
Výkon motoru: 120 kW / 163 PS
Provozní hmotnost: 16.800 - 20.300 kg

PR 724Buldozer
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PR 724
Výkon motoru: 120 kW / 163 PS
Provozní hmotnost: 16.800 - 20.300 kg
Objem hrnutého materiálu: 3,14 – 4,27 m³
Hydrostatický pohon pojezdu s
��������	
����������
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Výkonnost
�	��� ���� � 	����
�� ���� ���� �	��� ����� ��������
�
!	�"#����$����	��%��&����	%�������#�����������-
����� ������ ���	'(��� �� �'�
# %�)����� ��*	���-
�� %��)���	�	��� +�� %�	 ���������5 %��������� �����	���
��"�%����������5"��)����$;<=�%�	��>)����������
%����&)��������	���	����
��	�������

Hospodárnost
!��� %���&���� #��%�)������ ����� %�� !	�"#���� +���
�'�
#�� ������ !	�"#���5 ��� 	 "��)����$;<=� �� ���&-
�����)��#�)�"��>	�������5���)����"���#����)��)�-

#��������	>�����������)���?)�>"�5���	)�"�%������@�
A�'����&����������������&�'�������
��%�����������
?�%������C���"	��
���D���	����%�#�������������
���������������������������%�	������%����"&%��	���

Spolehlivost
E	�������	)���F�������
������	�������	���"��)����@
!	�"#��� ���	'(��� )���#�� >	�������� G���'�& ����#���
)��� ��������"����������%��������
#�����	��@5��%-
�	������
#�����%���	�%����"����I�����������"��)�-
����!	�"#����%���#�	�����������*	�����)	�%��	"	�	����

Komfort
J��)����� ������ ������
� ��"��� �"����� ��������� )	-
���������%��
��	'�& ���������%�)�������)���&�'�
#
�������	
��
# #��)	���� $��������5 ���D����� ��"	��
���>K����%�	�������#��))�%��
����#�%�������������
�����)�	
	�G�%���
		���	�	���#������	
����#����������
�����
	��	�&�"��%���&��)	��
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Dieselový motor Liebherr

L�������	
��������
�%�@"&#������� 
����	��#��������%����'����	����
�
�
#�%����	%�	#�����	�������
�
#%��
�
#�

L�����	
���?�%������)%���)� 
������&�'����������D�����
#��	���

L*���#��"�����������������>K��� 
���)��>)��������MQ
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Vlastnosti pro terénní úpravy

X%�	�����%���#���)�	
�����	��
��>�
�%������������>K����	)	�	
vynikající výhled z kabiny na rohy 
��)�	
����%�)��>��

$��D��������)&�������#���"�����5
pracovní hydrauliky a základního 
���������	'(�����%�����������
���������	%���������?%�������)�
�?�%&
#����>)�#�%�����������

E%��������!	�"#���%�	�����	���%����
���>YZ������'���������������
	
#�)������	
��%�#��&��
#"��)����@�E	���"��)�����$;<=�����������
�
%��)��������%���#�	��������%������@��&�'����������

Vysoká produktivita
Dlouhé podvozky I��� )���#�� %�)����@� � �%�	����� �������	�

������������	)��
#����������������)�����&�
bez vibrací.

Torzní tuhost  
konstrukce stroje 

Nosný rám a kyvadlový most jsou provedeny jako 
����'�&�)�����@�	�������L����	
�����>��������
�����?�	��&�	"��
�����>K�����������%'������-
����	%�	�����������

Vysoký tažný výkon 
Silný motor [#�������	��	�����&����#�������"���%�	�%@��-

"����������%�>�)���@��������%�	%�����
�����	����%�	�������������������	'�&����'�
#
�	���
��������&��&�	�����#�

Hnací ústrojí s  
��������	
���������

\�)������	
��%�#��%����)�����>�)���������5��-
�������������%����'����&]�����%�@"&#�����-
��]%����'����%����)���?�������^	)	�����@>�
"������#�%��)���	��%�	�������
#�������)��

Mnohostranné využití
Vynikající manévrovací 
schopnost

$�	 %��
	 �� �����&��� %������� ������� #�)��-
statický pohon pojezdu svou další silnou stránku. 
`'�
#�� ��)�
�%�#�"� 	�������������&��#��
"��%����)&����
#���"������#��

