe oraz platforma T-LinK 
mogą być również obsługiwane na wyświetlaczu głównym.
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WINCH SELECTION
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SHEAVE SELECTION
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Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com

SYSTEM OPERACYJNY DLA ŻURAWI TERENOWYCH

Luty 2020
Specyfikacje produktu oraz ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powia-
domienia i bez żadnych zobowiązań. Zdjęcia i/lub rysunki w niniejszym dokumen-
cie zostały użyte wyłącznie dla celów poglądowych. Aby uzyskać szczegółowe in-
strukcje dotyczące użytkowania sprzętu należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi. 
Postępowanie niezgodne z odpowiednią Instrukcją Obsługi podczas użytkowania 
sprzętu lub inne nieodpowiedzialne czyny mogą spowodować poważne obraże-
nia lub śmierć. Jedyną gwarancją stosowaną do naszego sprzętu jest gwarancja 
pisemna mająca zastosowanie do określonego produktu i transakcji sprzedaży, a 
firma Terex nie udziela żadnej innej gwarancji, bezpośredniej ani domniemanej. 
Zastrzeżone znaki towarów, usług oraz nazwy handlowe użyte w odniesieniu do 
produktów i usług mogą należeć do Terex Corporation i/lub spółek zależnych w 
USA i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Terex® to zastrzeżony znak 
handlowy Terex Corporation  w USA i wielu innych krajach.

Sygnatura broszury: RT-FL-E-TEOS-02/20
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TRT 35 RT 1045 RT 1045L

RT 1070 RT 1080 TRT 80

TRT 90

SZEROKA I POTĘŻNA GAMA PRODUKTÓW
Terex oferuje pełen wybór Żurawi Terenowych w zakresie udźwigu od 35 do 90 t (od 39 do 100 US t),  
wyróżniających się unikalnymi cechami i korzyściami:  

� PROSTA OBSŁUGA
 Łatwy transport, duża zwrotność:
 • Kompaktowy: szerokość maks. do 3.0 m (9.9 ft)
 • Nawet cztery tryby sterowania

� WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 Doskonałe wartości udźwigu i wysokości wysięgnika
 Silnik Cummins o niskim zużyciu paliwa

� WYGODNE I ŁATWE STEROWANIE
 Wygodna kabina, idealna widoczność Intuicyjne sterowanie

� SZEROKI WYBÓR OPCJI
 W pełni wyposażone żurawie z wieloma opcjami, takimi jak dodatkowe przedłużenie wysięgnika, kamery,  
 T-Link Telematics Platform, zdalne sterowanie radiowe

� NIEZAWODNOŚĆ
 Gwarancja najwyższej jakości przy minimalnych potrzebach serwisowych
 
� WYSOKA WARTOŚĆ W ODSPRZEDAŻY
 Żurawie wysokiej jakości nie tracą na wartości z biegiem lat.
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TRT 35 RT 1045 RT 1045L

RT 1070 RT 1080 TRT 80

TRT 90

RT 1045L
44 t udźwig
37.4 m wysięgnik
39.5 m max. wysokość wysięgnika
47.5 m  max. wysokość z JIB*

RT 1080
80 t udźwig
34.0 m wysięgnik
37.0 m max. wysokość wysięgnika
56.5 m  max. wysokość z JIB*
 

TRT 35 
35 t udźwig
30.1 m wysięgnik
32.8 m max. wysokość wysięgnika
41.1 m  max. wysokość z JIB*

RT 1070
70 t udźwig
32.4 m wysięgnik
35.0 m max. wysokość wysięgnika
55.0 m  max. wysokość z JIB*
 

TRT 80
80 t udźwig
42.1 m wysięgnik
45.0 m max. wysokość wysięgnika
59.5 mmax. wysokość z JIB*

RT 1045
45 t udźwig
31.1 m wysięgnik
33.5 m max. wysokość wysięgnika
47.1 m  max. wysokość z JIB*

