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Výkon motoru: 150 kW / 204 HP 183 kW / 249 HP
Pohotovostní hmotnost: 20.481 - 25.106 kg 24.605 - 31.669 kg

PR 734  PR 744Buldozery
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PR 734 Litronic   PR 744 Litronic

Výkon motoru: 150 kW / 204 HP
Pohotovostní hmotnost: 20.481 - 25.106 kg
Kapacita radlice: 3,80 – 5,56 m³
Hydrostatický pohon pojezdu s

elektronickým řízením

PR 734

Výkon motoru: 183 kW / 249 HP
Pohotovostní hmotnost: 24.605 – 31.669 kg
Kapacita radlice: 6,0 – 7,2 m³
Hydrostatický pohon pojezdu s

elektronickým řízením

PR 744
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PR 734 Litronic   PR 744 Litronic

Výkonnost
Čistá síla a inovační technologie: Toto jsou znaky bul-

dozerů Liebherr čtvrté generace. Přesvědčivý poměr 

mezi pohotovostní hmotností a výkonem motoru 

zajišt´uje za všech podmínek maximální produktivitu. 

Jak při trhání (rozrývání), přesouvání materiálu nebo 

planýrování, PR 734 a PR 744 při každém nasazení 

přesvědčují svými vynikajícími výkony.

Hospodárnost
Léty prověřená hospodárnost mluví pro Liebherr: 

Jako všechny stroje firmy Liebherr tak i PR 734 a 

PR 744 profitují z příkladného servisního konceptu. 

To snižuje jak doby prostojů tak i náklady na údržbu. 

Naše vznětové motory nejnovější generace spojují 

výkon a úspornost – kombinace s efektním pohon-

ným systémem garantuje enormní tlačný výkon při 

nepatrné spotřebě paliva.

Spolehlivost
Silný a solidní: Konstrukce a kvalita materiálu bul-

dozerů Liebherr zajišt´ují dlouhou životnost. Zvláště 

namáhané díly jsou vyrobeny z vysoko pevnostních 

materiálů, citlivé body jsou optimálně chráněné.  

Díky tomu jsou buldozery Liebherr spolehlivé stroje 

s maximální disponibilitou.

Komfort
Buldozery čtvrté generace nabízí obsluze velkoryse 

dimenzované pracoviště vytvořené podle nejmoder-

nějších ergonomických hledisek. Prostorná, komfort-

ní kabina umožňuje optimální výhled do pracovního 

prostoru stroje a na radlici. Za pomoci intuitivního jed-

nopákového řízení lze stroj citlivě a bezpečně řídit.
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Vznětový motor Liebherr

• Nejmodernější technologie: Systém vstři-

kování paliva čerpadlo-palivové vedení-

tryska, 4ventilová technika, turbodmy-

chadlo s chlazením stlačeného vzduchu a 

elektronický řídící systém motoru disponují 

optimálními rezervami v každé situaci.

• Ekologický a úsporný: odpovídá nejnověj-

ším normám výfukových emisí 2004/26/ES 

stupeň IIIa (EU) a EPA/CARB Tier 3 (US).

• Hluboká olejová vana dovoluje šikmou jíz-

du do sklonu 45°.
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Společnost Liebherr při vývoji strojů čerpá z více než 30-ti let zkušeností v kon-

strukci hydrostaticky poháněných buldozerů. Silné buldozery čtvrté generace 

představují spolehlivé stroje pro nejrůznější nasazení.

Vysoká výkonnostní kapacita
Silný a pružný pohon Výkonný vznětový motor Liebherr v kombinaci s 

inovačním pohonem pojezdu poskytuje v každé 
pracovní situaci dostatek síly. Pohonný systém 
nevyžaduje žádné řazení, výkon motoru je pro-
to bez přerušení, i během zatáčení, přenášen na 
pojezdová ústrojí.

Velký tlačný a trhací 
(rypný) výkon

Díky hydrostatickému pohonu pojezdu může stroj-
ník lehce zadat optimální jízdní rychlost a sílu. I při 
přenosu maximálního výkonu je zabráněno protá-
čení pásů.

