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Frota com cerca de 40 guindastes de torre Liebherr para o 

projeto de desenvolvimento urbano “aspern Vienna’s  

Urban Lakeside” 

 

 “aspern Vienna’s Urban Lakeside”: Um dos maiores projetos de desenvolvimento 

urbano na Europa 

 Guindastes de torre com momentos de carga de 112 mt até 280 mt 

 O design modular oferece uma ampla gama de combinações dos elementos do 

guindaste  

 Balé de guindastes: Show de luzes com música e o horizonte de Viena como 

cenário.  

 

Maio de 2014 - Cerca de 40 guindastes da Liebherr dos tipos EC-B e EC-H estão 

sendo utilizados na primeira fase do projeto de construção “aspern Vienna’s 

Urban Lakeside” na Áustria. O design modular destas séries de guindastes 

possibilita a perfeita configuração de cada guindaste para atender os requisitos 

do projeto. Os módulos de carros inferiores, segmentos de torre, adaptadores, 

segmentos de lança e acionadores podem ser usados em diferentes 

combinações. 

Os poderosos guindastes EC-H, com momento de carga de 112 mt até 280 mt, são 

equipamentos ideais para atenderem a demanda da construção. Os guindastes Flat-

Top 160 EC-B 8 Litronic, 202 EC-B 10 Litronic e o 250 EC-B 12 Litronic também estão 

sendo utilizados nessa grande construção. 

O projeto de construção “aspern Vienna’s Urban Lakeside” 

O projeto de construção “aspern Vienna’s Urban Lakeside” é um dos maiores projetos 

de desenvolvimento urbano na Europa. Um novo e multifuncional bairro está sendo 

construído em uma área de 240 hectares no nordeste de Viena. Uma área de mais de 

2,2 milhões de m2 está sendo construída, contendo residências e escritórios, assim 

como áreas comerciais, científicas e educacionais. 
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Um total de 4 bilhões de euros será investido no desenvolvimento de Aspern. Viena 

3420 AG está financiando a primeira fase da construção com cerca de 50 milhões de 

euros para a criação da infraestrutura técnica. No total, o projeto se estende ao longo 

de três etapas que irão estar completas até 2030. 

Na primeira fase, de 2009 a 2017, serão feitos os espaços verdes, o lago central, além 

da infraestrutura técnica. Nesta fase ocorre a abertura das estações de metrô "Aspern" 

no norte e "Seestadt" no sul. O primeiro impulsionador é o IQ Aspern, um centro de 

tecnologia da Agência de Negócios de Viena. 

"Crane Lake" - O balé dos guindastes na cidade no lago 

Recentemente um maravilhoso acontecimento ocorreu em “Vienna’s Urban Lakeside”. 

A densa mistura dos guindastes de torre com o horizonte de Viena de cenário foi 

transformado em um evento teatral fascinante e único ao anoitecer. Cerca de 40 

guindastes de torre iluminados estavam se movendo conforme uma composição 

musical com um deslumbrante jogo de luz. 

Legenda 
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Frota com cerca de 40 guindastes de torre da Liebherr para o projeto de 

desenvolvimento urbano “aspern Vienna’s Urban Lakeside” 
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