
 Informação de produto: manipulador de madeira 

 LH 60 M Timber

Geração
6

Peso operacional
42.600 – 45.500 kg *

Potência
200 kW / 272 HP
Estágio V 
Estágio IIIA (em conformidade com)

* Sem carga
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Desempenho 
Velocidade Power plus –
Desempenho redefinido

Economia 
Bom investimento –
Economias de longo prazo
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Conforto 
Perfeição em um relance –  
Quando a tecnologia se traduz em conforto

Confiabilidade 
Durabilidade e sustentabilidade – 
Qualidade nos mínimos detalhes

Fácil manutenção
Ganho de eficiência, inclusive  
na manutenção e serviços
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Desenvolvido nos mínimos detalhes
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 Motor de acionamento duplo

• Maior tração na velocidade máxima assegura melhor performance 
de condução

• Mais eficiência na condução sem engate de marchas para operação 
mais fluida

• Potente, robusto, confiável e silencioso

 
 Cabine de elevação rígida LFC 120

• Nova, inteligente, com degraus integrados e inclinação  
de 10° para acesso mais simples e seguro

 
 

 
 

 
 Para-lamas

• Construção robusta com aço galvanizado por imersão a quente  
para longa vida útil em aplicações severas com madeira

• Abas de borracha integradas garantem máxima proteção contra 
respingos quando conduzido para frente ou de marcha ré
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Desempenho Economia

Sistema hidráulico LSC
O sistema de controle avançado garante ótima adaptação da 
hidráulica para a aplicação necessária. O novo circuito ofere-
ce excelente distribuição do fluxo da bomba em operações 
simultâneas, gerando um menor consumo de combustível na 
comparação com modelos antecessores. Velocidade e força 
estão disponíveis quando solicitados.

Liebherr-Power Efficiency (LPE)
O LPE otimiza a interação dos componentes de acionamen-
to em termos de eficiência e permite a operação da máquina 
na área de menor uso de combustível específico, para redu-
ção do consumo e melhor eficiência, com a mesma perfor-
mance.

Desempenho de condução aprimorado
Com um motor de potência de 200 kW, o sistema oferece 
máximo torque para disponibilizar altas velocidades. O siste-
ma de transmissão contínuo também mantém a velocidade 
constante, para máxima aceleração, com uma força de tração 
consistente. Desta forma, uma elevada performance de con-
dução pode ser obtida mesmo em rampas.

Dinâmica convincente
A combinação de um motor com potência de 200 kW, com 
uma bomba com altas taxas de entrega, garante máxima 
aceleração e a mais alta velocidade dos movimentos de 
operação.

4-Rodas volantes
As 4 rodas volantes – padrão nas máquinas – oferecerem 
agilidade e facilidade de manobra do manipulador de ma-
deira, mesmo em espaços restritos. Além disso, com as  
4 rodas volantes é possível melhorar a estabilidade de con-
dução e o rodar.

Convincente na operação
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Confiabilidade Conforto Manutenção

Qualidade e competência
Nossa experiência, compreensão das 
necessidades dos clientes e imple-
mentação técnica dessas necessida-
des garantem o sucesso do produto. 
Por décadas, a Liebherr tem sido inspi-
radora com a variedade de sua produ-
ção e soluções. Componentes-chave, 
como o motor Diesel, componentes 
hidráulicos, coroa de giro, mecanis-
mo de giro e cilindros hidráulicos são 
desenvolvidos e produzidos pela pró-
pria Liebherr. A cuidadosa produção 
in-house garante máxima qualidade e 
perfeita combinação dos componen-
tes entre si.

Dispositivos de proteção 
Os manipuladores de materiais tem 
construção robusta, especialmente 
para aplicações severas em depósitos 
de madeira. Os dispositivos de prote-
ção opcionais aumentam a vida útil do 
componente, com máxima segurança 
para as pessoas e para a máquina.

Autodiagnóstico inteligente 
Com o sistema eletrônico de controle 
inteligente, as funções essenciais da 
máquina são permanentemente mo-
nitoradas para garantir alta disponibi-
lidade. Componentes críticos para a 
segurança são projetados com redun-
dância.

