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Tisková zpráva 

Nové pásové rypadlo Liebherr: 

Demoliční rypadlo R 940 

nahrazuje R 944 C 

 Systém LDC (Liebherr Demolition Control) zajišťuje ještě vyšší míru bezpečnosti 

detekcí délky instalovaného pracovního nářadí a vybavení. 

 Vynikající hmotnosti pracovního nářadí s většími dosahy zajišťují vyšší produktivitu 

 Kabina naklonitelná o 30° umožňuje optimální výhled do pracovního prostoru. 

 
 

Vývojová a výrobní provozovna Liebherr-France SAS uvádí na globální trh nový 

stroj: Jako nástupce rypadla R 944 C doplňuje demoliční rypadlo R 940 Abbruch 

paletu výrobků zahrnující stávající rypadla 950 Abbruch a R 960 Abbruch. 

 

Colmar (Francie), 30. září 2020 – společnost Liebherr těží z více než 50letých zkušeností s 

vývojem a výrobou demoličních rypadel. Tato demoliční rypadla kladou nová měřítka 

ohledně efektivity a rentability strojů. Díky široké nabídce modelů a vybavení se najde 

optimální kombinace pro každé použití. Demoličním rypadlem R 940 Abbruch doplňuje 

společnost Liebherr svoji stávající nabídku demoličních rypadel R 950 a R 960. 

 

Motor Liebherr s emisním stupněm V, vybavený dieselovým oxidačním katalyzátorem (DOC), 

systémem SCR, filtrem pevných částic a bez ventilu AGR, dosahuje výkonu 200 kW při nízké 

spotřebě paliva a zvýšené produktivitě. Tento stroj se dodává také v provedení Tier 4 final a 

s odpovídajícími motory i pro trhy s nižší mírou regulace. 

 

Systém Liebherr Demolition Control 

 
Systém Liebherr Demolition Control System byl vyznamenán cenou za inovace Intermat. 

Tento systém zobrazuje obsluze polohu demoličního nářadí, a tak zajišťuje stabilitu rypadla. 

Tím se minimalizuje pravděpodobnost chyby obsluhy, která by mohla ovlivnit stabilitu stroje. 

S aktivními bezpečnostními komponentami LDC má obsluha ve svém ergonomickém 

zorném poli v reálném čase k dispozici informace ohledně náklonu stroje a polohy 

pracovního nářadí. Při překročení kritické hodnoty systém LDC automaticky spustí 

elektronickou informaci o dosahu.  
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Bezpečnostní systém informuje obsluhu o každém pohybu pracovního nářadí, který 

by mohl ovlivnit stabilitu rypadla. 

 
Pracovní nářadí přizpůsobené pro použití 

 
Stejně jako ostatní stroje této modelové řady má také demoliční rypadlo R 940 Abbruch 

optimální vlastnosti umožňující selektivní demolici. Kromě systému Liebherr Demolition 

Control System (LDC) umožňuje kabina naklonitelná o 30° optimální výhled do pracovního 

prostoru. Hydraulicky nastavitelný podvozek s variabilním rozchodem usnadňuje přepravu 

a závaží lze demontovat. 

 

Jako volitelné příslušenství má pásové rypadlo R 940 Abbruch k dispozici pylový filtr 

kabiny pro zdravé pracovní prostředí a kropicí systém, který snižuje prašnost pracovního 

prostoru. Dále může být stroj vybaven vzduchovým kompresorem pro čištění chladiče a 

kabiny. 

 
 

 
Informace o koncernu Liebherr 

Koncern Liebherr je rodinný technologický podnik s širokou paletou výrobků. Podnik patří k celosvětově největším 

výrobcům stavebních strojů, nabízí však také v mnoha jiných oblastech vysoce kvalitní a uživatelsky orientované 

výrobky a služby. Koncern v současné době čítá více než 140 firem na všech kontinentech, zaměstnává přes 

48 000 zaměstnanců a v roce 2019 dosáhl konsolidovaného obratu přesahujícího 11,7 miliard Euro. Od svého 

založení v roce 1949 v jihoněmeckém Kirchdorfu an der Iller je cílem společnosti Liebherr, nabízet svým 

zákazníkům řešení pro vysoké technické nároky a připívat k technickému pokroku. 

 

Fotografie 

liebherr-r-940-demolition-1.jpg 

Nové pásové rypadlo Liebherr: Demoliční rypadlo R 940 nahrazuje R 944 C. 
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liebherr-r-940-demolition-2.jpg 

Demoličním rypadlem R 940 Abbruch doplňuje společnost Liebherr svoji stávající nabídku 

demoličních rypadel R 950 a R 960. 

 

liebherr-r-940-demolition-3.jpg 

Stejně jako ostatní stroje této modelové řady, má také demoliční rypadlo R 940 Abbruch optimální 

vlastnosti, umožňující selektivní demolici. 

 

Kontaktní pracovník  

Alban Villaumé  

Vedoucí marketingu 

Telefon: +0033 89 21 36 09 

E-mail: alban.villaume@liebherr.com 
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