������	���	���	����� 

����������	�������


$����'������%���)������%�����@%�#���)�-
������ ��
#�� � "��%���� %����)&�� 	 ����&>'�
#
prací na svazích a násypech.
�����&>��%�)��>�����������������)�$;<=�
)�������������&�����	"��%��"���@�

Rozmanité vybavení Široký sortiment radlic, zadního pracovního vyba-
����%����f����	���%����)����>K����%�	�����
���q����
	$;<=�%����>)����>	���

Liebherr Hydrostat

\�)������	
��%�#��%����������%��-
��>	�&�	������"&�����%���������
"��%����������>)�%��������	���
��

w������	
��%�	�%@��"�����
#����	�
���	��#��������%�	��&�&����>���
�%�	���	����%����������������

Výkonnost
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Hospodárnost

#�	"����������
��������


6-cestná radlice se sklopnými rohy 
���>K���%��%�����'�������'�
��>Y����������@>�"�������
��
#�����)��)�'�%������&�] 
�������>�������"����%�
	���

J��)�����q���!	�"#�������)@���)�&)	�������������#��%�)�����$;<=�
%�	�%��� ���� ������ �%����"�� %�#����
# #��� ���#�)���
�� �%@��"�� ��
��	>����������)@�`������>	�����������%�����������&����������?)�>-
"�����������&���'���%��>	��������

Nízká spotřeba pohonných hmot
Konstantní a nízké  
�	�!���"�	���

`��&���� ����� !	�"#��� %��
��� � �����������	
�������	�����	��������)����
#����	�$���&)���
������������������	��&����	
�#��%�)����%��-
����G�����
#��������%�����������&��%'�%�-
�&��%����������
@��D���	��&�'��%�������%��	���

Efektivní systém  
pohonu

\�)������	
��%�#��%����)������������������-
%�K?�	�����	 � 
���� �����#� C ������%�����
���)����������)"&���������

Pracovní hydraulika 
Load Sensing 

������������>)��%����"�������������		5���-
����������&%����"���%��
����#�)����	������
)�
#����?�%���%��	���

Nízké servisní náklady
$�������	���
���%����� ���������?)�>"������%�	����&%�	�%@��"�����)-

����	��� ���%�����@�� ` �	��& ����	'�������
#
�����
#5������%���������������5����%��>	��
"��?)�>"�����>	����

$���������	�����	 `'�
#�� ����	��� ����� ���&����#� ������ ����
)���>	����� � "���5 #�)����	
�� ����%�� ��"	��
)��� ���>K��� %�����% �� ���%�����@� ���	��
�������E���	���%��
���#��"��%����)&����
#��
��D���	��&�

Dlouhá životnost podvozkových dílů
Velké podvozkové  
komponenty

I���%��>	����������������
#���%�����@��)���-
>���)���#�>	�������	%�)������

Sklopná kabina

���>K�����)��)�
#����
#��%�����%
���'�����%�����@�%�#���%����-
du a pracovní hydraulice.

&����������%����


Všechny servisní body se nacházejí na 
��)�������&����������������>)�)��-
������������������)��)�
#�������&
����������
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'��!����	�������(�� 
�����!���	�)������

Liebherr má desetileté zkušenosti  
s vývojem, konstrukcí a výrobou  
���%�����@������"�����*	�����
spolehlivost.

I@��>	������������%������5����
��%�����&����������5�����)����5
hydraulické válce a koncové pohony 
pocházejí z vlastní výroby a jsou  
vysoce kvalitní.
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Spolehlivost

$����������	��	��
�����"�����	�

+	>��D��	��������
��������������-
ní prvky dimenzovány pomocí analý-
zy FE a optimalizovány pro vznikající 
����>���

F��%������%�@"&>�&%��
#�����	�-
tenzivním dlouhodobým testováním: 
`�������
#����%��>	�������)���5
které odpovídají vysokému standardu 
kvality.