Controle proporcional
Em depósitos de madeira, em espaços 
restritos, precisão e controle fino são es-
pecialmente importantes. O mini-joystick 
de quatro vias com controle proporcional 
torna a operação da máquina mais sim-
ples. Além disso, funções como suporte 
e direção do joystick são controladas por 
dois mini-joysticks. Trabalhos de limpeza 
podem ser realizados com a maior pre-
cisão e facilidade com as duas mãos no 
joystick.

Freio de giro Comfort 
O freio de giro Comfort padrão possibi-
lita a escolha entre os modos manual, 
semiautomático e automático. 
O freio de giro é ativado e desativado 
no modo manual por meio do aciona-
mento do botão no joystick. No modo 
semiautomático, o freio de giro tam-
bém é ativado de forma manual, mas 
é liberado automaticamente, logo que 
o carro superior é movimentado nova-
mente por meio do joystick. 
O modo automático permite que o freio 
de posicionamento de giro seja aciona-
do automaticamente quando o tempo 
predefinido pelo operador acabar e o 
carro superior parar de se mover e será 
liberado automaticamente assim que o 
carro superior for movimentado pelo 
controle do joystick. 
Com a ativação e a desativação au-
tomática do freio de giro, o operador 
pode realizar um trabalho mais rápido 
e preciso.

Engenharia orientada  
para o serviço
O design orientado para serviços ga-
rante curtos tempos de manutenção, 
reduzindo os custos operacionais; 
Todos os pontos de manutenção tem 
fácil acesso do chão e são fáceis de al-
cançar, com suas portas amplas e que 
abrem completamente. O conceito de 
serviço otimizado reduziu ao máximo 
o número de pontos de manutenção e 
aproximou os existentes. Isso significa 
que os serviços podem ser executados 
de forma rápida e eficiente.

SCRFilter para Nível V
O sistema SCRFilter contém um ca-
talisador DOC, um catalisador SCR e 
um filtro de partículas revestido com 
SCR. O catalisador DOC não necessita 
de manutenção e o filtro de partículas 
revestido é regenerado passivamente – 
tornando o sistema confiável e fácil de 
operar. Os intervalos de manutenção 
podem ser estendidos para mais de 
4.500 horas de operação.
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Motor diesel
Potência conforme 
ISO 9249

200 kW (272 HP) a 1.800 RPM

Modelo Liebherr D944
Tipo 4 cilindros em linha
Diâmetro / Curso 130 / 150 mm
Deslocamento 8,0 l
Operação do motor diesel 4 tempos 

Common-Rail 
turbo-alimentado e pós-resfriado 
emissões reduzidas

Filtro de ar tipo seco com pré-filtro, elementos primário 
e de segurança

Marcha lenta do motor controlada por sensor
Sistema elétrico
Tensão 24 V
Baterias 2 x 180 Ah / 12 V
Alternador trifásico 28 V / 140 A
Estágio V
Valores de emissões de acordo com a regulamentação européia 

2016 /1628
Controle de emissões tecnologia Liebherr-SCRFilter
Tanque de combustível 518 l
Tanque de uréia 65 l
Estágio IIIA 
(em conformidade com)
Valores de emissões de acordo com ECE-R.96 Power Band H
Tanque de combustível 518 l

Sistema de arrefecimento
Motor diesel refrigerado por líquido de arrefecimento 

sistema de arrefecimento compacto formado 
por unidades de arrefecimento para líquido de 
arrefecimento, óleo hidráulico e ar de sobre-
alimentação, com ventilador de operação con-
tínua de acordo com a temperatura dos fluidos 
da máquina

Controles hidráulicos
Distribuição de potência através da válvula de controle com válvulas 

de segurança integradas, operação simultânea 
de translação e implementos. Acionamento de 
giro em circuito fechado independente

Circuito piloto
Implemento e giro com controle-piloto eletro-hidráulico e joysticks 

proporcionais
Translação eletroproporcional por meio de pedal
Funções adicionais por meio de interruptor ou pedais eletropropor-

cionais
Controle proporcional transmissores atuando proporcionalmente nos 

joysticks para funções hidráulicas adicionais

Sistema hidráulico
Bomba hidráulica
para o implemento 
e translação

2 bombas de deslocamento variável com pistão 
axial da Liebherr (construção dupla)

