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HS 8030 HD Liebherr-lánctalpas köteles kotrógép a 2015-ös 
roadshow-n 

• kompakt és nagy teljesítményű lánctalpas köteles kotrógép 

• egyszerű szállítás és összeszerelés 

• sokoldalú felszereltségi lehetőség  

 

Bischofshofen (Ausztria), 2015 április – hagyományos roadshow keretében, 

Ausztriában és Csehországban 5 állomáson mutatja be a Liebherr a lánctalpas 

köteles kotrógépek legkisebb képviselőjét, a HS 8030 HD-t. Teljesítőképessége 

mellett kiváltképp az összetettsége és a felhasználási lehetőségek széles 

spektruma igazán meggyőző. 

36 tonna körüli összsúlyával 22 m maximális gémkinyúlásnál és csupán 2,5 m 

felsőkocsi-résszel a HS 8030 HD kompakt méretű. Egy összecsukható gémmel van 

felszerelve és mint komplett egység egyszerűen szállítható.  

A HS 8030 HD-t egy 180kW-os, 245 lóerős dieselmotor hajtja. Ezen kívül rendelkezik 

két 10 tonnás, szabadesési üzemmódban működő csörlővel, gondozásmentes lamellás 

fékkel felszerelve. 

Opcionálisan rendelhető hozzá max. 2 t húzóerővel bíró lengéscsillapító csörlő, 

valamint csövezőgép közvetlen meghajtására is alkalmas kiegészítő hidraulikával. 

A HS 8030 HD közel 30 tonna maximális teherbírással és kicsi fordulási sugárral 

rendelkezik. Speciálisan átrakodókanállal, réselőfejjel, kútásó kanállal, ill. 

csövezőgéppel tervezték a bevetését. Szervízdaruként emelési munkákra is 

optimalizálták. 

Szabvány szerint a HS8030 HD rendelkezik a jól bevált Liebherr-Litronic-vezérléssel, 

amely a Canbus technológián alapul. Ez az elektromos rendszer magába foglalja a gép 

minden vezérlési- és ellenőrzési funkcióját és teljes mértékben megbízhatóan működik 

szélsőséges hőmérséklet, nyirkosság, rázkódás esetén is. 
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Minden információ egy nagy felbontású képernyőn látható. Egy alkalmazás-specifikus 

képfelépítés elérése több képfelület előállításával történik. Minden érzékelő kijelzője és 

ellenőrzése elektronikusan működik. A hibajelentések a kezelő részére közvetlenül a 

képernyőn jelennek meg. A legmodernebb adatátviteli rendszerre alapozva a LiDAT 

szállít információkat a helymeghatározáshoz éppúgy, mint a gépek üzemeléséhez és 

lehetővé teszi a hatékony működtetést és bevetés tervezését, valamint az ellenőrzést a 

távolból. 

A Liebherr lánctalpas köteles kotró elektrohidraulikus, fokozatmentes vezérlése 

lehetővé teszi a daru egyidejű és finom beállítású mozgását. A kezelése mindkét 

főcsörlőn egy egykaros-, ill. kettős T mesterkapcsoló segítségével valósul meg. A 

pedálos menetelő szerkezetvezérlés két karral kézi vezérlésűvé alakítható. A 

hidraulikusan állítható vezetőkabinnak köszönhetően a munkaterület folyamatos és 

optimális átláthatósága biztosított. 

Képaláírások   

liebherr-hs8030-dredging 

Liebherr-lánctalpas-köteles kotrógép HS 8030 Dredging felépítés 

liebherr-hs8030-verrohrungsmaschine 

Liebherr-lánctalpas-köteles kotrógép HS 8030 csövezőgéppel 

Kapcsolattartó: 

Elisabeth Weitgasser 

Tel.: +43 50809 11551 

E-Mail: elisabeth.weitgasser@liebherr.com 

Liebherr- Werk Bischofshofen GmbH 

Bischofshofen, Ausztria 

www.liebherr.com 

 

 