`��������
#�����	������������	����"�����*	�����)	�%��	"	�	���������F��-
%�������%�
	���&���	����%���������������"��
#�����@�%��������	!	�"#���
������������"	�	��	���&
#������)'�
#%�)��������������

Pohonná jednotka Liebherr
Stabilní motor `��&���� ������ !	�"#��� "��� ���	���� %�� ���-

���)'�%�)���������������	
#>�����������	��
����������������*	�����"��%������%�������
)���#��>	��������

*��%�������� 
koncept pohonu

X��&)����#�)����	
��%�#��%����)�������-

#��	
�� ���%������ ���� ��%�� �&�	� ���	��#�
�������5 ��
#��	
��� %����)���� � )	D����-

	���� ������ %�%�� ��)�
� �%����� E���)��)	������
#�)����	
�����%�)���������%��
���"��%���&�
���%����"����������

Robustní
koncový pohon

Velkoryse dimenzovaný koncový pohon série 4 
�����
	%���������*�����&��"������%����*	-
���������>����I���	����&��&��%����)�������-
�����	
��� ��������� �&�����	 ��"��� �%���#�	���
ochranu.

Robustní ocelová konstrukce
+�
������"�����,���
konstrukce

\����� ��� ��������&)��������K�����������
��
G��#���%������������������#���5�%�	�������-

#�
��� � ������� �	� ���	����
�
# %�	 �)��������
nebo trhání (rýpání) materiálu. Velmi namáhané 
�����������%������������"�����	���
��	�

Řešení pro dlouhodobá nasazení
-���
!������
�������	�" L�������	
�� ������5 #�)������	
�� %�#��&�� ��
�

����	������%���#�	�&������	�����������
#��-
������������%������� ��%�����L*�������� ������

#��)	�����>K���)�"�������	'�&���

#�	"�������������
��
�����
���.

Vysoce jakostní ochranný materiál a promyšlené 
%���>�����������"��@�����������*	�����D����-
��"��%���������������

Moderní chladicí systém

\�)������	
��%�#��&������	�������������

#��)	
��������#��)����%����"�������
rychleji dosáhne optimální provozní teploty.

Chladicí vzduch je nasáván z oblastí s níz-
���%��'�����5���>�����	�	������>���
����	'�&����������#�%��������

`��	����&�������������	�����%����
#���	'�&��

#��)	��%�	����������"�����
#��������
prašností.
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Intuitivní jednopákové ovládání

X"����	%�����#����������#��
"��%��)��������	�����#���
#-
����	%����)�������������%����-
)&�	�)	�	)�����%������������

 $��)����������
 E��%�K��ZC�5Z��|#
 E��%�K=�ZC�5M��|#
 E��%�KY�ZC��5Z��|#

����
��������%��&���� 
$�������%�'�&�������� 
�@��������
#������'�
#��
naprogramovaná nastavení.

Brzdový Inchpedál  

I�)�����&���)��%�����-
������)����@>���������
%���
���>��#�%�)���
kontrolovat rychlost a event. 
���	�����"��)	
�D���
	�

 ���
#D���
�
 =J��)	
�D���
�
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Komfort
A��&��%���)���%��
��	'�&������������	����)������D�����%���"���#�
�������F��D�������"	��!	�"#����������������"�)��������5�������	
���
��%���)�����������#����������"���%��D�����%�)�����%�����������
��
���
����������%��
	�`��	����
���#��)����)��"��%�����
���������)����

Kabina extra třídy
Ergonomie $����'���� ��%���)��� %��
��	'�& ��������� ��"�-

��	)�����%��)%����)�%�������&����%��)���	���
%��
	�`'�
#��%�������������)�
�%���� ����%��-
#��)�&��%���)������#
�)���>	������

���������!���	 I����D���	���������������)�����5�	
#�����&-
����������@������'�
#�������	
��#�)�����
��"	�&$;<=�%�����)�����>�#��"���%�)����-
nem stanovenými limity.

Vynikající výhled ������������
#����;X$E|�X$E����������&-
���� %�������� ��"	�� ���>K��� ����������	 �%�	-
mální výhled do všech stran.

Jednoduché a přesné řízení
&����������������� $���
���)������)�
�%���������D����&�%��-


	��& ��)	� �'�
#�� ���)�� D���
�5 �����& D���
�
��������������&��

Plynulá regulace ;�
#������������%������"���������"��%����-
šení hnací síly.

*����!���	
���
�����	�
�

J��)����������"&#������%���%�#�"��������
%�������I���������������	#�)������	
��#����-
�����@>��������� ��)��)�
#���%&����%�#�-
"�������	
����)	�"�>)&���

$�	����������������������	
�����	������%����-
��
�"��)�����
����%�#�����'�&)������'���
"��%������%�������������

/���	�����������
�

$����������)�����	�)	��-
cí provozních poruch  
��	)����&�����&��� 
zorném poli strojníka. 

