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Nota à imprensa 

A grua mais robusta da série 
Liebherr na Bauma 2022: Grua 
High-Top 1188 EC-H com cabo 
de fibra  
⸺ 
– A grua High-Top 1188 EC-H 40 Fibre está agora disponível para encomenda em todo o mundo 
– O cabo de fibra permite fortes valores de desempenho com uso cuidadoso de recursos 
– Capacidade de carga a 80 metros de alcance de até 13.100 quilos para movimentos exigentes   

Com a 1188 EC-H 40 Fibre, a Liebherr apresenta a grua mais forte da sua série na feira de 
máquinas de construção em Munique, expandindo assim seu portfólio de produtos padrão para 
cima. O equipamento com cabo de fibra de alta resistência é particularmente adequado para 
altas capacidades de carga e é, portanto, um parceiro adequado na construção de pontes, usinas 
e plantas. Nesses projetos, os componentes pré-fabricados que pesam várias toneladas muitas 
vezes têm que ser movimentados e posicionados com precisão milimétrica. Graças a uma 
capacidade máxima de carga de 40 toneladas e sistemas de assistência inteligentes, a grua High-
Top pode realizar tais movimentos sem esforço.       

Munique (Alemanha), 24 de outubro de 2022 – As melhorias que são possíveis em combinação com a 
tecnologia de cabos de fibra da Liebherr são mostradas de forma impressionante pela série EC-H: A 
nova 1188 EC-H 40 Fibre eleva até 13.100 quilos com um comprimento de lança de 80 metros na 
ponta. Isso significa que o equipamento Fibre supera as já extremamente fortes 1000 EC-H na versão 
de cabo de aço em até 2,1 toneladas na capacidade de carga na ponta. O alcance máximo da 
1188 EC-H 40 Fibre é até 90 metros como padrão, o que expande as possibilidades de aplicação em 
um canteiro de obras. Em combinação com o sistema de torre 24 HC 1000, é possível alcançar alturas 
livres de gancho de até 81,3 metros, e isso é extremamente econômico.  

Solução eficiente para canteiros de obras grandes 

“A 1188 EC-H 40 é nossa primeira grua High-Top com tecnologia de cabo de fibra. Isso aumentará 
ainda mais o desempenho de nossa série EC-H e proporcionará a nossos clientes um suporte ainda 
maior na implementação de projetos especiais e de grande escala”, diz Markus Kinateder, Gerente de 
produto da Liebherr-Werk Biberach GmbH. Fortes valores de desempenho, alta eficiência econômica e 
uso cuidadoso de recursos: A Liebherr oferece a seus clientes uma solução eficiente para seu canteiro 
de obras com a nova grua High-Top com design de cabo de fibra. Devido ao peso mais leve do cabo de 
fibra, pode ser usada uma construção de grua mais leve do que seria necessário em uma versão com 
cabo de aço. Além disso, o cabo de fibra tem uma vida útil mais longa do que um cabo de aço.   
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A grua EC-H é uma especialista na movimentação de cargas pesadas. Graças a seu conceito de 
plataforma giratória com cabine externa e o sistema compacto de torre 24 HC 1000, a grua também se 
destaca durante o transporte e a montagem. Os acionamentos de alta potência de produção interna 
garantem uma elevada capacidade de manuseio para apoiar positivamente os processos no canteiro de 
obras. Os diversos sistemas de escalada e de ancoragem permitem que o equipamento atinja enormes 
alturas de gancho. Os sistemas de assistência inteligentes ajudam o operador a controlar a grua torre 
de forma eficiente e segura. A cabine LiCAB ergonomicamente equipada permite trabalhar com elevado 
conforto e uma visão abrangente do canteiro de obras.  

Em um relance: Vantagens do cabo de fibra 

O cabo de fibra de alta resistência, resultado de 10 anos de trabalho de desenvolvimento da Liebherr e 
do fabricante de cabos Teufelberger, é uma tecnologia inovadora. As gruas Fibre atingem valores de 
desempenho significativamente mais fortes em comparação com seus semelhantes com cabos de aço. 
O cabo de fibra é mais durável, mais fácil de manejar quando se trata de um processo de revisão devido 
a seu menor peso morto e a manutenção é menos complicada, graças à falta de lubrificação. Além 
disso, a segurança durante a operação é aumentada: O operador pode ver em um relance quando o 
cabo de fibra precisa ser substituído. Os componentes da jaqueta se desgastam de maneira diferente; a 
camada vermelha serve como indicação de descarte iminente.   

Sobre a divisão de guindastes de torre da Liebherr 

Mais de sete décadas de experiência fazem da Liebherr uma especialista reconhecida em tecnologia de elevação em canteiros 
de obras de todos os tipos. A linha Tower Crane da Liebherr inclui uma ampla variedade de guindastes de torre de alta 
qualidade, que são usados em todo o mundo. Isso inclui guindastes especiais de montagem rápida, com torre giratória e lança 
ajustável, bem como gruas móveis. Além de fornecer os produtos da linha Tower Crane, a Liebherr também oferece uma 
ampla variedade de serviços, que completam seu portfólio: o Tower Crane Solutions, o Tower Crane Center e o Tower Crane 
Customer Service. 

Sobre o grupo Liebherr 

O grupo Liebherr é uma empresa de tecnologia familiar com uma gama de produtos amplamente diversificada. A empresa é 
um dos maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo. No entanto, também oferece produtos e serviços de alta 
qualidade e orientados para benefícios em muitas outras áreas. Hoje, o grupo compreende mais de 140 empresas em todos os 
continentes. Em 2021, empregava mais de 49.000 colaboradores e gerou um faturamento total consolidado de mais de 11,6 
bilhões de euros. A Liebherr foi fundada no ano de 1949 em Kirchdorf an der Iller, no sul da Alemanha. Desde então, os 
colaboradores têm perseguido o objetivo de convencer seus clientes com soluções sofisticadas e contribuir para o progresso 
tecnológico. 
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Imagem 

liebherr-1188-ec-h-fibre-01.jpg 
A 1188 EC-H 40 Fibre da Liebherr oferece uma capacidade de carga na ponta de até 13.100 quilos a 80 metros de alcance.  
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