Sajtóinformáció

„A sokoldalúság élménye“ – Liebherr bemutatja aktuális
építőipari gépeit a 2015-ös RoadShown


A Liebherr Bischofshofeni gyára 2015 április elejétől május végéig úton lesz a
Liebherr RoadShow-val Ausztriában és Csehországban.



Az összesen 5 állomás során a Liebherr 22 munkagéppel ad egy átfogó képet az
aktuális építőipari gépek programjáról, melynek mottója „ a sokoldalúság élménye“.



A mobil szolgáltatás bemutató, mely számos premiert is tartogat, 2015-ben
negyedszer kerül megrendezésre.

2015. február 17 – Bécs (Ausztria) – a Liebherr 5 állomáson mutatja be átfogó
képet adó széleskörű építőipari gépek programját Ausztriában és
Csehországban. A kiállítási darabok különböző kivitelezésűek a
földmunkagépek, kert-és mezőgazdasági gépek valamint a fa-és
fémhulladékátrakó, a hulladékgazdálkodás és a bányászat területén. A Liebherr
RoadShow a vele régóta partneri kapcsolatban álló Mercedes-Benz és Trimblelel együttműködésben kerül megrendezésre.
A Liebherr homlokrakodók, gumikerekes-és lánctalpas markológépek, dózerek,
teleszkópos

rakodógépek,

mixerkocsik,

keverő

berendezések,

betonpumpák,

toronydaruk, köteles kotrógépek és mobildaruk gyakorlati tesztlehetősége várja a
vendégeket. Termék-és felszrelés szemléltetés, ügyességi akadálypáyla valamint
szimulátorok egészítik ki a programot. Ezen kívül a Liebherr tájékoztatást ad szerviz
szolgáltatásairól, mint a daru készreszerelés, keverő berendezések karbantartása,
Full-Service ajánlatok földmunkagépek tekintetében, továbbá alkatrész logisztikáról és
a Reman-programról Liebherr alkatrészek esetén.
Kiegészítő információk bősége
A Liebherr RoadShow látoagtói az építőipari gépek alkatrészeiről is tájékozódhatnak.
Ehhez hozzá tartoznak Liebherr dieselmotorok, Liebherr részecskeszűrők, Liebherr
olajok és kenőanyagok, GPS-és lézer vezérlések vagy a LiDAT is, a Liebherr
munkagépek

adatátviteli- és helymeghatározó rendszere. A 2015-ös RoadShown

bemutatásra kerül a Liebherr-Mietpartner ajánlata és a gyártó használtgép kínálata is.
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A RoadShow 4 állomása Ausztriában úgy került kiválasztásra, hogy a látogatóknak
csak rövid utat kelljen megtenniük. Egy további állomásunk Bratčice, Brünn közelében,
Csehországban van. Minden RoadShow állomásra gyorsan eljuthatnak a környező
szomszédos országokból mint Svájc, Németország, Lengyelország, Magyarország,
Horvátország és Olaszország.
Az állomások részletesen
04. 10. – 11. Roppen, Tirol
04. 17. – 18. Unterpremstätten Graz közelében, Steiermark
04. 23. - 24. Bratčice, Csehország
05. 08. - 09. Vorchdorf, Felső-Ausztria
05. 29. - 30. Markgrafneusiedl, Alsó-Ausztria
Ausztriában a rendezvények megtekinhetők péntekenként 9:00 és 17:00 óra között,
szombatonként 9:00 és 13:00 óra között. Csehországban a RoadShow csütörtökön és
pénteken 9:00 és 17:00 óra között várja a látogatókat.
Liebherr munkagépek a 2015-ös RoadShown
A következő építőipari gépek kerülnek bemutatásra és gyakorlati bevetésre a 2015-ös
RoadShown:


Liebherr homlokrakodó L 506 Compact



Liebherr homlokrakodó L 509 Speeder



Liebherr homolokrakodó L 538



Liebherr homlokrakodó L 566



Liebherr homlokrakodó L 580



Liebherr dózer PR 736 Litronic



Liebherr teleszkópos rakodógép TL 436-7



Liebherr lánctalpas markológép R 914 Compact



Liebherr gumikerekes markológép A 914 Compact



Liebherr gumikerekes markológép A 918



Liebherr ipari átrakógép LH 35 M
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Liebherr lánctalpas markológép R 918



Liebherr lánctalpas markológép R 922



Liebherr lánctalpas markológép R 926 Compact



Liebherr köteles kotrógép HS 803 HD Litronic



Liebherr All-Terrain mobildaru LTM 1070-4.2



Liebherr 53 K önszerelő daru



Liebherr toronydaru 53 K



Liebherr betonpumpa THP 140 H/37 R4 XXT Mercedes-Benz Arocs 3242K
futóművön



Liebherr mixerkocsi HTM 1004 ZA Mercedes-Benz Arocs HAD 1845 LS 4x2 B
nyerges vontatóval



Liebherr lánctalpas betonpumpa THS 110 D-K



Liebherr keverőberendezés DW 3.0



Liebherr gumikerekes markológép A 353 (oldtimer)

A Liebherr és a Mercedes-Benz kiváló partneri viszonya folytatódik
A Liebherr RoadShow keretein belül a Mercedes-Benz először mutatja be a
bekapcsolható meghajtását “Hydraulic Auxiliary Drive“ – röviden HAD – ami további
hajtást tesz lehetővé az Arocs – dömper nyergesvontatójának első tengelyén.
További különlegességként bemutatásra kerül a Mercedes-Benz turbo-retarder
kupplungja. Az újító rendszer a töltés szabályozott, hidrodinamikus kupplunggal
egyesíti a “kopásmentes indítást“ és a „kopásmentes fékezést és tolatást“ egyetlen
elemben.
Mindkét rendszer tesztelhető a különböző Arocs-modelleken. A Merdedes-Benz
palettáját kiegészíti az Unimog új generációja, továbbá a Mencedes –Benz Vito mit kis
tehergépkocsi és túra autó bemutatása.
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Egyőttműködő partnerünk Trimble sokoldalú megoldást kínál a 2015-ös Liebherr
RoadShown
A 2015-ös Liebherr Roadshow résztvevői kipróbálhatják a Trimble GPS-és lézer
vezérléseit,

valamint

Loadrite-kotrómérlegeit

a

Liebherr

építőipari

gépekkel

kapcsolatban.

Képfeliratok
liebherr-roadshow2012-praxistest.jpg
A Liebherr RoadShow látogatói nem csak megtekinthetik a munkagépeket hanem ki is
próbálhatják azokat.

liebherr-roadshow2012-roppen.jpg
Ebben az évben a Liebherr RoadShow egyik állomása ismét Roppen-ben lesz – 2012ben 2000 lelkes ügyfelet fogadott a Liebherr Roppenben.
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