Vazão máxima 2 x 302 l/min.
Pressão máxima 350 bar
para o acionamento de giro bomba reversível de deslocamento variável com 

pistão axial, circuito fechado
Vazão máxima 199 l/min.
Pressão máxima 370 bar
Regulagem e controle 
da bomba hidráulica

2 circuitos Liebherr-Synchron-Comfort-system 
(LSC) com regulagem eletrônica do motor 
 Diesel, compensação de pressão, compensa-
ção de vazão e otimizador de fluxo de óleo 
automático

Tanque hidráulico 265 l
Sistema hidráulico 890 l
Filtro de óleo hidráulico 2 filtros de retorno principal com microfiltragem 

parcial integrada (5 μm)
Modo de trabalho ajuste do motor e do desempenho hidráulico 

por meio de um pré-seletor de modo para se 
adequar à aplicação, por ex. para operação 
especialmente econômica e ambientalmente 
sustentável, ou para serviços pesados e que 
exijam capacidade máxima de manipulação de 
materiais

S (Sensitive) modo para trabalho e içamento de precisão por 
meio de movimentos bastante sensíveis

E (Eco) modo para aplicação econômica e baixa emis-
são de gases e de ruídos

P (Power) modo para alto desempenho com baixo con-
sumo de combustível

P+ (Power-Plus) modo para o mais alto desempenho e para 
 serviços extremamente pesados, ideal para 
operação contínua

Rotação do motor 
e configuração de 
desempenho

alinhamento contínuo da potência do motor 
e da potência hidráulica por meio da velocidade 
do motor

Opção Tool Control: 20 pré-ajustes de vazão e pressão 
para ferramentas extras

Giro
Acionamento motor de pistão axial da Liebherr em um circuito 

fechado, redutor de giro Liebherr
Coroa giratória coroa Liebherr selada com rolamento de esferas 

e dentes internos
Velocidade do giro 0 – 8,0 RPM contínuo
Torque do giro 118 kNm
Freio de estacionamento multidisco úmido (normalmente fechado por 

mola, liberado por pressão)
Operação 
freio de estacionamento

freio de giro Comfort

Dados técnicos
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Cabine do operador
Cabine estrutura de cabine com segurança TOPS (pro-

teção contra tombamento), com para-brisas 
individuais ou com uma subpeça encaixada 
sob o teto, faróis de trabalho integrados ao teto, 
porta com janela deslizante (abertura nas duas 
direções), amplo espaço de armazenamento, 
suspensão com absorção de impacto, isola-
mento acústico, vidro de segurança laminado 
e escuro, tonalidades diferentes para o teto 
solar e o para-brisa

Assento do operador 
Comfort

assento com suspensão a ar, com apoios de 
braços e cabeça ajustáveis tridimensional-
mente, cinto de segurança subabdominal, 
 ajuste de posição e inclinação do assento, 
aquecedor de assento, suspensão horizontal 
com possibilidade de bloqueio, ajuste de peso 
automático, suspensão com rigidez ajustável, 
suporte vertebral lombar pneumático e clima-
tização passiva para o assento com carvão 
 ativado

Assento do operador 
Premium (Opção)

além do assento Comfort do operador: ajuste 
de peso eletrônico ativo (reajuste automático), 
suspensão pneumática de baixa frequência 
e climatização ativa para o assento com carvão 
ativado e ventilador

Sistema de controle joysticks com consoles ajustáveis, apoios de 
braço giratórios e console esquerdo inclinável

Operação e telas unidade de operação grande de alta resolução, 
autoexplicativa, tela colorida touchscreen, 
 compatível com vídeo, inúmeras configurações, 
opções de controle e monitoramento, por ex. 
controle do ar-condicionado, consumo de 
 combustível, parâmetros da máquina e da 
 ferramenta

Ar-condicionado ar-condicionado automático, função de recircu-
lação de ar, descongelamento e desembaça-
mento rápido ao toque de um botão, entradas 
de ar que podem ser operadas por um menu; 
os filtros de ar de recirculação e de ar fresco 
podem ser trocados com facilidade e são aces-
síveis pelo lado externo; unidade de aqueci-
mento / refrigeração projetada para tempera-
turas externas extremas; sensores de tempera-
tura externos e internos