Automatická kontrola,  
indikace a výstraha  
provozních poruch.

Promyšlené detaily 

E���)��)%��)������������
�)���)�
�%�	#��)�������&
%��%�����=`%��
#��)	
�"�*�

���*	"	���5%������	�������)�-
)���Y����"�&������	�����-
�	��������	�%&����	�������
%�������%��
��	'�&�

F��D���������������'���"��-
ní posuvná okna, tónované 
%����������%&�������#��
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Základní stroj

 Vznětový motor 
Vznětový motor Liebherr D 934-L-A6
  Mezní hodnoty emisí podle 97/68/ES, 

2004/26/ES stupeň IIIA a EPA/CARB Tier 3
Výkon (ISO 9249) 120 kW / 163 HP
Výkon (SAE J1349) 120 kW / 161 HP
Jmenovité otáčky 1.800 1/min
Zdvihový objem 7,0 l
Konstrukce  4válcový řadový motor, chlazený vodou,  

turbodmychadlo, chladič stlačeného vzduchu
Vstřikovací systém  Přímé vstřikování, systém čerpadlo-palivové 

potrubí-tryska, elektronické řízení
Mazání motoru  Tlakové oběžné mazání, možná šikmá poloha 

do 45° (na všech stranách)
Provozní napětí 24 V
Alternátor 80 A
Startér 5,4 kW
Baterie 2 x 170 Ah / 12 V
Vzduchový filtr  Suchý vzduchový filtr s hlavním a bezpečnost-

ním prvkem, předřazený odlučovač, servisní 
indikace na místě řidiče

Chladicí systém  Kombinovaný chladič skládající se z chladicí 
jednotky pro vodu, hydraulický olej, palivo a 
plnicí vzduch; hydrostatický pohon ventilátoru

 Pohon pojezdu, řízení
Pohonný systém  Plynulý hydrostatický pohon pojezdu, nezá-

vislý pohon pro každou stranu podvozku
Jízdní rychlost*  Plynule regulovatelná 

Stupeň 1: 0 – 4,0 km/h (4,8 km/h dozadu) 
Stupeň 2: 0 – 6,5 km/h (7,8 km/h dozadu) 
Stupeň 3: 0 – 11,0 km/h (11,0 km/h dozadu) 
*  Přednastavení, všechny rozsahy rychlosti mohou 

být přizpůsobeny na akceleračním tlačítku
Tlačná síla při 1,5 km/h  235 kN
Regulace mezního  Systém Litronic kontroluje otáčky motoru a 
zatížení   řídí jízdní rychlost v závislosti na potřebné 

tlačné síle
Řízení Hydrostatické
Provozní brzda Hydrostaticky samodržná, bezúdržbová
Parkovací brzda/  Mokrá lamelová brzda, bezúdržbová,  

autobezpečnostní brzda  matická aktivace 
 v neutrální poloze akceleračního tlačítka
Chladicí systém  Chladič hydraulického oleje, integrovaný v 

kombinovaném chladiči
Filtrace   Jemná filtrace v chladicím okruhu
Koncový pohon  S čelní sériově zapojenou planetovou 

převodovkou, dvojité utěsnění převodovky s 
elektronickou kontrolou těsnosti

Řízení  Jediná řídící páka pro všechny jízdní a řídicí 
pohyby, včetně otáčení na místě

 Podvozek
  L XL LGP
Uložení Nosné nápravy a kyvný můstek
Řetězy  S olejovým mazáním, jednožebrové desky 

pásů, napnutí řetězu pružinovým napínákem  
a tukový napínací válec

Články řetězu 42 46 46
Vodicí kladky/nosné kladky 7/2 8/2 8/2
Mnohoúhelníkové segmenty 5 5 5
Desky pásů standardní 508 mm 508 mm 711 mm
    812 mm
Desky pásů volitelné 560 mm 560 mm 914 mm
  610 mm 610 mm

 Množství provozních kapalin
Palivová nádrž 365 l
Chladicí systém 30 l
Motorový olej s filtrem 29 l
Rozvodovka 3,0 l
Hydraulická nádrž 144 l
Koncové převody L XL, každý 15 l
Koncové převody LGP, každý   20 l

 Kabina řidiče
Kabina   Elasticky uložená, uzavřená kabina s přetlako-

vou ventilací, pomocí ručního čerpadla sklopná 
o 40°, integrovaná ochrana proti překlopení 
ROPS (ISO 3471) a ochrana proti odlétajícímu 
kamení FOPS (ISO 3449)