Výborné odvalování 
materiálu v radlici

Optimalizovaný tvar radlice zajišt´uje excelentní 
odvalování materiálu čímž je docíleno ještě vyšší-
ho tlačného výkonu.

Nejlepší planýrovací 
vlastnosti

Celá přední část stroje je tuhá a robustně konstru-
ovaná. Ve spojení s dlouhými podvozky je zajiště-
no klidné vedení radlice. 

Mnohostranné využití
Vynikající manévrovací 
schopnosti

Při práci ve velmi úzkém prostoru ukazuje hydro-
statický pohon svou další silnou stránku. Všechny 
řídicí pohyby, i otáčení na místě, mohou být prove-
deny rychle a bez námahy.

Nízké těžiště stroje Uspořádání komponentů pohonu má za následek 
extrémně nízké těžiště stroje, což zajišt´uje bez-
pečné provozní nasazení i v případě velmi těžké 
práce na svahu a náspu.

Liebherr Hydrostat

• Automatické přizpůsobení rychlosti a 

točivého momentu při změně zatížení 

vždy optimalizuje přenos síly stroje.

• I při nízkých rychlostech, jako např. při 

těžkém trhání, zůstane tepelné zatížení 

hydrostatického pohonu pojezdu nízké. 

Vysoký stupeň účinnosti pohonu zůsta-

ne nezměněn.

Optimalizovaný tvar radlice

• Radlice se vyznačují nekompro-

misním vnikáním a vynikajícím 

odvalováním materiálu. Navíc 

sražené hrany radlice umožňují 

strojníkovi včas rozpoznat napl-

nění radlice.

• Díky své robustní konstrukci a 

materiálům odolným vůči opotře-

bení se radlice Liebherr osvědčují i 

za nejtvrdších podmínek nasazení.

Výkonnost
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Nízká spotřeba paliva na základě 
konstantních otáček motoru

• Protože jmenovité otáčky motoru 

leží v rozmezí nejmenší specifické 

spotřeby paliva, je zajištěna maxi-

mální úspornost.
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Rychlovýměnný systém 
Liebherr PR 734

• Přepravní šířka méně než 3 m: 

Hydraulický rychlovýměnný systém 

umožňuje jednoduchou a rychlou pře-

pravu stroje.

• Krátká doba na přípravu a jednodu-

chá manipulace: Montáž a demontáž 

radlice je z několika hodin zkrácena 

na několik minut a může ji provádět 

jen jedna osoba.

Sklopná kabina

• Umožňuje jednoduchý a rychlý pří-

stup ke všem komponentům pohonu 

pojezdu a pracovní hydraulice.

Jednoduchá údržba

• Všechny servisní body se nachá-

zejí na jedné straně stroje. Tak jsou 

každodenní kontroly stroje jednodu-

ché a časově nenáročné.

Buldozery Liebherr jsou konstruovány s ohledem na hospodárnost. Z toho 

vyplývá nízká spotřeba pohonných hmot, vysoká produktivita, dlouhá životnost 

komponentů a nízké náklady na údržbu.

Nízká spotřeba pohonných hmot
Konstantní otáčky 
motoru

Vznětový motor Liebherr pracuje s konstantními 
otáčkami, nezávisle na jízdní rychlosti. Právě díky 
stálým otáčkám je zajištěn velice hospodárný 
provoz.

Nízké otáčky 
motoru

Z nízkých otáček vyplývá významně lepší plnění 
prostoru válců a efektivnější spalování paliva.

Efektivní pohonný 
systém

Hydrostatický pohon pojezdu garantuje vysoký 
stupeň účinnosti v celém rozsahu rychlosti. Speci-
álně u nízkých jízdních rychlostí a vysoké potřebě 
výkonu (trhání) zůstává teplota oleje nízká.

Pracovní hydraulika 
„Load-Sensing“

Tento systém vždy spotřebovává jen energii, kte-
rou skutečně potřebuje pracovní hydraulika a tím 
dochází k úspoře paliva.

Nízké náklady na údržbu
Dlouhé intervaly 
údržby

Intervaly údržby jsou optimálně přizpůsobeny jed-
notlivým komponentům. V silně znečišt’ovaných 
místech, jako např. na tlačném rámu, jsou použita 
bezúdržbová ložiska.