Carro inferior
Acionamento caixa de transferência com 2 motores de pistão 

axial da Liebherr e válvula de freio funcional dos 
dois lados

Velocidade de translação
Direção por Joystick 0 – 10,0 km/h contínua (velocidade creeper) 

0 – 20,0 km/h contínua
Operação de condução condução automotiva utilizando pedal acelera-

dor, função piloto automático: armazenamento 
das posições variáveis do pedal de aceleração

Eixos eixos diferenciais de 70 t; trava de oscilação do 
eixo frontal controlada hidraulicamente de 
forma manual ou automática

Tração nas quatro rodas padrão
Controle de reversão 
de direção

padrão

Freio de serviço sistema de freio com circuito duplo e acumula-
dor; freio a disco

Freio de estacionamento freio a disco
Estabilização lâmina estabilizadora traseira
Opção lâmina estabilizadora traseira e frontal

Implemento
Tipo chapas de aço de alta resistência nos pontos 

mais críticos, para os requisitos mais exigentes. 
Montagem complexa e estável para os imple-
mentos e cilindros

Cilindros hidráulicos cilindros Liebherr com sistema especial de 
vedação e guia e, dependendo do tipo de cilin-
dro, amortecimento da posição final

Mancais vedados, baixa manutenção

Máquina completa
Lubrificação sistema de lubrificação centralizada da Liebherr 

para o carro superior e implemento, operação 
automática

Opção sistema de lubrificação centralizada da Liebherr 
para o carro inferior, operação automática

Sistema dos degraus sistema de embarque seguro e de longa dura-
bilidade, com superfícies anti-escorregamento; 
componentes principais galvanizados

Nível de ruído
ISO 6396 LpA (dentro da cabine) =   70 dB(A) 

(Estágio V)
2000/14/EC LWA (ao redor da máquina) =  103 dB(A) 

(Estágio V)
ISO 6396 LpA (dentro da cabine) =  não especificado 

(Estágio IIIA em 
 conformidade com)

2000/14/EC LWA (ao redor da máquina) =  não especificado 
(Estágio IIIA em 
 conformidade com)
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Raio de giro

Pneus 18.00-25

Dimensões

H1168.01

1927

3595

5101

5335

3133
3297

418

3600
3763

507

3338

3369

16891800

3600

6361

674

LH60

H1174.01

1927

5101

5335

418

3600
3763

507

16891689

674507

6978

674

R 6390

30°

R 7020

R 3000

H1170.01
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Escolha de elevação da cabine

Elevação da cabine LFC (elevação rígida)

Tipo de elevação LFC 120
Altura 1.200 mm
B 4.627 mm
C 5.101 mm
C1 5.335 mm
D 770 mm

Uma elevação de cabine rígida possui uma altura fixa para o nível dos olhos. Para uma altura de 
transporte menor, a parte externa da cabine pode ser retirada e substituída por um dispositivo de 
transporte. A dimensão C, com esse dispositivo, é de 4.205 mm para todas as cabines com elevação 
rígida.

Proteção da cabine
Proteção integral

B
CC1

D

H1171.01
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Implemento GA11

Peso operacional

O peso operacional inclui a máquina básica com lâmina estabilizadora, cabine de elevação 
rígida, 4 pneus infláveis, lança reta de 7,00 m, braço angulado de 4,50 m e garra para madeira 
GMH 50 / 3,20 m2.

Peso 44.800 kg

Dimensões

m Carro inferior

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m

m

13,5
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 12,9* 12,9* 12,3* 12,3*

 3,3Estabilizadores levantados 12,9* 12,9* 12,3* 12,3*
Lâmina estabilizadora baixada 12,9* 12,9* 12,3* 12,3*

12,0
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 12,3* 12,3* 10,0* 10,0* 9,0* 9,0*

 6,4Estabilizadores levantados 12,3* 12,3* 10,0* 10,0* 9,0* 9,0*
Lâmina estabilizadora baixada 12,3* 12,3* 10,0* 10,0* 9,0* 9,0*

10,5
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 12,9* 12,9* 11,8 12,0* 8,2 9,7* 7,1 8,0*

