Buldozery

PR 754 PR 764
Výkon motoru:
250 kW / 340 PS
310 kW / 422 PS
Provozní hmotnost: 35.000 / 40.800 kg 44.220 / 52.685 kg
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PR 754

PR 764

Výkon motoru:
250 KW / 340 PS
Provozní hmotnost:
35.000 - 40.800 kg
Objem hrnutého materiálu: 8,90 - 11,70 m³
Hydrostatický pohon pojezdu
s elektronickým řízením

Výkon motoru:
310 kW / 422 PS
Provozní hmotnost:
44.220 - 52.685 kg
Objem hrnutého materiálu:
13,6 - 17,0 m³
Hydrostatický pohon pojezdu
s elektronickým řízením

PR 754 Litronic PR 764 Litronic

Výkonnost

Čistá síla a inovační technologie: Toto jsou znaky
buldozerů Liebherr 4.generace. Příznivý poměr
mezi provozní hmotností a výkonem motoru zajišťuje za všech podmínek maximální produktivitu. Jak
při rozrývání, přesouvání materiálu nebo planýrování, buldozery PR 754 a PR 764 při každém nasazení přesvědčují svými vynikajícími výkony.

Hospodárnost

Léty prověřená hospodárnost mluví pro Liebherr:
Jako všechny stroje Liebherr, tak i PR 754 a
PR 764 jsou zaměřeny na dlohodobou životnost,
snadnou obsluhu a jednoduchost. To snižuje náklady na údržbu i doby prostojů. Naše vznětové motory
nejnovější generace spojují výkon a úspornost – v
kombinaci s efektivním pohonným systémem garantují vysoký tlačný výkon při nízké spotřebě paliva.

Spolehlivost

Silný a solidní: Konstrukce a kvalita materiálu buldozerů Liebherr zajišťují dlouhou životnost. Zvláště
namáhané díly jsou vyrobeny z vysokopevnostních
materiálů, s optimální ochranou proti opotřebení.
Díky tomu jsou buldozery Liebherr spolehlivé stroje
s maximální disponibilitou.

Komfort

Buldozery čtvrté generace nabízí obsluze velkoryse dimenzované pracoviště vytvořené podle nejmodernějších ergonomických hledisek. Prostorná,
komfortní kabina umožňuje optimální výhled do
pracovního prostoru stroje a na radlici. Za pomoci intuitivního joystickového řízení lze stroj citlivě
a bezpečně řídit.

PR 754 Litronic PR 764 Litronic
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Motor Liebherr s nejnovějšími
technologiemi
• Elektronická regulace průběhu výkonu
a točivého momentu přínáší vynikající
schopnosti při hrnutí i rozrývacích
pracech.
• Ekologický a úsporný: odpovídá nejnovějším normám výfukových emisí.
• Extra hluboká olejová vana dovoluje
jízdu až do sklonu 45° (PR 754) nebo
40° (PR 764).
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PR 754 Litronic PR 764 Litronic

Výkonnost
Společnost Liebherr při vývoji čerpá z více než 30 let zkušeností s konstrukci
hydrostaticky poháněných buldozerů. Silné buldozery čtvrté generace představují spolehlivé stroje pro nejrůznější nasazení.

Vysoká produktivita
Robustní konstrukce
pohonu

Výkonný vznětový motor Liebherr v kombinaci
s inovativním pohonem pojezdu poskytuje dostatek výkonu v každé situaci. Pohonný systém nevyžaduje žádné řazení, výkon motoru je proto bez
přerušení, a to i během zatáčení, přenášen na pojezdové ústrojí.

Velké tlačné a rozrývací
výkony

Díky hydrostatickému pohonu pojezdu může strojník jednoduše ovládat a měnit požadovanou rychlost a tlačnou sílu. Plynulý průběh výkonu tohoto
pojezdu také vede k minimálnímu prokluzu pásů
a efektivnímu přenosu síly na podložku.

