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Ehingen'deki Müşteri Günlerinde 80'den fazla ülkeden müşteriler iki 

dünya prömiyeri yaşadı  

Ehingen / Donau (Almanya) 26 Haziran 2018 - Liebherr-Werk Ehingen GmbH, 13 ve 14 

Haziran'da Güney Almanya'daki fabrikasına "Güçlü bir şekilde bağlı" sloganıyla 3.000 

müşteriyi davet etti ve paletli ve mobil vinç ürün gamından yeni vinç modellerini tanıttı. 

16 Haziran’daki fabrika günü boyunca, Liebherr, çalışanların ailelelerine ve 

arkadaşlarına etkileyici mobil ve paletli vinç gösterileri sundular. 

Türk kafilesinin 13 Haziran günü ağırlandığı etkinlikte 32 davetlimiz ve Liebherr 

Türkiye temsilcileri Ehingen fabrikasını ziyaret etti. Müteahhit firmaların ve Vinç 

kiralama firmalarının üst düzey yöneticileri ile vinç operatörleri ve yerel sektörel basın 

temsilcileri geziye sağladı. 

Uluslararası ziyaretçiler, 35'ten fazla mobil ve paletli vincin sergilendiği üretim sahasında vinçleri 

yakından inceleme şansına sahip oldular. Bu etkinlikteki en önemli faaliyet iki yeni vinç modelinin 

tanıtımıydı. Liebherr-Werk Ehingen GmbH'nın Genel Satış Direktörü Christoph Kleiner şöyle özetliyor: 

“Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Yeni vinç modelleri LTM 1230-5.1 ve LR 1800-1.0'ın 

vinç sunumu büyük bir başarıydı. İnovasyon parklarımızdaki ‘Hands-on teknolojisi’, ziyaretçilerin 

teknolojimizi kendileri deneyimleyebildikleri için çok iyi karşılandı”.  

Yeni mobil vinç LTM 1230-5.1 

Yeni LTM 1230-5.1, mobil vinç şovunun sonunda gerçekleştirildi. Uluslarası başarıya sahip LTM 1200-

5.1'in halefi olup Liebherr geliştirme çalışmasında, hem bom uzunluğunu hem de kaldırma kapasitesini 

arttırmayı amaçladı. Sonuç: LTM 1230-5.1 son derece uzun teleskopik bir bom ile kaldırma kapasitesi 

açısından yeni standartlar belirlemektedir. Kafes yapıdaki ara bom parçaları ile maksimum kanca 

yüksekliği 10 metre artarak 111 metreye çıkarıldı. Yeni Liebherr LTM 1230-5.1, dik eğimler ve büyük 

kanca yükseklikleri üzerinde çalışmak için, örneğin; kule vinçlerin kurulması veya rüzgar türbinleri için 

bakım çalışmalarında ideal bir vinçtir. 

Tüm basın bültenini buradan okuyun 
 

 

 

Yeni 800 tonluk paletli vinç LR 1800-1.0 

Paletli vinç sunumunda teknisyenler, yeni ürünün en öne çıkan özelliği olan kullanım kolaylığını 

göstermek için yeni LR 1800-1.0'ı seyircilerin önünde 45 dakika içerisinde kurdular. LR 1800-1.0 

modeli, Liebherr’in 1000 tonun altındaki paletli vinç ürün gamını, özellikle enerji santrali inşaatı gibi 

https://www.liebherr.com/en/deu/latest-news/news-press-releases/detail/75-metre-telescopic-boom-%E2%80%93-liebherr-unveils-new-ltm-1230-5.1-at-its-customer-days.html?news.type=press


endüstriyel işler ve petrokimya endüstrisindeki projeler için genişletmektedir. Bu tür çalışmalar 

genellikle Luffing jib’ler ve derrick sistemleri gerektirir. Yeni vincin geliştirilme sürecinde üzerinde 

odaklanılan konu, tüm dünya için düşük nakliye maliyetleri sağlarken sözü edilen projelerdeki 

maksimum kaldırma kapasitelerini elde etmek olmuştur.  Yeni LR 1800-1.0, sadece 3 metre 

genişliğinde ana makine ile şu anda piyasadaki en güçlü paletli vinçtir. Arttırılmış tasarım yüksekliği 

nedeniyle özellikle dayanıklıdır. Üstyapıyı taşımak için hızlı bağlantı standarttır. 

Tüm basın bültenini buradan okuyun 
 

Ehingen'deki Müşteri Günleri 

Liebherr, 90'lı yıllardan beri Ehingen'de Müşteri Günleri düzenlemektedir. 15 yıl boyunca Liebherr, 

Müşteri Günlerini düzenli olarak 3 yılda bir düzenliyor. 2006 yılında Almanya'daki Dünya Futbol 

Kupası'ndan bu yana, şirket, müşteri günlerini bir sloganla birleştirmektedir. 2006'daki slogan, 

“Liebherr ile oyunun zirvesinde kalın” iken bu yılın sloganı “Güçlü bir şekilde bağlı” idi. 
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Sloganının görselleştirilmesi „güçlü bir şekilde bağlı“ 
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Liebherr-Werk Ehingen GmbH fabrikası, mobil vinç ürün portföyünü göstermektedir: küçük (sol) dan 

büyük (sağ). 
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Paletli vinçlerin bulunduğu kayan yazı - yeni 1800 dahil - arka planda. 
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Liebherr-Werk Ehingen, Genel Satış Direktörü Christoph Kleiner, ürün sunumunu yaparken: Uzaktan 

kumandalı bir mobil vinç yönetti. 

 

 

 

 

İletişim 

Wolfgang Beringer 

Telefon: +49 7391 502-3663 

Email: wolfgang.beringer@liebherr.com  

Yayınlayan: 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Ehingen / Donau, Germany 

www.liebherr.com  

https://www.liebherr.com/en/deu/latest-news/news-press-releases/detail/designed-for-maximum-performance-liebherr-unveils-new-800-tonne-lr-1800-1.0-crawler-crane.html