Dobrá přístupnost Všechna servisní místa vznětového motoru jsou 
dosažitelná z boku, sklopná kabina dále umožňuje 
přístup ke komponentům uvnitř stroje. Servisní prá-
ce mohou být prováděny rychle a efektivně.

Hospodárnost
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Klíčové technologie společnosti Liebherr

• Liebherr má desetileté zkušenosti s vývo-

jem, konstrukcí a výrobou komponentů a 

tím nabízí maximální spolehlivost.

• Důležité klíčové komponenty, jako např. 

vznětové motory, rozvodovka, hydraulické 

válce a koncové pohony pocházejí z vlast-

ní výroby a jsou vysoce kvalitní.
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Spolehlivost

Vyzrálá technologie a vysoká kvalita nabízí maximální disponibilitu stroje. Kom-

ponenty speciálně vyvinuté pro nasazení stavebních strojů společnosti Liebherr 

garantují stabilitu i za těch nejtvrdších podmínek nasazení.

Pohonná jednotka Liebherr
Stabilní motor Vznětové motory Liebherr byly vyvinuty pro nej-

tvrdší podmínky nasazení u nichž nízké jmenovité 
otáčky zaručují maximální bezpečnost provozu a 
dlouhou životnost.

Méně komponentů Osvědčený hydrostatický pohon pojezdu nemá 
mechanické komponenty, jako např. měnič toči-
vého momentu, mechanickou převodovku a dife-
renciální řízení popř. řídicí spojky. Standardizovaná 
hydraulická čerpadla a motory pracují bezpečně a 
neopotřebovávají se.

Robustní 
koncový pohon

Velkoryse dimenzovaný koncový pohon série 4 je 
koncipován jako extrémně robustní a pro maxi-
mální zatížení. Dvojité utěsnění převodovky s 
automatickou kontrolou těsnosti nabízí spolehli-
vou ochranu.

Robustní ocelová konstrukce
Hlavní rám skříňové 
konstrukce

Hlavní rám tvoří osvědčená skříňová konstruk-
ce. Z toho vyplývá vysoká torzní tuhost, optimální 
zachycení a tlumení sil vznikajících při odvalování 
nebo trhání (rýpání) materiálu. Velmi namáhané kon-
strukční prvky jsou vyrobeny z lité oceli.

Řešení pro dlouhodobá nasazení
Inovační chladicí systém Elektronicky řízený, hydrostaticky poháněný sací 

ventilátor spolehlivě a nezávisle na otáčkách 
motoru reguluje provozní teplotu. Extra velké 
lamely chladiče umožňují dobré samočištění.

Optimálně chráněný 
svazek kabelů

Vysoce jakostní ochranný materiál a promyšlené 
položení svazku kabelů garantují maximální funkční 
bezpečnost zařízení.

Dlouhodobě testované komponenty

• Již ve fázi konstrukce jsou konstrukční 

prvky dimenzovány pomocí analýzy FE 

a optimalizovány pro vznikající zatížení

• Komponenty průběžně procházejí 

intenzivním dlouhodobým testováním: 

Ve strojích jsou použity jen ty díly, které 

odpovídají vysokému standardu kvality.

Moderní chladicí systém

• Hydrostaticky poháněný ventilátor reguluje 

chladicí výkon s ohledem na potřebu: motor 

rychleji dosáhne optimální provozní teploty.

• Chladicí vzduch je nasáván z oblastí s nízkou 

prašností, čímž je na minimum sníženo zne-

čištění motorového prostoru.

• Volitelně: reverzní ventilátor pro rychlé čištění 

chladiče při nasazení v oblastech s vysokou 

prašností.
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Brzdový Inchpedál

• Dodatečně k jednopá-

kovému ovládání může 

strojník pomocí nožního 

pedálu kontrolovat rych-

lost a event. aktivovat 

brzdicí funkci.

 1 Inch funkce

 2 Brzdicí funkce

Intuitivní jednopákové ovládání

• Oblasti přesného řízení: Mohou být 

předvoleny tři rozsahy rychlosti pojez-

du a tlačítky lze provádět individuální 

programování.