Sedadlo řidiče  Individuálně nastavitelné
Kontrola  Analogový LC-Display, automatická kontrola  

a zobrazení provozních poruch

 Pracovní hydraulika
Hydraulický systém Potřebné řízení „Load-Sensing“
Typ čerpadla Axiální kotoučové čerpadlo
Dopravované  169 l/min
množství max.
Omezení tlaku  200 barů
Řídicí blok  2 segmenty s možností rozšíření na 4
Filtrace   Zpětný filtr s magnetickou tyčí v hydraulické 

nádrži
Řízení  Jediná řídící páka pro všechny pohyby radlice

 Hlučnost
Hladina akustického tlaku  LpA = 77 dB(A)
podle ISO 6396:2008 (v kabině)
Hladina akustického  LwA = 109 dB(A)
výkonu podle 2000/14/ES (v okolí)

Tlačná sílaTlačná síla kN

Rychlost km/h

 Tlačná síla PR 724
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Rozměry    PR 724 L PR 724 XL PR 724 LGP   
          

A Výška s kabinou řidiče mm 3.197 3.197 3.197

B Délka bez vybavení mm 4.114 4.173 4.173

C Rozvor mm 2.830 3.210 3.210

D Výška žebra mm 56 56 56

E Rozchod řetězů mm 1.800 1.800 2.084

F Šířka podvozku1 mm 2.410 2.410 2.998

G Šířka přes kulové čepy mm 2.648 2.648 3.248

H Světlá výška mm 475 475 475

1 Desky pásů 610 mm (L a XL) popř. 914 mm (LGP)

Rozměry
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Čelní výbava

  6-ti cestná radlice 6-ti cestná radlice 6-ti cestná radlice se 6-ti cestná radlice 6-ti cestná radlice se 6-ti cestná radlice 6-ti cestná radlice se

  s vnitřním  sklopnými rohy  sklopnými rohy  sklopnými rohy

  tlačným rámem1 L L XL XL LGP LGP

Objem hrnutého materiálu podle ISO 9246 m3 3,17 3,17 3,17 3,17 3,39 3,39

A Výška radlice mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.100 1.100

B Šířka radlice mm 3.204 3.204 3.204 3.204 3.790 3.790

B1 Šířka radlice při natočení mm 2.997 3.081 2.997 3.081 3.537 3.638

 Přepravní šířka mm 2.997 2.430 2.997 2.430 3.537 3.000

C Výška zdvihu mm 1.149 1.149 1.187 1.187 1.174 1.174

D Rypná hloubka mm 532 532 510 510 504 504

E Nastavení úhlu záběru  5° 5° 5° 5° 5° 5°

F Nastavení úhlu natočení  23° 18° 23° 18° 23° 18°

 Dráha náklonu max. mm 474 474 474 474 560 560

H Celková délka, rovná mm 5.369 5.369 5.501 5.501 5.468 5.468

 Pohotovostní hmotnost2 kg 16.867 17.202 17.427 17.762 18.437 18.772

 Měrný tlak na podloží2 kg/cm2 0,49 0,50 0,44 0,45 0,31 0,32

1 Volitelně i vně uložený tlačný rám (viz výrobní informace k tématu 6-ti cestná radlice s vně uloženým tlačným rámem)
2 Mazací a provozní látky, 6-ti cestná radlice, strojník, desky pásů 610 mm (L a XL), popř. 914 mm (LGP)
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Přední pracovní vybavení

  Semi U radlice Semi U radlice Semi U radlice Základní radlice Základní radlice Základní radlice

  a základní radlice L  XL L XL LGP

Objem hrnutého materiálu podle ISO 9246 m3 4,27 4,27 3,14 3,14 3,43

A Výška radlice mm 1.250 1.250 1.200 1.200 1.100

B Šířka radlice mm 3.000 3.000 3.000 3.000 3.600

C Výška zdvihu mm 968 1.062 968 1.062 1.061

D Rypná hloubka mm 419 460 419 460 460

E Nastavení úhlu záběru  10° 10° 10° 10° 10°

 Dráha náklonu max. mm 639 639 639 639 618

H Celková délka, rovná mm 5.155 5.535 4.941 5.321 5.316

 Pohotovostní hmotnost1 kg 16.792 17.287 16.662 17.157 18.322

 Měrný tlak na podloží1 kg/cm2 0,49 0,44 0,48 0,44 0,31

1 Mazací a provozní látky, semi U radlice/základní radlice, strojník, desky pásů 610 mm (L a XL) popř. 914 mm (LGP)
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Zadní vybavení

