
!

              Visureigiai teleskopiniai krautuvai 
GTH™-5021 R 

Techniniai duomenys 
Modelis GTH™-5021 R 
Išmatavimai Metriniai JK / JAV 
Maksimalus kėlimo aukštis su 
atraminėmis kojomis 20.87 m 68 ft 5 in 
Maksimalus kėlimo aukštis be atraminių 
kojų 20.65 m 67 ft 9 in 
Maksimali keliamoji galia 5,000 kg 11,023 lbs 
Keliamoji galia maksimaliame aukštyje 2,500 kg 5,511 lbs 
Keliamoji galia maksimaliame siekyje 750 kg 1,653 lbs 
Maksimalus siekis į priekį 18.20 m 59 ft 8 in 
Siekis maksimaliame aukštyje 3.90 m 12 ft 9 in 

A Aukštis 2.99 m 9 ft 9 in 
B Aukštis prie vairo 2.22 m 7 ft 3 in 
C Plotis 2.42 m 7 ft 11 in 
D Kabinos plotis 93 cm 3 ft 
E Kelias 1.95 m 6 ft 4 in 
F Važiuoklės bazė 3.00 m 9 ft 10 in 
G Ilgis nuo priekinių ratų 4.81 m 15 ft 9 in 
H Ilgis nuo šakių platformos 7.17 m 23 ft 6 in 
I Atstumas nuo žemės 30.6 cm 1 ft 

L 

Bendras plotis, su ištrauktomis 
atraminėmis kojomis 5.01 m 16 ft 5 in 

M  Šoninė užpakalinė iškyša 2.67 m 8 ft 9 in 
N Šoninė priekinė iškyša 4.40 m 14 ft 5 in 
O Bendras ilgis 8.37 m 27 ft 5 in 
M1 Kliuvimo kampas  21° 
M2 Nuokrypio kampas  21° 

Našumas    
Vidinis/išorinis sukimo spindulys 1.97 m/4.12 m 6 ft 6 in/13 ft 6 in 
Atplėšimo jėga (su 800 L kaušu SAE J 732/80) 7,700 kg 16,975 lbs 
Tempimo galia apskaičiuota dinamometru* 7,880 kg 17,372 lbs 
Maksimalus važiavimo greitis 32 km/h 20 mph 
Šakių laikomosios platformos 
sukimasis  138° 
Padangos (DIN 70361) 18R19.5 TL XF 10 angų rato diskas 
Kėlimo/leidimo greitis* 21 s /16 s 
Ištraukimo/sutraukimo greitis* 40 s /20 s 
   

Maitinimas   
Variklis Perkins 854E-E34TA turbodyzelinis 111 AG (83 kW), 
   IIIB etapas 
  Perkins 1104D-E44T turbodyzelinis 100 AG (75 kW), 
   IIIA etapas 
  

Transmisija Hidrostatinis kintamo našumo siurblys sujungtas su 
  kintamo našumo varikliu. Abu yra stūmokliniai. 
  

Pagalbiniai siurbliai 
Strėlės ir valdymo sistemos krumpliaratinio siurblio 
tipas: 

  280 Bar, 95L/min. 
  Darbinio stabdžio krumpliaratinio siurblio tipas: 
  180 Bar, 30 L/min. 
   

Degalų bako talpa 205 L 54 gal 
Variklio alyvos talpa 8 L 2.1 gal 
Hidraulinės alyvos bako talpa 220 L 58 gal 

Svoris** 17,180 kg 37,875 lbs 
 
Atitiktis standartams 
ES Mašinų Direktyva 2006/42/EB 
Operatoriaus kabina atitinka ISO3471 (ROPS) ir ISO3449 (FOPS) 
Mažos taršos variklis atitinka ES Direktyvą 97/68/EB III priedą ir 2004/26/EB  * Be apkrovos 
Triukšmo sklaida atitinka ES Direktyvą 2000/14/EB (LpA=83 dB, LwA=103dB)  **Svoris priklauso nuo parinkčių ir/arba šalyje galiojančių standartų 
Vibracijos lygiai pagal EN13059:2002 (plaštaka-ranka <2.5m/s², visas kūnas 0.23m/s²)  

Išmatavimai 
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Visureigiai teleskopiniai krautuvai 
 

GTH™-5021 R
 
   Apkrovos diagramos   
   Ratams, su šakėmis                      Atraminėms kojoms, su šakėmis              Ratams, su 800 L kaušu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Pagal EN1459, B priedas 
   Atraminėms kojoms, su 5 t fiksuojamuoju      Atraminėms kojoms, su 2 m strėle (mechanine)          Atraminėms kojoms, su 4 m strėle  
     kabliu ant platformos                               (mechanine/hidrauline) 
 
   
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Pagal EN1459, B priedas 
keltuvu  
Atraminėms kojoms, su 4 t hidrauliniu keltuvu             Atraminėms kojoms, su 2P-300F platforma žmogui       Atraminėms kojoms, su 3P-700REM 4400 
  platforma žmogui          
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Standartinės savybės 