 Přednastavení:  Stupeň 1: 0 - 4,0 km/h

  Stupeň 2: 0 - 6,5 km/h

  Stupeň 3: 0 -11,0 km/h

• Funkce Memory (pamět´):

 Po novém spuštění stroje zůstanou 

zachována všechna naprogramovaná 

nastavení.
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Přístrojová deska

• Přístrojová deska s indikací 

provozních poruch je ideál-

ně umístěna v zorném poli 

strojníka.

• Automatická kontrola, indi-

kace a výstraha provozních 

poruch.

Promyšlené detaily

• Standard představuje velká 

odkládací přihrádka včetně 

přípojky 12 V pro chladicí box.

• Flexibilní, přestavitelné seda-

dlo s 3násobně nastavitelnými 

loketními opěrkami vytváří 

příjemné pracoviště.

• Komfort strojníka zvyšují boč-

ní posuvná okna, tónované 

prosklení a opěrky na nohy.

Nově uspořádané pracoviště se vyznačuje mimořádným komfortem pro obsluhu 

stroje. Komfortní kabiny Liebherr s velkorysou nabídkou místa, ergonomickým 

uspořádáním a nízkou hlučností nabízí perfektní podmínky pro neunavující a kon-

centrovanou práci. Vynikající výhled usnadní bezpečné a cílené ovládání.

Kabina extra třídy
Ergonomie Promyšlené uspořádání pracoviště strojníka nabí-

zí ideální předpoklady pro uvolněnou a produktivní 
práci. Všechny přístroje a ovládací prvky jsou pře-
hledně uspořádané a lehce dosažitelné.

Nízká hlučnost Díky efektivnímu tlumení a moderním, tichým 
vznětovým motorům jsou všechny akustické hod-
noty v kabině PR 734 a PR 744 příkladné a leží 
hluboko pod zákonem stanovenými limity.

Vynikající výhled Integrovaná ochrana ROPS / FOPS a velkorozmě-
rové prosklení kabiny umožňuje strojníkovi opti-
mální výhled do všech stran.

Jednoduché a přesné řízení
Jednopákové řízení Pomocí jedné ovládací páky lze komfortně a pre-

cizně řídit všechny jízdní funkce, včetně funkce 
„otáčení na místě“.

Plynulá regulace Rychlost je volena plynule bez řazení a bez přeru-
šení hnací síly.

Bezpečnost 
v každé situaci

I pro odvalování materiálu při jízdě do svahu má 
stroj dostatečný výkon motoru. Díky samosvor-
nosti hydrostatického systému může strojník 
jednoduchým zpětným pohybem joysticku řídit 
brždění.

Při zastavení stroje automaticky aktivovaná parko-
vací brzda v koncovém pohonu ještě dále zvyšuje 
bezpečnost provozu stroje.

Komfort
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Základní stroj

Vznětový motor
PR 734 PR 744

Vznětový motor Liebherr D 936-L A6 D 936-L A6
Mezní hodnoty emisí podle 97/68/ES,
2004/26/ES stupeň IIIA a EPA/CARB Tier 3

Výkon (ISO 9249) 150 kW / 204 HP 183 kW / 249 HP
Výkon (SAE J1349) 150 kW / 201 HP 183 kW / 245 HP
Jmenovité otáčky 1.800 1/min 1.600 1/min
Zdvihový objem válců 10,5 l 10,5 l
Konstrukce 6válcový řadový motor, chlazený vodou, 

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

potrubí-tryska, elektronické řízení
Mazání motoru Tlakové oběžné mazání, pracovní sklon až 45°

(do všech stran)
Provozní napětí 24 V 24 V
Alternátor 80 A 80 A
Startér 7,8 kW 7,8 kW
Baterie 2 x 170 Ah / 12 V 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 chladící kapaliny, hydrau-
lického oleje (PR 734), paliva a stlačeného
vzduchu, hydrostatický pohon ventilátoru

