Nota à
imprensa

Liebherr fornece 58 novos guindastes de torre com giro em
cima para o novo aeroporto em Istambul


Maior contrato individual na história da divisão, 58 guindastes de torre com giro em
cima da série EC-H



As primeiras entregas já começaram



Liebherr Tower Crane Solutions atua em projetos de construção complexos

Biberach / Riss (Alemanha), 07 de outubro de 2015 – É um projeto de construção
ambicioso com muitos superlativos e, ao mesmo tempo, o maior contrato
individual da história da Liebherr Tower Crane Solutions: o novo aeroporto de
Istambul deverá ser o maior aeroporto do mundo com previsão de receber cerca
de 150 milhões de passageiros por ano, a partir de 2020. Um total de 58
guindastes da série EC-H será utilizado na construção do "İstanbul Yeni
Havalimanı". Os primeiros guindastes de torre com giro em cima foram
recentemente entregues e permanecerão instalados no aeroporto até 2018.
Os preparativos da construção na área de 9.000 hectares, a 35 quilômetros a norte de
Istambul, começaram em junho de 2014. Um total de seis pistas de decolagem e
aterrisagem e 165 pontes de passageiros serão construídas no novo aeroporto. De
acordo com os planos, o próprio edifício do aeroporto terá de um telhado que irá se
estender como uma tenda gigantesca sobre os vários terminais. Claraboias em vários
pontos permitirão a entrada da luz do dia.
Para a construção, a empresa turca responsável İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.
decidiu-se pelos guindastes de torre com giro em cima da Liebherr, dando assim à
divisão da empresa o maior contrato individual na história da empresa. 32 guindastes
do tipo 280 EC-H 12 Litronic trabalham em conjunto com 16 guindastes modelo 200
EC-H 10 Litronic, sendo ainda apoiados por outros dez guindastes Liebherr 154 EC-H
6 Litronic. Os guindastes Litronic oferecem acionamento de alta potência preciso e um
controle do equipamento inteligente. Ambos garantem alta segurança para as pessoas
e materiais em alturas de gancho entre 30 e 60 metros e capacidade máxima de carga
de até doze toneladas.
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"A divisão Liebherr Tower Crane Solutions especializou-se em projetos de construção
complexos e ganha pontos com uma solução econômica no contrato atual", diz
Rüdiger Boeck, Gerente da Área de Vendas para a Europa Oriental e Bósforo na
Liebherr-Werk Biberach GmbH. Além de prazos rápidos de entrega, a garantia dos
serviços prestados por um parceiro local, a Attila Dural Trading Co. Ltd., foram cruciais
para a escolha da Liebherr no projeto. "Nós podemos fornecer, em cooperação com o
nosso parceiro, um serviço 24/7 para os nossos guindastes", diz Rüdiger Boeck. "Isso
é extremamente importante em tais projetos de construção, que dependem dos
equipamentos todos os dias."

Legenda
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O contrato da Turquia é o maior contrato individual na história da divisão de guindastes
de torre da Liebherr.
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