Podvozek s výkyvnými
kladkami

Liebherr nabízí pro práci v nerovném povrchu
a pro těžká nasazení varianty výkyvného podvozku. Je tak dosaženo lepšího přenosu výkonu.

Vynikající manévrovací
schopnosti

Speciálně při práci s rozrývačem se projevují výhody hydrostatického pohonu pojezdu. Nejen vysoká tažná síla, ale i manévrovatelnost - schopnost
otočit se na místě je velmi důležitá, aby mohl stroj
rozrušit podloží i ve více směrech a tím ho připravit
k odhrnutí.

Výborné odvalování materiálu v radlici

Radlice strojů PR 754 a PR 764 byly optimalizovány pro dobré odvalování hrnutého materiálu. To
také zvyšuje celkový výkon hrnutí.

Nízké těžiště stroje

Díky uspořádání pohonných komponentů mají
buldozery Liebherr nízko položené těžiště, což zajišt´uje bezpečný provoz i při práci na svazích a
náspech.

Vynikající světlost stroje

Stroj díky promyšlenému uspořádání podvozku
dosahuje výborné světlé výšky. I při těžkých nasazeních a vysokých terénních překážkách mají
buldozery vynikající průchodnost.

Liebherr Hydrostat

Podvozek s výkyvnými kladkami

• Automatické přizpůsobení rychlosti a točivého momentu při změně zatížení vždy
optimalizuje přenos síly stroje.

• Podvozek s výkyvnými kladkami
zvyšuje při nasazení v nerovných terénech styčnou plochu pásu. To vede ke
zlepšení trakce pojezdu a současně
k tlumení energie z nárazů při přejezdu nerovností.

• I při nízkých rychlostech, jako např. při
těžkém trhání, zůstává tepelné zatížení
hydrostatického pohonu pojezdu nízké.
Vysoký stupeň účinnosti pohonu je tak
nezměněn.

• Při nasazeních na málo únosných či
měkkých podložích, jako např. skládkování uhlí nebo štěpky, jsou buldozery vybaveny podvozkem s pevnými
rolnami.

PR 754 Litronic PR 764 Litronic
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Nízká spotřeba paliva díky
konstantním otáčkám motoru
Měrná spotřeba paliva [g*kWh-1]

• Protože jmenovité otáčky motoru leží
v oblasti nejnižší měrné spotřeby paliva,
je dosaženo nejúspornějšího provozu.

Jmenovité otáčky motoru [U*min-1]
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PR 754 Litronic PR 764 Litronic

Hospodárnost
Buldozery Liebherr jsou konstruovány s důrazem na hospodárnost provozu.
Proto jsou veškeré konstrukční prvky sladěny pro vysokou produktivitu strojů,
nízkou spotřebu pohonných hmot a dlouhou životnost, což znamená nízké provozní náklady.

Nízká spotřeba pohonných hmot
Konstantní, nízké otáčky
motoru

Vznětový motor Liebherr pracuje s konstantními
otáčkami motoru, nezávisle na rychlosti. Tím je
dosaženo nízké spotřeby pohonných hmot. Díky
nízkým jmenovitým otáčkám motoru dochází k lepšímu plnění spalovacího prostoru a tedy i efektivnějšímu spalování paliva.

Pohonný systém

Hydrostatický pohon pojezdu garantuje vysoký
stupeň účinnosti v celém rozsahu rychlosti. Také
při nízké rychlosti pojezdu a vysoké potřebě výkonu (rozrývání) zůstává teplota oleje nízká.

Pracovní hydraulika
„Load-Sensing“

Tento systém vždy spotřebovává jen energii, kterou skutečně pracovní hydraulika potřebuje, tím
dochází k dalším úsporám paliva.

Nízké provozní náklady
Dobrá přístupnost

Všechna servisní místa motoru jsou dostupná
z boku, hydraulicky sklopná kabina dále umožňuje přístup ke komponentům uvnitř stroje. Servisní
práce mohou být prováděny rychle a efektivně.

