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Destaques do Grupo Liebherr em 2015 

Bulle (Suíça), 29. Janeiro de 2016 – No ano passado, as empresas do grupo 

Liebherr, seja na Europa ou fora da Europa, atuaram em várias áreas. 

 
 

 
 
 

Janeiro  

Na feira de máquinas para construção Intermat 

realizada em Paris, o novo sistema de elevação para 

operadores de guindastes "LiUP" recebe um prêmio de 

ouro. Os componentes de segurança do Liebherr 

Demolition Control System (LDC) para escavadeiras de 

demolição foram premiados com o segundo lugar. Isso 

faz da Liebherr a única fabricante a ter ganhado dois 

prêmios em inovação.  

Fevereiro  

O bombardeiro CS300 realiza 

com sucesso seu primeiro voo. 

Ele é o maior modelo da família 

de bombardeiros CSeries. A 

Liebherr equipou o avião com o 

sistema de trem de rodagem e o 

sistema de controle de ar 

integrado. 
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Abril  

O novo centro de distribuição da 

Liebherr em Oberopfingen, Alemanha, 

fornece peças de reposição para 

máquinas de movimentação de terra 

para clientes do mundo todo. A nova 

construção tem uma área de 47.000 m² 

– o equivalente a seis campos de 

futebol. O galpão oferece um depósito 

automático com prateleiras altas com 

mais de 60.000 espaços para paletes.  

Maio 

A pré-série da nova escavadeira 

para mineração R 9200 têm 

operado com muito sucesso em 

diferentes localidades e diferentes 

aplicações incluindo uma mina de 

carvão na Indonésia e em uma 

mina de minério de ferro na África 

do Sul. Essa nova escavadeira de 

mineração de 200 toneladas está 

equipada com uma caçamba de 

12,5 m³ que faz par com 

caminhões de mineração da 

classe de 100 toneladas. 
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Junho  

A Liebherr-Aerospace e a Rolls-

Royce fundam a 50:50 Joint 

Venture Aerospace Transmission 

Technologies GmbH com sede 

em Friedrichshafen, na 

Alemanha. Tony Wood, 

presidente do setor de 

aeronáutica da Rolls-Royce, e Dr. 

Willi Liebherr, presidente do 

conselho de administração da 

Liebherr-International AG, 

comemoram a Joint Venture na 

Paris Air Show 2015. A Joint 

Venture fornecerá tecnologias de 

produção para os componentes 

do trilho da caixa de mudanças de 

potência a partir do mecanismo 

de acionamento UltraFan. O novo 

design do mecanismo de 

acionamento deverá estar 

disponível para utilização a partir 

de 2025. Uma única transmissão 

gera a potência de mais de 500 

carros médios. 
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Junho  

O novo guindaste sobre esteiras 

LR 1500 é apresentado no 

encontros de clientes em 

Ehingen, Alemanha. O guindaste 

tem capacidade de 500 

toneladas, com medidas e pesos 

de componentes que até então 

eram comuns para a classe de 

400 toneladas. A potência de 350 

kW de seu motor está, inclusive, 

dentro da faixa de potência dos 

motores da classe de 600 

toneladas. 

 

 

Agosto 

Para a construção do novo 

teleférico Eibsee na montanha 

Zugspitze, é utilizado um 

guindaste Flat-Top 150 EC-B da 

Liebherr. O guindaste foi montado 

com ajuda de um helicóptero. Ele 

está momentaneamente 

localizado no ponto mais alto da 

Alemanha, com 2.975 m de 

altitude.  
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Setembro 

Na feira IFA realizada em Berlim, a Liebherr apresenta 

diversas inovações dos setores de Refrigeradores, 

freezers e adegas, entre elas a nova linha de 

equipamentos "BluPerformance". Os equipamentos de 

refrigeração e congelamento se destacam sobretudo 

pela nova classe de eficiência energética A+++/-20%, 

pelo excelente processamento e pelo sistema eletrônico 

Touch de alta precisão.  

Setembro 

A Liebherr entrega o primeiro guindaste 

móvel portuário do tipo LHM 800 no 

porto multimodal de Bronka, próximo a 

São Petersburgo, na Rússia. Com uma 

capacidade de elevação de até 308 

toneladas e raio de 64 m, o gigantesco 

guindaste móvel portuário opera até 22 

fileiras na manipulação de contêineres. 

Ele é o maior guindaste móvel portuário 

disponível atualmente no mercado. 
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Outubro 

A Liebherr apresenta a nova geração de pás-

carregadeiras sobre pneus XPower. As pás-

carregadeiras sobre pneus dispõem de órgãos motores 

com divisão de potência que combinam um acionamento 

hidrostático e um acionamento mecânico. As pás-

carregadeiras estão de acordo com as normas de 

emissões Classe IV / Tier 4f e, graças à presença de 

componentes mais resistentes, são confiáveis e seguras.  

 

Outubro 

No Campeonato Europeu de 

Tênis de Mesa realizado em 

Yekaterimburgo, Rússia, a 

Liebherr não só é a patrocinadora 

oficial do evento, como também a 

patrocinadora das seleções da 

Alemanha e da Áustria. O 

resultado: um total de quatro 

medalhas de ouro, uma de prata 

e uma de bronze.  
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Dezembro  

A Liebherr dá início às obras de 

construção de mais um galpão de 

2.500 m² na fábrica de Ettlingen, 

Alemanha. Com isso, o centro 

local de reforma de componentes 

da tecnologia de acionamento 

será ampliado, e a Liebherr prevê 

um aumento da demanda por 

componentes para máquinas de 

construção, equipamentos para 

mineração, guindastes móveis 

sobre pneus e guindastes 

marítimos. 
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Dr. Willi Liebherr, presidente do conselho de administração da Liebherr-International 
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A pré-série da nova escavadeira para mineração R 9200 
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