 8,1Estabilizadores levantados 12,9* 12,9* 12,0* 12,0* 9,7* 9,7* 8,0* 8,0*
Lâmina estabilizadora baixada 12,9* 12,9* 12,0* 12,0* 9,7* 9,7* 8,0* 8,0*

9,0
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 13,4* 13,4* 11,7 13,2* 8,2 10,2 6,1 7,6 5,7 7,2

 9,3Estabilizadores levantados 13,4* 13,4* 13,2* 13,2* 10,2 11,9* 7,6 8,6* 7,2 7,5*
Lâmina estabilizadora baixada 13,4* 13,4* 13,2* 13,2* 10,7 11,9* 7,9 8,6* 7,5 7,5*

7,5
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 14,4* 14,4* 11,5 14,2* 8,1 10,1 6,0 7,6 5,0 6,2

10,1Estabilizadores levantados 14,4* 14,4* 14,2* 14,2* 10,1 12,2* 7,6 9,5 6,2 7,3*
Lâmina estabilizadora baixada 14,4* 14,4* 14,2* 14,2* 10,6 12,2* 7,9 10,7* 6,5 7,3*

6,0
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 15,2* 15,2* 17,4 18,6* 11,0 14,0 7,8 9,8 5,9 7,4 4,6 5,9 4,5 5,7

10,7Estabilizadores levantados 15,2* 15,2* 18,6* 18,6* 13,8 15,1* 9,8 12,3 7,4 9,3 5,8 7,3 5,6 7,1
Lâmina estabilizadora baixada 15,2* 15,2* 18,6* 18,6* 14,4 15,1* 10,3 12,6* 7,8 10,8* 6,1 8,3* 5,9 7,3*

4,5
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 16,1 21,2* 10,4 13,3 7,5 9,5 5,8 7,3 4,6 5,8 4,3 5,4

11,0Estabilizadores levantados 20,2 21,2* 13,0 16,0* 9,4 11,9 7,2 9,1 5,7 7,2 5,3 6,7
Lâmina estabilizadora baixada 21,2* 21,2* 13,7 16,0* 9,9 13,0* 7,5 10,9* 6,0 9,2* 5,6 7,5*

3,0
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 14,9 19,9 9,8 12,7 7,2 9,2 5,6 7,1 4,5 5,7 4,1 5,3

11,1Estabilizadores levantados 18,6 21,9* 12,3 15,9 9,0 11,5 7,0 8,9 5,6 7,1 5,2 6,6
Lâmina estabilizadora baixada 19,8 21,9* 13,0 16,6* 9,5 13,2* 7,3 10,9* 5,9 8,9* 5,4 7,8*

1,5
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 11,2* 11,2* 9,4 12,2 6,9 8,9 5,4 6,9 4,4 5,6 4,1 5,3

11,0Estabilizadores levantados 11,2* 11,2* 11,8 15,3 8,7 11,1 6,8 8,7 5,5 7,0 5,2 6,6
Lâmina estabilizadora baixada 11,2* 11,2* 12,4 16,4* 9,1 13,0* 7,1 10,5* 5,8 8,3* 5,5 7,4*

0
Estabilizadores levantados (operação de condução ou translação) 11,1* 11,1* 9,2 12,0 6,8 8,8 5,3 6,8 4,6 5,9

10,1Estabilizadores levantados 11,1* 11,1* 11,5 15,0 8,5 10,9 6,7 8,6 5,8 7,4
Lâmina estabilizadora baixada 11,1* 11,1* 12,1 15,1* 8,9 12,0* 7,0 9,6* 6,1 7,9*

 Altura      Pode ser rotacionada 360°      Carro superior e inferior alinhados longitudinalmente      Máx. alcance     * Limitado pela capacidade hidráulica