Pohon pojezdu, řízení
PR 734 PR 744

Pohonný systém Plynulý hydrostatický pohon pojezdu, nezávislý
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 regulovány pákou pojezdu
Tlačná síla při 1,5 km/h 274 kN 365 kN
Regulace mezního Systém Litronic kontroluje otáčky motoru a řídí 
zatížení jízdní rychlost v závislosti na potřebné tlačné síle
Řízení Hydrostatické
Provozní brzda Hydrostaticky samosvorná, bezúdržbová
Parkovací brzda Mokrá lamelová brzda, bezúdržbová, automa tik-

ká aktivace v neutrální poloze ovládací páky
Chladicí systém Chladič hydraulického Oddělený 

oleje, integrovaný v chladič hydraulického
kombinovaném chladiči oleje

Filtrace Jemná filtrace v chladicím okruhu
Koncový pohon S čelní sériově zapojenou planetovou převo-

dovkou, dvojité utěsnění převodovky s elektro-
nickou kontrolou těsnosti

Řízení Jedna ovládací páka pro všechny jízdní a řídicí
pohyby

Množství provozních kapalin
PR 734 PR 744

Palivová nádrž 440 l 535 l
Chladicí systém 62 l 62 l
Motorový olej s filtrem 43 l 43 l
Rozvodovka 3,1 l 6,5 l
Hydraulická nádrž 162 l 189 l
Koncový převod, každý 16 l 19,5 l

Kabina řidiče
PR 734 PR 744

Kabina Elasticky uložená, uzavřená kabina s přetlakovou
ventilací, pomocí ručního čerpadla sklopná o 40°,
integrovaná ochrana proti překlopení ROPS 
(ISO 3471) a ochrana proti padajícímu kamení
FOPS (ISO 3449)

Sedadlo řidiče Individuálně nastavitelné
Kontrola Analogové ukazatele LC-Display, automatická

kontrola a zobrazení provozních poruch

Pracovní hydraulika
PR 734 PR 744

Hydraulický systém Řízení „Load-Sensing“ podle potřeby
Typ čerpadla Axiální čerpadlo
Dopravované množství 209 l/min 260 l/min
max.
Omezení tlaku 200 bar 260 bar
Řídicí blok 2 segmenty, možnost rozšíření na 4
Filtrace Zpětný filtr s magnetickou tyčí v hydraulické

nádrži
Řízení Jedna ovládací páka pro všechny pohyby radlice

Tlačná síla PR 734/PR 744

Podvozek
PR 734 PR 744
L XL LGP L LGP

Uložení Nosné nápravy a kyvný můstek
Řetězy S olejovým mazáním, jednožebrové desky

pásů, napnutí řetězu pružinovým napínákem a
tukový napínací válec

Články řetězu 40 44 44 40 44
Vodicí kladky/nosné kladky7/2 8/2 8/2 7/2 8/2
Mnohoúhelníkové 5 5 5 5 5
segmenty
Desky pásů standardní 508 mm 508 mm 812 mm 508 mm 812 mm
Desky pásů volitelné 560 mm 560 mm 914 mm 560 mm 914 mm

610 mm 610 mm 965 mm 610 mm
710 mm

Hlučnost
PR 734 PR 744

Hladina akustického tlaku LpA = 78 dB(A) LpA = 78 dB(A)
podle ISO 6396:1992 (v kabině) (v kabině)
Hladina akustického LwA = 111 dB(A) LwA = 112 dB(A)
výkonu podle 2000/14/ES (v okolí) (v okolí)
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Rozměry PR 734 L PR 734 XL PR 734 LGP PR 744 L PR 744 LGP

A Výška s kabinou řidiče mm 3.258 3.258 3.258 3.434 3.434

B Délka bez vybavení mm 4.335 4.335 4.335 4.657 4.692

C Rozvor mm 2.830 3.240 3.240 2.992 3.316

D Výška žebra mm 65 65 65 71,5 71,5

E Rozchod řetězů mm 1.830 1.830 2.180 1.980 2.180

F Šířka podvozku mm 2.381 2.381 2.992 2.541 2.992

G Šířka přes kulové čepy mm 2.724 2.724 3.474 3.000 3.600

H Světlá výška mm 494 494 494 545 545

Přepravní hmotnost11 mm 17.298 17.805 18.919 20.920 23.280

1Včetně mazacích a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabina ROPS/FOPS, desky pásů 508 mm/20” (L, XL) a 812 mm/32” (LGP).
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Rozměry
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Přední pracovní vybavení