Prodloužené intervaly
údržby

Intervaly údržby jsou optimálně přizpůsobeny jednotlivým komponentům. Na silně znečišt’ovaných
místech, jako např. na tlačném rámu, jsou použita
bezúdržbová ložiska.

Vysoká životnost podovzku
Robustní podvozkové
komponenty

Díky použití kvalitních komponentů v kombinaci
s materiály, odolnými proti opotřebení je dosaženo
vysoké životnosti podovozku.

Sklopná kabina

Řízení Liebherr Litronic

• Umožňuje jednoduchý a rychlý přístup
ke všem komponentům pohonu pojezdu a pracovní hydraulice.

• Liebherr Litronic řízení ovládá rychlost jízdy, podle
pokynů obsluhy a podmínek nasazení.

Jednoduchá údržba
• Všechny servisní body se nacházejí na
jedné straně stroje. Tak je každodenní
kontrola stroje jednoduchá a časově
nenáročná.

• Jak při hrnutí ,tak při rozrývání je omezen prokluz
pásů na minimum - to zvyšuje přenos výkonu i životnost podvozku.

PR 754 Litronic PR 764 Litronic
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Správná konfigurace pro každé nasazení
• Pro těžební provedení i pro abrasivní materiály
jsou stroje vybyveny ochranami prvky pro zvýšení životnosti stroje.
• Při nasazení na skládkách odpadů, uhlí nebo
dřevní štěpky i např. při extrémních mrazech
nabízí Liebherr vždy správné řešení.
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PR 754 Litronic PR 764 Litronic

Spolehlivost
Vyzrálá technologie a vysoká kvalita nabízí maximální disponibilitu stroje. Komponenty speciálně vyvinuté pro stavební stroje garantují stabilitu i za těch nejtvrdších podmínek nasazení.

Pohonná jednotka Liebherr
Spolehlivé motory

Vznětové motory Liebherr byly vyvinuty pro nejtvrdší podmínky nasazení, robustní stavba a nízké
jmenovité otáčky zaručují maximální bezpečnost
provozu a dlouhou životnost.

Méně komponentů

Osvědčený hydrostatický pohon pojezdu nemá
mechanické komponenty, jako např. měnič točivého momentu, mechanickou převodovku nebo diferenciální řízení popř. řídicí spojky. Standardizovaná hydraulická čerpadla a hydromotory pracují
bezpečně a neopotřebovávají se.

Robustní koncový
pohon

Velkoryse dimenzovaný koncový pohon série 4
je koncipován jako extrémně robustní a pro maximální zatížení. Dvojité utěsnění převodovky s automatickou kontrolou těsnosti nabízí spolehlivou
ochranu.

Robustní rámová konstrukce
Hlavní rám skříňové
konstrukce

Hlavní rám tvoří osvědčená skříňová konstrukce.
Z toho vyplývá vysoká torzní tuhost, optimální zachycení a tlumení sil, vznikajících při hrnutí nebo
rozrývání materiálu. Velmi namáhané konstrukční
prvky jsou vyrobeny z lité oceli.

Zadní zubový rozrývač
pro nejvyšší výkony

Všechny varianty zubových rozrývačů jsou konstruovány pro nejtěžší nasazení - se zvláště robustní stavbou a ochranou proti opotřebení.

Spolehlivá řešení pro dlouhodobou životnost
Moderní chladicí
systém

Dva hydrostaticky poháněné ventilátory a chladiče
s širokými žebry garantují optimální chlazení i ve
velmi prašném prostředí.

Kabely s dodatečnou
ochranou před poškozením

Elektrické kabely jsou vybaveny dodatečnou pletenou ochranou a promyšlené položení svazku
kabelů garantuje maximální funkční bezpečnost
stroje a dobrou ochranu před mechanickými vlivy.