As capacidades de içamento na ponta do braço sem ferramenta são expressas em toneladas métricas (t), válidas para um terreno firme e nivelado, com eixo oscilante bloqueado. Essas capacidades 
podem ser rotacionadas 360° com o carro inferior na posição transversal. As capacidades com o carro inferior na posição longitudinal (+ / – 15°) são especificadas ao longo do eixo de direção com os 
estabilizadores levantados, e ao longo do eixo rígido com os estabilizadores abaixados. As cargas indicadas têm por base a norma ISO 10567 e não excedem 75 % (de acordo com a EN 474-5, em 
operação de condução somente 60 %) da carga de tombamento, ou 87 % da capacidade hidráulica. A capacidade de içamento da unidade é limitada por sua estabilidade, pela capacidade de içamento 
dos elementos hidráulicos, ou pela capacidade máxima de içamento admissível do gancho de suspensão.
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Garra para madeira
Garra modelo GMH 50 formato arredondado (pinças sobrepostas, cilindros horizontais)
Tamanho m2 2,50 2,50 2,80 3,20 3,60
Largura de corte mm 870 1.000 1.000 1.000 1.000
Altura da garra, fechada mm 2.416 2.416 2.521 2.649 2.814
Peso kg 2.100 2.175 2.260 2.315 2.370

Garra para madeira
Garra modelo GMH 80 formato arredondado (sobreposição completa, cilindros verticais)
Tamanho m2 1,60 1,90 2,20 2,50
Largura de corte mm 870 870 870 870
Altura da garra, fechada mm 2.908 2.984 3.062 3.140
Peso kg 2.260 2.305 2.340 2.380

Garra para madeira
Garra modelo GMH 50 formato combinado (fechamento ponta a ponta, cilindros horizontais)
Tamanho m2 3,20 3,20 3,60
Largura de corte mm 870 1.000 1.000
Altura da garra, fechada mm 2.766 2.766 2.877
Peso kg 2.280 2.325 2.345

Garra para madeira
Garra modelo GMH 50 formato coração (fechamento ponta a ponta, não-arredondado, cilindros horizontais)
Tamanho m2 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60
Largura de corte mm 870 1.000 1.000 1.000 870
Altura da garra, fechada mm 2.606 2.737 2.852 2.986 3.108
Peso kg 2.190 2.250 2.340 2.380 2.470

Ferramentas de trabalho
H0837

H0834

H0836

H0838



Carro inferior
Estabilizadores e lâmina traseira •
Estabilizadores e lâminas traseira e frontal +
Tração nas quatro rodas •
Engate do reboque +
Para-lamas (traseiro e frontal) •
Trava de oscilação do eixo, automática •
Proteção para cilindros do eixo oscilante +
Duas caixas de ferramentas com trava •

Carro superior
Luz lateral direita do carro superior, 1 unidade, LED •
Corrimãos no carro superior +
Chave geral para o sistema elétrico •
Giroflex no carro superior, LED com flash duplo +
Proteção para contrapeso (ambos lados) +
Proteção para os faróis dianteiros +
Proteção para carro superior (ambos lados) +
Proteção para as luzes traseiras +
Kit de ferramentas •

Sistema hidráulico
Regulagem eletrônica da bomba •
Óleo hidráulico Liebherr de – 20 °C a + 40 °C •
Óleo hidráulico Liebherr, biodegradável +
Haste magnética no tanque hidráulico •
Filtro “bypass” +
Preaquecimento do óleo hidráulico +

Motor
Dispositivo antifurto de combustível +
Pré-filtro de ar com descarga de poeira +
Desligamento automático do motor (ajustável por tempo) +
Preaquecimento de combustível +
Preaquecimento do líquido de arrefecimento +
Preaquecimento do óleo do motor * +

Sistema de arrefecimento
Radiador malha larga •
Reversão da hélice do ventilador, automática +
Tela de proteção do radiador •
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Cabine do operador
Apoio, alavanca de comando consola esquerda +
Estabilizadores, controle proporcional no joystick esquerdo •
Faróis dianteiros com grade de proteção integral, lado esquerdo, halogênio +
Faróis dianteiros com grade de proteção integral, lado esquerdo, LED +
Luzes traseiras da cabine, halogênio +
Luzes traseiras da cabine, LED +
Luzes dianteiras da cabine, halogênio •
Luzes dianteiras da cabine, LED +
Apoios de braço ajustáveis •
Freio de giro Comfort, disponível no joystick direito ou esquerdo •
Perfil do operador personalizável (máx. 5 operadores) +
Assento Comfort para o operador •
Assento Premium para o operador +
Alarme de translação 
(um sinal sonoro é emitido durante o percurso, pode ser ATIVADO / DESATIVADO) +
Extintor de incêndio +
Buzina, botão no joystick esquerdo •
Joystick e volante (versão fina) •
Elevação da cabine, rígida (LFC) •
Ar-condicionado automático •
LiDAT, gerenciamento de frota •
Controle proporcional •
Radio Comfort, com controle via display +
Preparação para instalação de rádio •
Giroflex sobre a cabine, LED com flash duplo +
Janelas com vidro de segurança laminado +
Limpador de para-brisa, teto +
Limpador de pára-brisa dianteiro completo •
Proteção integral •
Quebra-sol +
Console de controle esquerdo, dobrável •