Semi U radlice a PR 734 L PR 734 XL PR 734 LGP PR 744 L PR 744 LGP

základní radlice Semi U radlice Semi U radlice Základní radlice Semi U radlice Základní radlice3

Objem hrnutého materiálu podle m3 5,56 5,56 4,10 7,20 6,00
ISO 9246

A Výška radlice mm 1.400 1.400 1.150 1.545 1.320

B Šířka radlice mm 3.372 3.372 3.995 3.690 4.520

Šířka s rychloměničem11 mm 2.994 2.994 3.494 – –

C Výška zdvihu mm 1.170 1.206 1.215 1.222 1.179

D Rypná hloubka mm 536 554 559 511 616

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

Dráha náklonu max. mm 780 780 714 930 933

G Šířka s posuvným rámem mm 3.000 3.000 3.750 3.556 4.034

H Celková délka, rovná mm 5.678 5.948 5.693 6.050 5.935

Provozní hmotnost2 kg 20.481 20.993 22.216 24.605 27.250

Měrný tlak na podloží22 kg/cm2 0,71 0,64 0,42 0,81 0,50

1 Rychloměnič volitelně pro PR 734, pro verzi LGP maximální šířka desky pásů 812 mm. Při použití rychloměniče je doporučena montáž zadního 
protizávaží.

2 Včetně mazacích a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabina ROPS/FOPS, strojník, desky pásů 508 mm/20” (L, XL) a 812 mm/32” (LGP),
semi U radlice popř. základní radlice.

3 Je doporučeno umístění zadního protizávaží (2.200 kg).
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Přední pracovní vybavení

Mechanická PR 734 L PR 734 XL PR 744 L 

výkyvná radlice Výkyvná radlice Výkyvná radlice Výkyvná radlice

Objem hrnutého materiálu podle ISO 9246 m3 3,80 3,80 4,90

A Výška radlice mm 1.100 1.100 1.200

B Šířka radlice mm 4.240 4.240 4.590

B1 Přepravní šířka mm 3.850 3.850 4.175

C Výška zdvihu mm 1.190 1.203 1.290

D Rypná hloubka mm 617 648 570

F Nastavení úhlu výkyvu 25° 25° 25°

Dráha náklonu max. mm 475 475 735

G Šířka s posuvným rámem mm 2.890 2.890 3.200

H Celková délka, radlice rovná mm 5.655 5.925 6.215

H1 Celková délka, radlice natočená mm 6.458 6.728 7.105

Provozní hmotnost1 kg 20.813 21.325 24.805

Měrný tlak na podloží1 kg/cm2 0,72 0,65 0,82

1 Včetně mazacích a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabina ROPS/FOPS, strojník, desky pásů 508 mm/20”, mechanická výkyvná radlice
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Zadní vybavení

Tažné ústrojí PR 734 PR 744

Pevné

A Dodatečná délka mm 498 435

B Průměr zajišťovacího čepu mm 50 50

C Tažná výška mm 510 521

D Světlá výška mm 397 425

Šířka táhla mm 95 95

Hmotnost kg 263 345

3zubý PR 734 PR 744 PR 744

rozrývač Hydraulické

Paralelogram nastavení úhlu

záběru

A Trhací hloubka (max./min.) mm 507 / 357 749 / 449 749 / 449

B Výška zdvihu (max./min.) mm 681 / 531 755 / 457 759 / 459

C Délka, rozrývač zdvižený mm 1.199 1.586 1.569

D Délka, rozrývač spuštěný mm 1.531 1.937 1.937

E Šířka nosníku mm 2.320 2.184 2.184

F Vzdálenost zubů mm 1.000 1.000 1.000

Hmotnost kg 1.910 3.295 3.305

Max. nastavení úhlu záběru – – 25°
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Vybavení

