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Program Reman společnosti Liebherr pro komponenty 
stavebních strojů 

• Zpracování komponent ve třech úrovních: Výměnné komponenty, generální oprava 

nebo oprava 

• Postup šetrný k okolnímu prostředí: V porovnání s výrobou nového dílu se s 

programem Reman ušetří v průměru 70 % energie, přitom lze znovu použít až 75 

% stávajícího materiálu.  

 

Bischofshofen (Rakousko), 10. dubna 2015 – Na Roadshow 2015 představí 

Liebherr svůj program Reman pro komponenty stavebních strojů. Jedná se o tři 

specificky přizpůsobené úrovně zpracování. Zákazníci tak obdrží pro každou 

potřebu vhodné řešení.  

Podle typu, stáří, zbytkové hodnoty a přijatelné době odstávky stroje existuje volba 

mezi repasovanými výměnnými komponenty, generální opravou nebo opravou 

komponentu, to vše za hospodárných podmínek a v kvalitě výrobce. Koordinace těchto 

řešení probíhá prostřednictvím příslušných prodejců a místních servisních partnerů 

Liebherr, v Rakousku to je závod Liebherr Bischofshofen GmbH a jeho regionální 

pobočky zákaznického servisu.  

Zpracovávání šetří zdroje 

Již před více než deseti lety uvedla společnost Liebherr v život program 

Remanufacturing (krátce „Reman“) pro komponenty. Kompetenční centrum Reman 

společnosti Liebherr se nachází v Ettlingenu v Německu. Zde se znovu zpracovávají 

upotřebené komponenty stavebních strojů a strojů Liebherr, jako jsou důlní zařízení, 

autojeřáby a námořní jeřáby. Místním potřebám přizpůsobené varianty programu 

Reman jsou nabízeny v další lokacích společnosti Liebherr na celém světě.  

V současnosti zahrnuje program Reman v Ettlingenu kromě vznětových motorů i 

hydraulické válce, čerpadla a motory, jízdní a otočné pohony a rovněž lanové navijáky, 

rozdělovací čerpadlové převodovky a nápravy. V porovnání s výrobou nového dílu se s 

programem Reman ušetří v průměru 70 % energie, přitom lze znovu použít až 75 % 
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stávajícího materiálu. Tak jsou šetřeny cenné zdroje a výrazně se sníží zatížení 

životního prostředí. 

Výměnné komponenty 

Při úrovni zpracování „Výměna komponentu“ obdrží zákazník anonymní komponent na 

výměnu za použitou součást. Ta odpovídá nejnovějšímu technickému standardu, je 

provedena ve stejné výrobní kvalitě jako nový díl a stejný záruční servis. Prostoj stroje 

činí při preventivním objednání zpravidla méně než 24 hodin, neboť se upotřebený 

komponent vymontuje teprve po dodání výměnného komponentu. Tato úroveň 

zpracování se doporučuje při vysoké zbytkové hodnotě stroje a pro případy, v nichž by 

bylo odstavení stroje spojeno s velmi vysokými náklady. Za použité komponenty obdrží 

zákazníci po zpětném zaslání společnosti Liebherr atraktivní náhradu. Jsou předem 

informováni o pevné ceně výměnného komponentu a výši náhrady, takže mohou toto 

opatření údržby a oprav zakalkulovat.   

Upotřebený komponent se po zpětném zaslání společnosti Liebherr kompletně 

demontuje. Opotřebitelné díly se zlikvidují. Potenciálně zužitkovatelné jednotlivé díly 

jsou zbaveny nátěru, vyčištěny a posouzeny podle přísných směrnic: S pomocí 

strojních měření tolerancí a kontrol prasklin se zjistí vhodnost každého dílu pro 

opětovné zpracování. Poté se komponent s pomocí průmyslových obráběcích postupů 

zpracuje pro další použití v kvalitě nového dílu. Nakonec je celý komponent 

zkontrolován, přičemž se použije stejný zkušební protokol jako u nových komponent. 

Tak odpovídá každý komponent standardu nového dílu originálního výrobce. 

Generální oprava 

Úroveň zpracování ve smyslu generální opravy se na rozdíl od výměnných komponent 

provádí na vlastních komponentech zákazníka. Komponenty pro evropský trh se v 

závodě Ettlingen zcela demontují a vyčistí. Všechny opotřebitelné díly a případně 

poškozené díly jsou nahrazeny. Následně se komponent smontuje až do původního 

technického stavu, opatří se novým nátěrem, zkontroluje podle standardu originálního 

výrobce a opatří se novou zárukou v celém rozsahu. 
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Oprava 

Při této úrovni zpracování se v případě potřeby provede nejprve identifikace 

poškozených dílů komponentu a následně jsou tyto komponenty odborně opraveny. 

Před zpětným zasláním se komponent otestuje podle zkušebních kritérií a obdrží 

kompletní záruku.  

Popisky k obrázkům 

liebherr-reman-v6-engine.jpg 

Vznětový motor Liebherr V6 jako opotřebené coreware a po kompletní úpravě v 

technicky i opticky novém stavu  

 

liebherr-reman-dieselprüfstand.jpg  

Testovací zařízení v kompetenčním centru Reman v Ettlingenu: Všechny komponenty 

jsou před expedicí přezkoušeny podle zkušebního protokolu pro nový díl a opatřeny 

odpovídající zárukou.  
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E-Mail: elisabeth.weitgasser@liebherr.com 
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