Implemento
Luzes para lança, 2 unidades, halogênio •
Luzes para lança, 2 unidades, LED +
Luzes para braço, 2 unidades, halogênio •
Luzes para braço, 2 unidades, LED +
Limite de retração / extensão do braço, eletronicamente •
Posição final do implemento com controle eletro-hidráulico •
Mecanismo de aviso da pressão do cilindro de elevação •
Sistema de filtragem para ferramentas de trabalho +
Limite de altura, eletronicamente +
Amortecimento do cilindro da lança •
Câmera no braço (com monitor separado), lado inferior, com proteção +
Limitação de torque de carga +
Válvulas de segurança contra rompimento de tubo nos cilindros da lança •
Válvulas de segurança contra rompimento de tubo nos cilindros do braço •
Proteção dos cilindros de elevação +
Proteção dos cilindros do braço +
Recolhimento do braço sem pressão +
Dispositivo de aviso de sobrecarga +

Máquina completa
Lubrificação
Lubrificação do carro inferior, manual – descentralizada (pontos de graxa) •
Sistema de lubrificação centralizada para carro superior e implemento, automático •
Sistema de lubrificação centralizada para carro inferior, automático +
Sistema de lubrificação centralizada, inclusive para ferramenta de trabalho +
Pinturas especiais
Pinturas especiais, variantes +
Monitoramento
Monitoramento traseiro com câmera •
Monitoramento lateral com câmera •

 • = Padrão, + = Opcional
* = de acordo com o país

Opcionais e / ou implementos especiais fornecidos por fabricantes de outras marcas só podem ser instalados com o conhecimento e aprovação da Liebherr para manutenção 
da garantia.
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O Grupo Liebherr

Ampla linha de produtos
O Grupo Liebherr é um dos maiores fabricantes mundiais 
de equipamentos de construção. Os produtos e serviços  
Liebherr também são reconhecidos em diversas outras 
áreas de atuação. A ampla linha de produtos inclui desde 
refrigeradores, freezers e adegas para uso doméstico ou 
comercial, sistemas aeroespaciais e de transporte, máqui-
nas operatrizes, guindastes marítimos até equipamentos de 
construção e mineração.

Excepcional benefício ao cliente
Cada linha de produto oferece uma completa variedade 
de modelos em diferentes versões. Com excelente técnica 
e qualidade reconhecidas, os produtos Liebherr oferecem 
máximo benefício ao cliente nas aplicações práticas.

As mais atuais inovações tecnológicas
Para fornecer produtos consistentes e de alta qualidade, a 
Liebherr agrega a maior importância a cada área do produto,  
a seus componentes e tecnologias específicas. Módulos  
e componentes importantes são de desenvolvimento e  
fabricações próprias, como por exemplo, a tecnologia de 
operação e controle para equipamentos de construção.

Globalizado e independente
Hans Liebherr fundou a companhia da família em 1949.  
Desde então, a empresa cresceu constantemente para um 
Grupo de mais de 130 companhias com mais de 46.000 
colaboradores trabalhando em todos os continentes.  
A matriz do Grupo é a Liebherr-Internacional AG em Bulle,  
Suíça. A família é a única proprietária da empresa.

www.liebherr.com.br

Liebherr Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli 
Rua Dr. Hans Liebherr, 1 – Vila Bela – CEP 12522-635 – Guaratinguetá, SP 
S (12) 2131 4200 
www.liebherr.com.br, E-Mail: info.lbr@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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