Informação
para a imprensa

Liebherr apresenta equipamento consagrado na Agrishow 2018


Apresentação da pá carregadeira L 556

Guaratinguetá (Brasil), março de 2018 – A Liebherr Brasil participa da 25ª edição
da Feira Agrishow, em Ribeirão Preto/SP. Lá, a empresa irá expor equipamentos
já consagrados da área de movimentação de terra.
Durante os dias 30 de abril a 04 de maio, a área de Movimentação de Terra da Liebherr Brasil
participará da Agrishow 2018 e irá expor a pá carregadeira L 556, modelo já conhecido e
consolidado no mercado nacional.
A pá carregadeira L 556 possui caçamba de 6 m³ para material com densidade de 0,8 t/m³ e
cinemática Z. Em sua configuração padrão, oferece ao mercado a maior altura de descarga da
categoria, além do sistema único de translação hidrostático que elimina a necessidade de
contrapeso adicional. Juntas, essas características permitem ciclos de trabalho mais rápidos,
redução de até 25% o consumo de combustível e, consequentemente, maior produtividade.
O sistema de translação hidrostático reduz ainda o desgaste dos freios e dos pneus. O freio
mecânico de serviço é usado somente em frenagens secundárias, o que torna o sistema
praticamente isento de desgastes, permitindo significativa redução dos custos de reparo dos
freios; da mesma forma, o sistema hidrostático permite que a força de tração possa ser
gradualmente regulada. O desgaste dos pneus é reduzido em até 25%, já que as rodas não
patinam. Além disso, o travamento automático do sistema de translação também proporciona
mais segurança ao operador, especialmente em operações em rampas.
Os equipamentos são produzidos em Guaratinguetá/SP, com a mais alta tecnologia e sempre
pensando no desempenho, confiabilidade, conforto e economia dos equipamentos.
A Liebherr no Brasil
O Grupo Liebherr atua de forma global e está presente em mais de 50 países, com mais de
130 empresas em todos os continentes e conta com mais de 42 mil colaboradores ao redor do
mundo. Com estrutura organizacional descentralizada, a empresa atua em 11 diferentes áreas
de negócios, e oferece amplo portfólio, dividindo-se da seguinte forma: Movimentação de Terra;
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Mineração; Tecnologia do Concreto; Aerospace e Sistemas de Transporte; Componentes;
Guindastes de Torre; Guindastes Marítimos; Guindastes Móveis sobre Esteiras e Pneus;
Tecnologia de Corte e Engrenagem; Hotéis; além de Refrigeradores, Freezers e Adegas. O
Brasil está entre os 10 maiores mercados do Grupo Liebherr com participação em 10, das 11
linhas de negócios.
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A L 556 possibilita economia de até 25% no consumo de combustível e, consequentemente,
maior produtividade.

Mais informações para a imprensa
Gabrielle Coelho
Assessoria de imprensa
Telefone: +55 12 2131 4640
E-mail: gabrielle.coelho@liebherr.com
Publicado por
Liebherr Brasil GMO Ltda.
www.liebherr.com

2/2