Základní stroj S O

Odtahovací spojka •
Spojovací zařízení pro přívěsy vzadu •
Závěsné oko vpředu •
Vybavení, nástavec pro lesní práce •
Vybavení, nástavec ke skladování 
odpadů •
Skříň baterie, uzamykatelná •
Naplnění bio hydraulickým olejem •
Náplň, olej SAE 30 •
Náplň, olej SAE 10 •
Ochrana nádrže, kompletní •
Tankovací čerpadlo, elektrické •
Podlahové vany, zesílené •
Zařízení pro spouštění za studena 
s předžhavováním •
Chladič, velká oka •
Ochrana chladiče, zesílená •
Ochrana chladiče, otočná •
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 •
Zvláštní lak •
Odlučovač vody v pohonných hmotách •
Odlučovač vody v pohonných hmotách,
vyhřívaný •
Suchý vzduchový filtr, 2stupňový •
Předfiltr s automatickým odlučováním 
nečistot •
Sada nářadí •

S = standardní, O = možnost,  • = PR 734 a PR 744, (1) = jen pro PR 744, (2) = jen pro PR 734

Pohon pojezdu S O

Automatická parkovací brzda •
Automatická kontrola •
Jednopákové ovládání •
Elektronická regulace mezního zatížení •
Elektronické řízení •
Regulace rychlosti, 3stupňová •
Hydrostatický pohon pojezdu •
Brzdový Inch pedál (1) (2)
Nouzový vypínač •
Chladič oleje •
Planetové koncové pohony •
Bezpečnostní páka •

Podvozek S O

Uzavřený rám podvozku •
Šroubované mnohoúhelníkové 
segmenty •
Dělený koncový článek •
Řetězy s deskami pásů, s otvory •
Vedení řetězu, středové •
Řetězy, mazané olejem •
Kryt řetězu •
Podvozek L •
Podvozek XL (2)
Podvozek LGP •
Rám podvozku, kyvný •
Nosná náprava, předsunutá •
Mnohoúhelníkové segmenty s výřezy •

Elektrické 
zařízení S O

Startér 7,8 kW •
Pracovní světlomet vpředu, 6 kusů •
Pracovní světlomet vzadu, 2 kusy •
Baterie startu za studena, 2 kusy •
Hlavní spínač baterie, mechanický •
Palubní napětí 24 V •
Alternátor 80 A •
Zpětné výstražné zařízení •
Otáčivé světlo •
Houkačka •
Imobilizér, elektronický •
Přídavný světlomet vzadu •

Kabina řidiče S O

Odkládací police •
Loketní opěrky 3D, přestavitelné •
Popelník •
Tlaková ventilace •
Sedadlo řidiče, 6násobně přestavitelné •
Sedadlo řidiče, vzduchem odpružené •
Hasicí přístroj •
Vnitřní osvětlení •
Háček na oděv •
Klimatizační jednotka •
Chladicí box •
Rádiové zařízení •
Montáž rádia – připraveno •
ROPS/FOPS •
Zpětné zrcátko uvnitř •
Bezpečnostní sklo, tónované •
Ostřikovače skel s intervalovou funkcí •
Stěrače vpředu, vzadu •
Posuvné okno, vlevo •
Posuvné okno, vpravo •
Ochranná mříž čelního skla •
Prodloužení opěradla sedadla •
Protisluneční kryt •
Zásuvka 12 V •
Vodní topení •

Přístroje – 
indikace S O

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 teploty hydraulického oleje •
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 •

Pracovní 
hydraulika S O

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

Vybavení S O

Montážní deska pro přídavná zařízení •
Závěsné tažné ústrojí, pevné •
Závěsné tažné ústrojí, otočné •
Protizávaží na zádi PR 744 (2.200 kg) (1)
Protizávaží na zádi s odkládací 
přihrádkou PR 744 (2.800 kg) (1)
Protizávaží na zádi PR 744 (3 200 kg) (1)
Rozrývač, 1-zubý •
Rozrývač, 3-zubý •
Základní radlice •
Semi U radlice •
Výkyvná radlice •
Rychlovýměnné zařízení (2)
Lanová kladka •
Plech proti přepadávání materiálu •

Změny vyhrazeny.

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



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 26.000 zaměstnanci
ve více než 100 společnostech na všech kontinentech.
Zastřešující společností firemní skupiny je Liebherr-Interna-
tional AG se sídlem v Bulle, ve Švýcarsku, jejíž majitelé jsou
výhradně jen členové rodiny Liebherr.
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