Sajtóinformáció
Liebherr autódaru LTM 1070-4.2 megnövelt biztonsággal
köszönhetően a VarioBase® változtatható alapgép
programnak
•

A VarioBase® tetszőleges, gyakorlatnak megfelelő letalpalást biztosít

•

Biztos munkavégzés szűk munkakörülmények között

•

Terhelhetőség növelése és a munkaterület kiterjesztése

•

kezelőkabinba beépíthető LICCON-tervezőprogram

Bischofshofen (Ausztria), 2015. április 10. – A Liebherr a 2015-ös roadshow-n
mutatja be a VarioBase® programmal ellátott LTM 1070-4.2 autódarut, a
mobildaruk alapgépét. A Liebherr a variálható alapgép új rendszerét
Münchenben a 2013-as Bauma kiállításon mutatta be először. A VarioBase®
érezhetően megnövelte a darukezelés biztonságát.
Az LTM 1070-4.2 Liebherr autódaru 70 tonna maximális terhelhetőséget biztosít. Az
összkerékmeghajtásnak és az aktív hátsókerék-meghajtásnak köszönhetően rendkívül
fordulékony és terepen is jól halad. 50 m-es gémhosszal nagy magasságban és
kinyúlásnál is kitűnő teherbírás érhető el. Az All-In koncepció segítségével ellensúllyal
és további felszereléssel együtt 12 tonnás tengelyterhelést mutat országúton.
Mint a Liebherr minden autódarujára, az LTM 1070-4.2-re is a megbízhatóság, hosszú
élettartam és biztos működés jellemző. A világszerte jól kiépített szervízállomáshálózattal rendelkező gyors és hatékony Liebherr-szerviz könnyen elérhető és magas
fokú alkatrészellátást biztosít: garantálja a megrendelt alkatrészek több, mint 95%-ának
kiszállítását 24 órán belül.
Nagyobb terhelhetőség és munkaterület a Liebherr VarioBase® segítségével
Az építkezések területe gyakran szűk és nehezen megközelíthető. A Liebherr egy új,
egyedülálló rendszert fejlesztett ki, mely segítségével az autódarut és tartozékait
tetszőleges letalpalással több részletben lehet kijuttatni az építési területre. Ez a
VarioBase® variálható alapgép. A LICCON-vezérlés a finombeállításokkal egyidejűleg
biztosítja a nagyobb terhelhetőséget és a hosszabb gémkinyúlást.
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A Variable alapgép tehát nagyobb terhelhetőséget és kiterjedtebb munkaterületet
biztosít biztonságos letalpalás mellett. A VarioBase® program további előnyöket mutat
mindkét (előre-hátra) irányú emelésnél a teljes (360˚) körbefordulással szemben.
Az új rendszer mellett a terhelhetőség és a kinyúlás egyidejű növelése még a daru
részellensúlyokkal történő felszerelése esetén is hatékonyabb, mint teljes ellensúly
alkalmazásakor. Ezáltal az ellensúlyok szállítása számos esetben megspórolható.
A LICCON-tervezőt kibővítették az alapgép rendszerére, valamint a kezelőkabinba, így
az új rendszerrel az egyes összetevők segítségével a tervezett emelés közvetlenül az
építési területeken előre szimulálható.
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A Liebherr autódaru LTM 1070-4.2 rugalmas és gyorsan felállítható
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A Liebherr-Vario Base® segítségével megnövelt biztonság
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