Standartinės savybės 

Parinktys ir priedai 
 
 

Visureigiai teleskopiniai krautuvai 
 

GTH™-5021 R 
Savybės 
 
Išmatavimai 

• 5,000 kg (11,023 lb) maksimali keliamoji galia 
• 20.87 m (68 ft 5 in) maksimalus kėlimo aukštis 
• 18.20 m (59 ft 8 in) maksimalus siekis į priekį 

 
Našumas 

• 4 x 4 
•  4 varomi ratai 
• 3 valdymo parinktys: 

- Varomi priekiniai ratai 
- Važiavimas „krabu“ 
- Koordinuotas vairavimas (priekiniai ir 

galiniai ratai suka priešingomis 
kryptimis) 

 
• Hidraulinė linija ant strėlės 
• Elektros linija ant strėlės 
• Vairo stiprintuvas 
• Priekinės ir užpakalinės atraminės kojos 
• Sukimasis 400º (200º kairė, 200º dešinė) 
• Hidrostatinė transmisija su kintamo našumo siurbliu 

ir varikliu, sujungti su dviejų greičių mechanine 
pavarų dėže 

• Daugiafunkcinė 5x1 elektro-proporcinė valdymo 
svirtis 

• Riboto slydimo priekinės ašies diferencialas 
• Papildoma laikomoji plokštė – mechaninė jungtis 
• Dviejų atskirų elementų durys (apatinė dalis – 

plienas, viršutinė - stiklas) 
• Kampo ir strėlės ilgio indikatoriai, atitinkantys 

apkrovos diagramas 
• Reguliuojama pakabinama sėdynė su operatoriaus 

buvimo kabinoje jutikliu 
• Maitinimo atjungimas 
• Didelio diametro vairas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Priekinio ir galinio stiklų valytuvai 
• Skydelis nuo saulės 
• Apsauginis stogo tinklelis 
• Veidrodėliai iš abiejų pusių ir galinio vaizdo 

veidrodėlis 
• Priekiniai ir galiniai žibintai 
• Šone įmontuotas variklis, kad būtų lengviau 

pasiekti jo detales 
• Ant abiejų ašių esantys alyvoje panardinti 

daugiadiskiniai stabdžiai 
• Užrakinamas degalų bakas 
• Rakinama įrankių saugojimo dėžė 
• Apsauginis kaištis strėlės eksploatavimo metu 
• Galinio rato sureguliavimo sistema 
• Kelio/darbo aikštelėje režimo pasirinkimas 
• Stabilumo ir apkrovos kontrolės sistema: 
- Apkrovos momento LED indikatorius 
- Naudingosios apkrovos indikatorius 
- Garsinis signalas 
- Automatinis strėlės ištraukimo ir nuleidimo 

blokavimas 
- Automatinis atraminių kojų blokavimas 
- Automatinis galinės ašies blokavimas 

Maitinimas 
• Perkins turbininis, oru aušinamas dyzelinis 

variklis 111 AG (83 kW), IIIB etapas 
• Perkins turbininis dyzelinis variklis 100 AG (75 

kW), IIIA etapas 
Padangos 

• 18R19.5 TL XF 10 angų rato diskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Našumas 
• 360º nepertraukiamas apsisukimas 
• Važiuoklės lygmens nustatymas 
• Oro kondicionierius 
• Papildoma hidraulinė linija ant strėlės 
• Greitas hidraulinis prikabinimas prie įrangos 
• GM-1 jungtis Manitou įrangai 
• Reguliuojamas ant strėlės esantis prožektorius  
• Reguliuojamas kabinoje esantis prožektorius 
• Apsauginis priekinio stiklo tinklelis 
• Kabinos stogo valytuvas 
• 6 t vilkimo kablys 
• Atraminių kojų ištraukimo plokštės 
• Biologiškai suyranti hidraulinė alyva 
• 10 t hidraulinė svirtis + 24 mm raktas 
• Išorinio krovos momento indikatorius + garsinis 

signalas 
• Valdymo kaire ranka svirtis 
• Nuotolinis valdymas radijo bangomis 
• Betono maišymo kaušo išankstinis parengimas 
• Išankstinis darbo platformos parengimas 
• Patogi sėdynė 
• Radijas MP3 
• Skaitmeninės klaviatūros atrakinimas 
• „Track and Trace“ (sekimo) sistema 
• 12 V įkroviklis 

 
Ratai ir padangos 
• Atsarginis ratas 18R 19.5 TL XF 
• Putomis užpildyta padanga 18R 19.5 
• Putomis užpildytas atsarginis ratas 18R 19.5 
 
Priedai 
• Slankiojamosios šakės L 1200 mm, plokštė 150 

x 50 mm 
• FEM 3 rėmo ir šakių rinkinys 
• FEM 3 hidraulinis šoninis šakių pastūmimo 

mechanizmas (+/- 100 mm) 
• 800 L krovimo kaušas 
• 500/800 L betono kaušas (rankinis arba 

hidraulinis iškrovimas) 
• 500 L betono maišymo kaušas (pilnai 

hidraulinis) 
• Plytų laikymo krepšys 
• Kablys, pritvirtintas prie platformos 
• 2 m mechaninė arba hidraulinė ištraukiamoji 

strėlė, 2000 kg talpa 
• 4 t hidraulinis keltuvas 
• Stacionari darbinė platforma 
• Besisukanti prailginama darbo platforma 