         Tažné ústrojí Pevné

    

A Dodatečná délka mm 463

B Průměr zajišťovacího čepu mm 45

C Tažná výška mm 525

D Světlá výška mm 435

 Šířka táhla mm 90

 Hmotnost kg 205

   3zubý  Paralelogram

  rozrývač  

A Trhací hloubka (max./min.) mm 500 / 350

B Výška zdvihu (max./min.) mm 650 / 500

C Délka, rozrývač zdvižený mm 1.071

D Délka, rozrývač spuštěný mm 1.427

E Šířka nosníku mm 2.300

F Vzdálenost zubů mm 1.000

 Hmotnost kg 1.480
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Vybavení

Základní stroj 
Odtahovací spojka  •
Spojovací zařízení pro přívěsy vzadu  •
Závěsné oko vpředu  •
Skříň baterie, uzamykatelná  •
Podlahové vany, zesílené   •
Chladič, velká oka  •
Ochrana chladiče, výkyvná  • 
LiDAT Plus - systém přenosu dat   •
Vznětový motor Liebherr  •
Pohon ventilátoru, hydraulický  •
Kryt ventilátoru  •
Víko motoru s perforovaným plechem  •
Dveře motorového prostoru s  
perforovaným plechem  •
Dveře motorového prostoru,  
s kloubovým závěsem, uzamykatelné  •
Oka pro nakládání jeřábem  •
Odlučovač vody v palivu  •
Suchý vzduchový filtr, 2stupňový  •
Předfiltr s automatickým odlučováním  
nečistot  •
Sada nářadí  •
Filtry částic  +
Vybavení, nástavec pro lesní práce  +
Vybavení pro provoz na skládce  +
Ochrana nádrže, kompletní  +
Tankovací čerpadlo, elektrické  +
Výfukový filtr pevných částí  +
Ochrana chladiče, zesílená  +
Náplň Bio-oleji Liebherr  +
Pohon ventilátoru, hydraulický,  
reverzní  +
Zvláštní barevné provedení  +
Odlučovač vody v palivu, vyhřívaný  +
Příprava pro instalaci laserové GPS  +

• = standard, + = možnost

Pohon pojezdu 
Automatická parkovací brzda  •
Automatická kontrola  •
Jednopákové ovládání  •
Elektronická regulace mezního zatížení  •
Elektronické řízení  •
Regulace rychlosti, 3stupňová  •
Hydrostatický pohon pojezdu  •
Nouzový vypínač  •
Chladič oleje  •
Planetové koncové pohony  •
Bezpečnostní páka  •
Brzdový Inch pedál  +

Podvozek 
Uzavřený rám podvozku  •
Šroubované segmenty hnacího kola  •
Dělený koncový článek řetězů  •
Řetězy, mazané olejem  •
Rám podvozku, kyvný  •
Nosná náprava, předsunutá  •
Desky pásů s provedením ESS  +
Desky pásů s otvory  +
Vedení řetězu, středové  +
Kryt řetězu  +
Podvozek L  +
Podvozek XL  +
Podvozek LGP  +
Segmenty hnacího kola se  
samočištěním  +

Kabina řidiče 
Odkládací police  •
Loketní opěrky 3D, přestavitelné  •
Tlaková ventilace  •
Sedadlo řidiče, 6násobně přestavitelné  •
Vnitřní osvětlení  •
Háček na oděv  •
ROPS/FOPS  •
Zpětné zrcátko uvnitř  •
Bezpečnostní sklo, tónované  •
Ostřikovače skel s intervalovou funkcí  •
Stěrače vpředu, vzadu a na dveřích  •
Posuvné okno, vlevo  •
Sluneční clona  •
Zásuvka 12 V  •
Vodní topení  •
Sedadlo řidiče, vzduchem odpružené  +
Hasicí přístroj  +
Klimatizační jednotka  +
Chladicí box  +
Rádio  +
Příprava pro rádio  +
Posuvné okno, vpravo  +
Ochranná mříž čelního skla  +
Prodloužení opěradla sedadla  +

