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Liebherr-Reman program építőgépek fő darabjai számára 

• Alkatrész-előkészítés 3 területen: cserealkatrészek, komplett csere, vagy 

alkatrész javítás 

• Erőforráskímélő technikák: új alkatrész gyártásával összehasonlítva a Reman 

programmal átlagosan 70% energia spórolható meg, a meglévő anyagok 75%-

a ismét felhasználható 

 

Bischofshofen (Ausztria), 2015 április 10 – a 2015-ös roadshow-n mutatja be a 

Liebherr a Reman-programját építőgépek komponensei számára. Ez 3 személyre 

szabott felhasználási szintet jelent. Minden vevői igényre megtalálják a megfelelő 

megoldást. 

Típus, évjárat, maradványérték és elfogadható állásidő – ezen adatok alapján dől el, 

hogy teljesen új gyártású alkatrész cseréjére, komplett cserére, vagy az alkatrész 

javítására kerül sor, a gazdaságosságot és az előállítás minőségét szem előtt tartva. 

Ezen szempontok összehangolásában a mindenkori Liebherr-kereskedők és a helyi 

szervizpartnerek, Ausztriában a bischofshofeni Liebherr gyáregység és a területi 

vevőszolgálati kirendeltségek állnak a rendelkezésre. 

Erőforrásokat kímélő megmunkálás 

Több, mint 10 évvel ezelőtt a Liebherr létrehozott az alkatrészek számára egy 

újrahasznosítási (röviden Reman) programot. A Liebherr-Reman szakértői központ 

Ettlingenben, Németországban található. Itt történik a Liebherr építő-, és 

anyagátrakodó gépek használt alkatrészeinek, mint pl. bányászati gépek, autódaruk, 

kikötői és hajódaruk részeinek újrahasznosítása. A Reman-programok helyi 

igényekhez igazított változatai a Liebherr-telephelyeken világszerte megtalálhatóak. 

Az ettlingeni telephelyen a Reman program jelenleg a Diesel-motorok, hidraulikus 

munkahengerek, -szivattyúk, hidromotorok, menetelő- és fordító hajtóművek, 

kötélcsörlők, elosztó hajtóművek és tengelyek újrahasznosításával foglalkozik. 

Teljesen új alkatrész gyártásához képest a Reman programmal átlagosan 70% körüli 
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energia spórolható meg, 75%-a a meglévő anyagoknak újrahasznosítható. Ezáltal 

értékes erőforrások menthetők meg és a környezetkárosítás is jelentős mértékben 

csökkenthető. 

Cserealkatrészek 

A „cserealkatrészek” felhasználási szintjén a vevő egy „névtelen” alkatrészt kap a 

használt alkatrész cseréjéhez. Ez megfelel a legújabb műszaki normáknak, előállítási 

értéke megfelel egy új alkatrészének és ugyanaz a garancia vonatkozik rá. A gép 

állásideje, előzetes megrendelés esetén az előírásoknak megfelelően kevesebb, mint 

24 óra, mivel az alkatrészeket csak akkor szerelik ki a gépből, amikor a cserealkatrészt 

leszállították.  a felhasználási terület magas gép maradványérték esetén ajánlott és 

azon esetekben, amikor a gép leállása magas költségekkel járna. A használt, kicserélt 

alkatrészek leadása esetén a Liebherr vonzó jóváírást nyújt a vevő számára. A 

cserealkatrészek szabott árairól, valamint a jóváírás nagyságáról a vevőt előzetesen 

informálják, így ezeket a karbantartási intézkedéseket előre be lehet kalkulálni.  

A használt alkatrészeket a visszaküldés után a Liebherr komplett szétszereli. A 

kopóalkatrészeket megtisztítja. A potenciálisan értékesíthető alkatrészekről eltávolítják 

a lakkot, megtisztítják és szigorú szempontok szerint értékelik. Gépi toleranciamérés 

és szakítópróba segítségével minden alkatrész alkalmasságát meghatározzák 

újrahasznosítás szempontjából. Ezután az egyes részeket különböző ipari feldolgozási 

eljárások segítségével előkészítik az újabb beépítésekre miközben azokat újszerű 

állapotba hozzák. Végül megvizsgálják az összes alkatrészt, ugyanazon jegyzőkönyv 

szerint, mint az új alkatrészek átvétele esetén. Ennek következményeképp minden 

egyes leszerelt cserealkatrész megfelel a gyártó új alkatrészekre vonatkozó 

szabványának.  

Teljes körű felújítás  

A teljes körű felújítást a cserealkatrészekkel ellentétben a vevők saját alkatrészein 

végzik el. Az európai piac számára az alkatrészeket Ettlingenben kompletten 

szétszerelik és megtisztítják. Minden kopóalkatrészt és az esetlegesen károsodott 

részeket kicserélik. Végül az alkatrészeket az eredeti műszaki állapotban építik be, újra 
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lakkozzák, az eredeti gyártási előírások szerint ellenőrzik és teljes körű, újalkatrész 

garanciával látják el. 

Javítás  

Ezen a feldolgozási szinten igény szerint az alkatrészek sérült részein mindenek előtt 

egy azonosítást végeznek, végül szakszerűen megjavítják. Az alkatrészeket 

visszaküldés előtt a vizsgálati kritériumoknak megfelelően tesztelik és komplett 

garanciát biztosítanak rájuk. 

Képaláírás 

liebherr-reman-v6-engine.jpg 

Liebherr-V6-Dieselmotor mint használt Coreware komplett felkészítése műszakilag és 

optikailag újszerű állapotba 

lebherr-reman.dieselprüfstand.jpg 

Diesel vizsgálati állomás Ettlingenben, a Liebherr szakértői központban: minden 

komponenst kiszállítás előtt az újalkatrész jegyzőkönyv alapján tesztelnek és a 

megfelelő garanciával ellátják. 
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