Tisková
informace

„Zažijte rozmanitost“. Liebherr představuje aktuální
stavební stroje na RoadShow 2015
•

Výrobní závod Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH je od začátku dubna do konce
května 2015 na cestách po Rakousku a České republice s Liebherr RoadShow.

•

Na celkem pěti stanovištích s 21 stavebními stroji představí Liebherr současný
průřez programem stavebních strojů pod heslem „Zažijte rozmanitost“.

•

Mobilní předváděcí akce s četnými premiérami se v roce 2015 koná již počtvrté.

Vídeň (Rakousko), 17. února 2015 – Na pěti stanovištích v Rakousku a České
republice představí Liebherr průřez rozsáhlým programem stavebních strojů.
Budou ukázány exponáty v různých provedeních pro oblasti zemních prací,
zahradní a krajinářské výstavby a také průmyslové překládky dřeva a kovového
šrotu, odpadového hospodářství a těžebního průmyslu. Liebherr pořádá
RoadShow ve spolupráci s dlouholetými partnery Mercedes-Benz a Trimble.
Kolové nakladače, mobilní a pásová bagry rypadla, buldozery, teleskopické nakladače,
mobilní míchačky, míchací systémy, čerpadla na beton, otočné věžové jeřáby a lanová
rypadla společnosti Liebherr budou zákazníkům k dispozici pro vyzkoušení v praxi.
Program bude doplněn předváděním produktů a vybavení, dovednostními soutěžemi a
simulátory. Kromě toho bude Liebherr podávat informace o servisních službách, jako
jsou kompletní montáže jeřábů, inspekce mísicích zařízení, nabídky kompletních
služeb pro stroje na terénní práce, a také logistiku náhradních dílů a program Reman
pro komponenty Liebherr.
Množství doplňkových informací
Návštěvníci Liebherr RoadShow se mohou také informovat o komponentech
stavebních strojů Liebherr. K těm patří vznětové motory, filtry pevných částic, oleje a
maziva, GPS a laserové řízení, nebo také LiDAT, systém Liebherr pro přenos dat a
lokalizaci pro stavební stroje. Na RoadShow 2015 představí Liebherr také nabídku
služeb partnerů Liebherr a nabídku použitých přístrojů strojů od výrobce.
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Čtyři stanoviště RoadShow v Rakousku byla zvolena tak, aby návštěvníci nemuseli
cestovat daleko. Dalším stanovištěm jsou Bratčice u Brna v České republice. Všechna
stanoviště RoadShow jsou snadno dostupná ze sousedních zemí Švýcarska,
Německa, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie.
Podrobnosti o stanovištích
10. - 11. 4. Roppen, Tyrolsko
17. - 18. 4. Unterpremstätten bei Graz, Štýrsko
23. - 24. 4. Bratčice u Brna, Česká republika
8. - 9. 5. Vorchdorf, Horní Rakousko
29. - 30. 5. Markgrafneusiedl, Dolní Rakousko
V Rakousku se exhibice koná v pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. V
České republice bude RoadShow otevřena vždy ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 hodin.
Stroje Liebherr na RoadShow 2015
Dohromady představí Liebherr na RoadShow 2015 praktické použití těchto stavebních
strojů:

•

Kolový nakladač Liebherr L 506 Compact

•

Kolový nakladač Liebherr L 509 Speeder

•

Kolový nakladač Liebherr L 538

•

Kolový nakladač Liebherr L 566

•

Kolový nakladač Liebherr L 580

•

Buldozer Liebherr PR 736 Litronic

•

Teleskopický nakladač Liebherr TL 436-7

•

Pásové rypadlo Liebherr R 914 Compact

•

Kolové rypadlo Liebherr A 914 Compact

•

Kolové rypadlo Liebherr A 918

•

Stroj na překládku materiálu Liebherr LH 35 M

•

Pásové rypadlo Liebherr R 918

•

Pásové rypadlo Liebherr R 922
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•

Pásové rypadlo Liebherr R 926 Compact

•

Hydraulické lanové rypadlo Liebherr HS 8030 HD Litronic

•

Rychlestavitelný jeřáb Liebherr 53 K

•

Autočerpadlo na beton Liebherr THP 140 H/37 R4 XXT na podvozku MercedesBenz Arocs 3242K

•

Mobilní míchačka Liebherr HTM 1004 ZA na návěsu Mercedes-Benz Arocs
HAD 1845 LS 4x2 B

•

Pásové čerpadlo na beton Liebherr THS 110 D-K

•

Míchací systém Liebherr DW 3.0

•

Kolové rypadlo Liebherr A 353 (Oldtimer)

Vynikající partnerství společností Liebherr a Mercedes-Benz pokračuje
Mercedes-Benz představí v rámci Liebherr RoadShow poprvé připojitelný pohon
„Hydraulic Auxiliary Drive“ (hydraulický přídavný pohon), zkráceně HAD, který
poskytuje dodatečnou trakci přední nápravě sklápěcích návěsů Arocs.
Jako další významnou novinku představí Mercedes-Benz spojku Turbo Retarder.
Inovativní systém s hydrodynamickou spojkou s regulovatelným plněním spojuje
dohromady funkce „šetrného rozjezdu“ a „šetrného brzdění a řazení bez opotřebení“ do
jednoho prvku.
Oba systémy je možné otestovat při zkušebních jízdách v různých modelech Arocs.
Exhibice Mercedes-Benz bude doplněna o novou generaci užitkových vozů Unimog a
také řadu nového Mercedesu Benz Vito jakožto dodávky a terénního vozu.
Kooperační partner Trimble ukáže na Liebherr Roadshow 2015 rozmanitá řešení
Návštěvníci Liebherr RoadShow 2015 si mohou vyzkoušet GPS a laserová řízení a
také palubní váhy Loadrite společnosti Trimble ve spojení se stavebními stroji Liebherr.

Popisky k obrázkům
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liebherr-roadshow2012-praxistest.jpg
Návštěvníci Liebherr RoadShow si vystavené stavební stroje mohou nejen
prohlédnout, nýbrž si je i prakticky vyzkoušet
liebherr-roadshow2012-roppen.jpg
Liebherr RoadShow se koná i tento rok opět v Roppenu – Liebherr v roce 2012 přivítal
v Roppenu asi 2 000 nadšených zákazníků
Kontaktní osoba
Elisabeth Weitgasser
Vedení odbytu a marketingu služeb
Telefon: +43 50809 11551
E-mail: elisabeth.weitgasser@liebherr.com
Uveřejnil
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Bischofshofen, Rakousko
www.liebherr.com
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