 
 
 
 
 
  

!Jungtinė Karalystė 
The Maltings, Wharf Road, Grantham NG31 6BH, T: +44 800 988 3739 (nemokamas), Fax +44 (0)1476 584334, El. paštas 
AWP-InfoEurope@terex.com 
Svetainėje www.genielift.co.uk/locations rasite mūsų filialų visame pasaulyje sąrašą 
Gamyba ir platinimas visame pasaulyje 

Australija  · Brazilija · Karibai · Centrinė Amerika  · Kinija · Prancūzija · Vokietija  · Italija · Japonija · Korėja · Meksika  · 
Rusija  · Pietryčių Azija · Ispanija · Švedija · Jungtiniai Arabų Emyratai · Jungtinė Karalystė · Jungtinės Valstijos 
Galioja nuo 2014m. vasario mėn. Gaminio savybės ir kaina gali keistis be išankstinio pranešimo. Šiame dokumente esančios nuotraukos ir/arba piešiniai skirti tik 
susipažinimui. Įrangą naudokite pagal Naudotojo Instrukcijoje pateiktas tinkamo naudojimo taisykles. Jei įranga bus naudojama ne pagal Naudotojo Instrukcijos nuostatus, 
neatsakingas naudojimas gali baigtis sužalojimais ar mirtimi.  Vienintelė taikoma garantija yra standartinė rašytinė, suteikiama perkant gaminį, kitų garantijų nesuteikiame. 
Nurodyti gaminiai ir paslaugos gali būti Terex Korporacijos ir/ar JAV bei daugelyje kitų šalių esančių filialų prekiniai ženklai. Genie yra Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex 
Corporation registruotas prekinis ženklas. 
 

02/14 Serijos Nr. B180020UK 

                                   www.genielift.co.uk    www.genielift.me 

 
 
!

!



www.genielift.co.uk     www.genielift.me

Part Number Description Payload Width Length Height Weight

55.0750.0033 Floating forks 4,000 kg 1375 mm 1625 mm 1125 mm 365 kg

55.0750.0002 FEM 3 plate and forks kit 4,000 kg 1390 mm 1505 mm 1130 mm 380 kg

59.0601.5003
Hydraulic FEM 3 forks 
side-shift +/- 100 mm

4,000 kg 1370 mm 1580 mm 1130 mm 520 kg

Width

Length

H
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t

Attachment Options
 Fork attachments Dimension References

02/14. Part No. B180020UK

GTH™-5021 R
Rough Terrain Telehandlers

 * Legs folded up/down
** Stowed/extended

Part Number Description Width Length Height Weight Hyd. flow max.

59.0201.9004 800 L loading shovel 2435 mm 1070 mm 940 mm 450 kg

59.0400.0000
500 L concrete bucket 
manual discharge    

1110 mm 1110 mm 1320 mm 230 kg

59.0401.2006
500 L concrete bucket 
hydraulic discharge

1110 mm 1110 mm 1320 mm 244 kg 60/220 L/min/bars

59.0400.2000
800 L concrete bucket 
manual discharge

1110 mm 1110 mm 1520 mm 250 kg

59.0401.2007
800 L concrete bucket 
hydraulic discharge

1110 mm 1110 mm 1520 mm 264 kg 60/220 L/min/bars

59.0401.2008
500 L concrete mixing 
bucket full hydraulic

1000 mm 1650 mm 900 mm 550/1850 kg

59.0400.7000 Brick holder basket 800 mm 1110 mm 1150 mm 120 kg

 Bucket and shovel attachments 

Part Number Description Payload Width Length Height* Weight

59.0700.9002 5T fixed hook on plate 4,000 kg 1335 mm 830 mm 1071/1115 mm 160 kg

59.0802.3007
2m/2000 Kg  
mechanical jib

2,000 kg 1335 mm 2290 mm 800/1080 mm 255 kg

59.0802.3008 4m/900 Kg mechanical jib 900 kg 1190 mm 4450 mm 980/1220 mm 270 kg

59.0802.3012 4m/900 kg hydraulic jib 900 kg 1190 mm 4450 mm 1610/1220 mm 345 kg

59.0901.9004 4T hydraulic hoist 4,000 kg 1335 mm 830 mm 1840/1260 mm 375 kg

 Handling and lifting attachments

Part Number Description Payload Width** Length Height Weight

59.1111.6012
Rotating and extendable  
+/-90° 3 persons max.

700 kg
2520 mm  

up to 4,610 mm
2110 mm 1850 mm 920 kg

59.1111.6011
Fixed non extendable  
2 persons max.

300 kg 2300 mm 1490 mm 1710 mm 400 kg

 Work platform attachments


