Nota à imprensa

Com o novo LCM 1.0, a Liebherr oferece
um sistema de mistura mais econômicos
•

Capacidade de produção de até 60 m³ de concreto por hora

•

Montagem rápida e simples com requisitos mínimos de fundação

•

Transporte econômico em apenas dois contêineres

•

Feito com material galvanizado para longa vida útil

Com o seu novo sistema de mistura LCM 1.0, a Liebherr atende às solicitações do
mercado. A busca por sistemas menores, otimizados para transporte e mais
econômicos está crescendo. A produção de concreto com misturador próprio se torna
cada vez mais atrativa.
Bad Schussenried (Alemanha), 27 Agosto 2020 – A demanda por um misturadores menores
e confiáveis cresce de forma constante. Cada vez mais construtores querem produzir seu
próprio concreto com misturadores melhor dimensionados. Economia, confiabilidade e
facilidade de operação são o foco.
O LCM 1.0 é a resposta da Liebherr a essa demanda. Um sistema de mistura confiável, com
benefícios especiais: este sistema é econômico, não só em sua aquisição, mas também no
transporte, na instalação e na operação. Além do uso estacionário, módulos previamente
montados e fundações de aço permitem que este sistema seja utilizado de forma móvel, como
por exemplo em estaleiros ou terrenos locados. Desse modo, o sistema pode ser transferido
sem qualquer dificuldade.
A operação do LCM 1.0 é simples, graças ao sistema de comando intuitivo via notebook. As
plataformas e as bases de suporte são amplas e proporcionam ótima acessibilidade. Assim,
os trabalhos de limpeza e manutenção também podem ser executados de maneira simples
e segura. O misturador de eixo vertical Liebherr tem eficiência comprovada e garante uma
capacidade de produção de até 60 m³ de concreto fresco por hora. Vários silos de
agregados com capacidades de 40m³ a 100 m³ estão disponíveis. O sistema pode ser
equipado com até 3 silos de cimento (de 100 toneladas cada). Outros opcionais como
medidor de umidade, balança de gelo, barreira de proteção, contêiner de controle e outros
também podem ser incluídos.
O design robisto e totalmente ganvanizado garante longa vida útil. Além disso, os benefícios
e qualidade Liebherr são garantidos, assim como o atendimento de assistência técnica, em
qualquer lugar do mundo, sempre que necessário.
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Sobre o Grupo Liebherr
O Grupo Liebherr é uma companhia de tecnologia de gestão familiar, com uma variedade de produtos altamente
diversificada. A empresa é uma das maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, e, além disso,
oferece vários outros produtos de alta qualidade e orientados ao usuário. O Grupo engloba hoje mais de 140
empresas em todos os continentes, emprega mais de 48.000 colaboradores e gerou, em 2019, um total de
vendas de mais de €11,7 bilhões. Desde sua fundação no ano de 1949 no sul da Alemanha, em Kirchdorf an der
Iller, a Liebherr tem o objetivo de contribuir para a inovação tecnológica trazendo soluções sem paralelo na
indústria para seus clientes.
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O misturador de eixo vertical LCM 1.0 é confiável e simples de operar.
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