Přístroje –  
indikace 

Indikace rozmezí rychlosti (digitální)  •
Indikace teploty chladicí vody  
(analogová)  •
Indikace zásoby pohonných hmot  
(analogová)  •
Počítadlo provozních hodin (analogový)  •
Kontrolka nabití baterie  •
Kontrolka vznětového motoru  •
Kontrolka elektronického řízení  •
Kontrolka utěsnění převodovky  
pojezdu na každé straně  •
Kontrolka ruční brzdy  •
Kontrolka odlučovače vody v palivu  •
Kontrolka řízení ventilátoru  •
Kontrolka pracovního tlaku čerpadla  •
Kontrolka plovoucí polohy radlice  •
Kontrolka znečištění hydraulického filtru  •
Kontrolka znečištění vzduchového filtru  •
Kontrolka žhavení vznětového motoru  •
Varovné světlo kabiny řidiče  •
Kontrolka teploty hydraulického oleje  +

Pracovní  
hydraulika 

Regulační čerpadlo s funkcí  
„Load-Sensing“  •
Zpětná filtrace v nádrži  •
Rychlospouštěcí funkce radlice  •
Řídicí blok pro 2 okruhy  •
Plovoucí poloha radlice  •
Předběžné nastavení, hydraulické  •
Hydraulika pro rozrývač  +
Hydraulika pro lanový naviják   +
Kontrola hladiny oleje v hydraulické  
nádrži  +

Vybavení 
Montážní deska pro přídavná zařízení  +
Tažné zařízení, pevné  +
Tažné zařízení, otočné  +
Protizávaží na zádi  +
Zadní rozrývač, 3-zubý  +
Ochranná mříž na zádi  +
6-ti cestná radlice - vnitřní tlačný rám  +
6-ti cestná radlice - vně uložený  
tlačný rám  +
Základní radlice  +
Semi U radlice  +
Naviják  +
Plech proti přepadávání materiálu  +

Části vybavení a dodatečné díly cizích výrobců nesmí  
být namontovány nebo přidány bez souhlasu společnosti  
Liebherr!

Elektrické  
zařízení 

Startér 5,4 kW  •
Pracovní světlomet vpředu, 4 kusy  •
Pracovní světlomet vzadu, 2 kusy  •
Baterie startu za studena, 2 kusy  •
Hlavní spínač baterie, mechanický  •
Palubní napětí 24 V  •
Alternátor 80 A  •
Houkačka  •
Zpětné výstražné zařízení  +
Maják  +
Imobilizér, elektronický  +
Přídavný světlomet vzadu  +
Přídavný světlomet vpředu na 
zvedací páce, 4 kusy  +



Firemní skupina Liebherr

Velká rozmanitost výrobků
Firemní skupina Liebherr je jedním z největších celosvětových 
výrobců stavebních strojů. Také v jiných oblastech získávají 
produkty a služby Liebherr vysoké uznání. Mezi další 
 produkty firemní skupiny patří například chladničky a mraz-
ničky, vybavení pro letecký průmysl a železniční dopravu, 
obráběcí stroje, stavební jeřáby, přístavní a lodní jeřáby.

Maximální prospěch zákazníků
Ve všech výrobních oblastech jsou nabízeny kompletní 
modelové řady s mnoha variantami vybavení. Svou 
 technickou vyzrálostí a uznávanou kvalitou nabízí produkty 
Liebherr při praktickém používání maximální míru užitku.

Technologická kompetence
Aby společnost Liebherr splnila vysoké nároky na kvalitu 
svých produktů, klade velký důraz na zvládnutí základních 
kompetencí. Proto důležité konstrukční skupiny vznikají 
z vlastního vývoje a výroby, například veškerá pohonná a 
řídicí technika pro stavební stroje.

Globálně a nezávisle
Rodinný podnik Liebherr založil v roce 1949 pan Hans 
 Liebherr. V průběhu let se malý rodinný podnik rozrostl do 
mezinárodní firemní skupiny s více než 35.000 zaměstnanci 
ve  více než 120 společnostech na všech kontinentech. 
Zastřešující společností firemní skupiny je Liebherr-Inter-
national AG se sídlem v Bulle, ve Švýcarsku, jejíž majitelé 
jsou výhradně jen členové rodiny Liebherr.

www.liebherr.cz

Liebherr-Werk Telfs GmbH
Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs 
� +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772
www.liebherr.com, E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com
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