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As melhores soluções
para nossos clientes

Serviços completos

Com mais de 60 anos de experiência no ramo, temos 
a maior fabrica de equipamentos para concreto da 
América Latina. Estamos preparados para atender o 
mercado com excelência. 
Investimos constantemente em nossos produtos 
e serviços, visando a melhoria contínua e 
acompanhando as mais recentes tendências do 
mercado.

Centro de treinamento

Possuímos um centro de treinamento moderno 
e capacitado para atender nossos clientes em 
treinamentos de operação e manutenção de seus 
equipamentos.
Os treinamentos também podem ser realizados nas 
instalações dos clientes, conforme necessidade.



Garantia

Todos os nossos equipamentos possuem garantia contra 
possíveis defeitos de fabricação.
Manuais de operação e manutenção, bem como nossa 
equipe de assistência técnica auxiliam nossos clientes 
na utilização correta dos equipamentos, a fim de 
garantir a melhor performance e máxima eficiência e 
durabilidade.

Assistência técnica

Contamos com uma equipe de assistência técnica 
preparada para solucionar os problemas com a maior 
eficiência possível. 
De forma remota ou presencial, nossos técnicos estão 
sempre prontos para prestar o melhor atendimento para 
nossos clientes.



Possuímos uma área especifica para reforma 
de betoneiras. É o seu equipamento novo de 
novo, reformado por quem mais entende de 
betoneiras no mercado.

Engenharia de serviços



Seu equipamento novo de novo

Benefícios das reformas Liebherr

Peças e serviços com garantia de fábrica;
Alta disponibilidade de peças;
Alta qualidade nos processos de pintura e serviços de 
caldeiraria e solda;

Reforma feita pelo fabricante;
Utilização de peças originais;
Garantia de maior disponibilidade do seu equipamento.

Reforma de betoneiras

Uma avaliação especifica e personalizada em cada 
equipamento garante a transparência do processo.
Utilizamos somente componentes originais e de alta 
qualidade, além de mão de obra altamente qualificada em 
todos os nossos processos.

Oferecemos diversas modalidades de serviços, tais como:

Troca de hélices
Reforma do tambor
Revisão hidráulica
Repintura 
Reforma geral
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A utilização de peças de reposição originais Liebherr 
garante a maior eficiência e disponibilidade do 
equipamento.

Vendas de peças



Alta disponibilidade

Um amplo estoque de peças a pronta entrega e uma equipe altamente qualificada proporcionam aos nossos clientes um 
atendimento eficiente e ágil.

Um moderno sistema de logística garante que nossos componentes cheguem aos nossos clientes das mais diversas 
maneiras. Fretes rodoviários, marítimos ou aéreos garantem o envio a qualquer lugar do Brasil e América Latina.

Lubrificantes originais Liebherr

Contamos com uma linha completa de lubrificantes. A graxa 
Lubrigrease Beton foi especialmente desenvolvida para 
utilização em betoneiras.

Alta durabilidade e aderência aos componentes 
reduzindo a frequência de lubrificação e os custos de 
manutenção;
Produto biodegradável em conformidade com as normas 
ambientais.

– 

– 
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Global e independente: bem-sucedida há mais de 70 anos 
A Liebherr foi fundada no ano de 1949. Com o desenvol-
vimento do primeiro guindaste de torre móvel do mundo, 
Hans Liebherr construiu a base de uma empresa familiar 
bem-sucedida, que hoje abrange mais de 140 companhias 
em todos os continentes e emprega quase 50.000 fun-
cionários. A matriz do Grupo é a Liebherr-International AG 
em Bulle (Suíça), cujos proprietários são exclusivamente 
 membros da família Liebherr.

Liderança em tecnologia e espírito pioneiro
A Liebherr se vê como pioneira. Com essa atitude, a empresa 
contribui significativamente para a história da tecnologia 
de muitos setores. Até hoje, colaboradores do mundo inteiro 
compartilham da mesma ousadia do fundador da empresa 
em trilhar caminhos até então desconhecidos. Todos eles 
são unidos pela paixão por tecnologia e produtos fascinantes, 
bem como pela determinação em prestar serviços excelen-
tes aos seus clientes.

Portfólio de produtos altamente diversificado
A Liebherr é uma das maiores fabricantes de máquinas de 
construção do mundo e, além disso, oferece vários outros 
produtos de alta qualidade e orientados para o cliente.  
O portfólio de produtos abrange os segmentos de máquinas 
de movimentação de terra, manipuladores de materiais, 
máquinas para fundação profunda, mineração, guindastes 
móveis sobre esteiras e pneus, guindastes de torre, tecno-
logia do concreto, guindastes marítimos, aerospace e siste-
mas de transporte, tecnologia de engrenagens e sistemas 
de automação, equipamentos de refrigeração e congela-
mento, componentes e hotéis.

Soluções sob medida e alta produtividade para o cliente
As soluções da Liebherr destacam-se pela máxima precisão, 
excelente aplicação e especial durabilidade. O domínio de 
tecnologias-chave garante à Liebherr condições de ofere-
cer soluções sob medida para seus clientes. Entretanto, 
na Liebherr, o foco no cliente não termina no produto, mas 
também envolve uma série de prestações de serviços que 
fazem real diferença.

www.liebherr.com.br
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Liderança em tecnologia e espírito pioneiro
A Liebherr se vê como pioneira. Com essa atitude, a 
empresa contribui significativamente para a história da 
tecnologia de muitos setores. Até hoje, colaboradores do 
mundo inteiro compartilham da mesma ousadia do fundador 
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