TRT 90
90 t udźwig
47.0 m wysięgnik
49.5 m max. wysokość wysięgnika
66.0 m max. wysokość z JIB*
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trt rANGe

rt rANGe

Terex offers a selection of Rough Terrain Cranes with lift capacities ranging from 35 to 90t, standing out for their 
unique features and benefits:

tHe rANGe

trt 35
35 t lifting capacity
30.1 m boom length
32.8 m max. tip height
41.1 m max. tip height with jib

trt 80
80 t lifting capacity
42.1 m boom length
45.0 m max. tip height
59.5 m max. tip height with jib

trt 90
90 t lifting capacity
47.0 m boom length
49.5 m max. tip height
66.0 m max. tip height with jib

rt 1045
45 t lifting capacity
31.1 m boom length
33.5 m max. tip height
47.1 m max. tip height with jib

rt 1045L
44 t lifting capacity
37.4 m boom length
39.5 m max. tip height
47.5 m max. tip height with jib

rt 1070
70 t lifting capacity
32.4 m boom length
35.0 m max. tip height
55.0 m max. tip height with jib

rt 1080
80 t lifting capacity
34.0 m boom length
37.0 m max. tip height
56.5 m max. tip height with jib

OPerAtING SYSteM
NEW
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Luty 2020
Specyfikacje produktu oraz ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiado-
mienia i bez żadnych zobowiązań. Zdjęcia i/lub rysunki w niniejszym dokumencie 
zostały użyte wyłącznie dla celów poglądowych. Aby uzyskać szczegółowe in-
strukcje dotyczące użytkowania sprzętu należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi. 
Postępowanie niezgodne z odpowiednią Instrukcją Obsługi podczas użytkowania 
sprzętu lub inne nieodpowiedzialne czyny mogą spowodować poważne obraże-
nia lub śmierć. Jedyną gwarancją stosowaną do naszego sprzętu jest gwarancja 
pisemna mająca zastosowanie do określonego produktu i transakcji sprzedaży, a 
firma Terex nie udziela żadnej innej gwarancji, bezpośredniej ani domniemanej. 
Zastrzeżone znaki towarów, usług oraz nazwy handlowe użyte w odniesieniu do 
produktów i usług mogą należeć do Terex Corporation i/lub spółek zależnych w 
USA i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Terex® to zastrzeżony znak 
handlowy Terex Corporation  w USA i wielu innych krajach.

Sygnatura broszury: RT-FL-E-TLI-02/20
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Luty 2020
Specyfikacje produktu oraz ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiado-
mienia i bez żadnych zobowiązań. Zdjęcia i/lub rysunki w niniejszym dokumencie 
zostały użyte wyłącznie dla celów poglądowych. Aby uzyskać szczegółowe in-
strukcje dotyczące użytkowania sprzętu należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi. 
Postępowanie niezgodne z odpowiednią Instrukcją Obsługi podczas użytkowania 
sprzętu lub inne nieodpowiedzialne czyny mogą spowodować poważne obraże-
nia lub śmierć. Jedyną gwarancją stosowaną do naszego sprzętu jest gwarancja 
pisemna mająca zastosowanie do określonego produktu i transakcji sprzedaży, a 
firma Terex nie udziela żadnej innej gwarancji, bezpośredniej ani domniemanej. 
Zastrzeżone znaki towarów, usług oraz nazwy handlowe użyte w odniesieniu do 
produktów i usług mogą należeć do Terex Corporation i/lub spółek zależnych w 
USA i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Terex® to zastrzeżony znak 
handlowy Terex Corporation  w USA i wielu innych krajach.

Sygnatura broszury: RT-FL-E-TLI-02/20
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* Opcja z przedłużanym wysięgnikiem
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62-052  KOMORNIKI  k/Poznania
ul. Poznańska 152
tel. +48 61 810 75 13

Zapraszamy na naszą 
stronę internetową:
www.ewpa.pl

facebook.com/ewpamaszynybudowlane

        instagram.com/ewpa

AUTORYZOWANY DEALER

Sprzedaż:
tel. 603 236 303
sprzedaz@ewpa-zurawie.pl

Serwis:
tel. 607 111 966
serwis.ewpa@ewpa.pl

Częsci:
tel. 577 477 115
czesci.ewpa@ewpa.pl             