Dlouhodobě testované komponenty

Moderní chladicí systém

• Již ve fázi konstrukce jsou konstrukční
prvky dimenzovány pomocí analýzy FE
a optimalizovány vysoké zatížení.

• Dva elektronicky řízené ventilátory regulují
vždy provozní teplotu hydraulického oleje
a oleje motoru dle potřeby chlazení. Jednotlivé
komponenty jsou udržovány v optimálních
teplotních rozmezích - to šetří klíčové části
stroje a zvyšuje životnost.

• Komponenty průběžně procházejí intenzivním dlouhodobým testováním:
Ve strojích jsou použity jen ty díly, které
odpovídají vysokému standardu kvality.

• Chladicí vzduch je nasáván z oblasti s nízkou
prašností, tím je také sníženo znečištění motorového prostoru.
• Volitelně: reverzní ventilátor pro automatické
čištění žeber chladiče změnou směru otáčení
vrtule ventilátoru, zejména pro nasazení s vysokou prašností.

PR 754 Litronic PR 764 Litronic
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Intuitivní jednopákové ovládání

Brzdový Inchpedál

• Přesné řízení: Mohou být předvoleny tři
rozsahy rychlosti pojezdu 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

• Obsluha stroje může
pomocí nožního pedálu
ovládat rychlost pojezdu
nepo zabrzdit.

• Funkce paměti:
Po novém spuštění stroje zůstanou
zachována všechna naprogramovaná
nastavení.
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PR 754 Litronic PR 764 Litronic

1 Inch funkce
2 Brzdicí funkce

Komfort
Nově uspořádané pracoviště se vyznačuje mimořádným komfortem pro obsluhu
stroje. Komfortní kabiny Liebherr s velkým prostorem, ergonomickým uspořádáním a nízkou hlučností nabízí perfektní podmínky pro vysoké výkony během
celé pracovní doby. Vynikající výhled z kabiny dále zvyšuje bezpečnost provozu.

Kabina extra třídy
Ergonomie

Promyšlené uspořádání ovládacích prvků v kabině nabízí ideální předpoklady pro vysoké výkony
a produktivitu. Všechny přístroje a ovládací prvky
jsou přehledně uspořádané a lehce dosažitelné.

Nízká hlučnost

Díky efektivnímu odhlučnění a moderním, tichým
vznětovým motorům jsou všechny hodnoty hluku
v kabině PR 754 a PR 764 velmi nízké, hluboko
pod předepsanými limity.

Vynikající výhled

Integrovaná ochrana ROPS / FOPS a velkorysé
prosklení kabiny umožňuje strojníkovi optimální
výhled do všech stran.

Jednoduché a přesné řízení
Jednopákové řízení

Pomocí jedné ovládací páky lze komfortně a precizně řídit všechny jízdní funkce, včetně funkce
„otáčení na místě“.

Plynulá regulace

Rychlost je volena plynule bez řazení a bez přerušení hnací síly.

Bezpečnost
v každé situaci

I pro odvalování materiálu při jízdě do svahu má
stroj dostatečný výkon motoru. Díky samosvornosti hydrostatického systému může strojník při jízdě
z kopce jednoduchým zpětným pohybem joysticku
řídit brždění. Při zastavení stroje je automaticky
aktivovaná parkovací brzda v koncovém pohonu,
to ještě dále zvyšuje bezpečnost provozu stroje.

Promyšlené detaily
• Veliký odkládací prostor, včetně 12V
zásuvky k připojení chladicího boxu
je standardem.
• Flexibilní, několikanásobně polohovatelné sedadlo s přestavitelnými
loketními opěrkami vytváří komfort
pro práci obsluhy.
• Ostatní detaily jako boční posuvné
okno, tónovaná skla nebo opěrka pod
nohy dále zvyšují komfortní práci.

Výborný výhled na zadní
pracovní vybavení
• Velká prosklená plocha s integrovanou ochranou ROPS/
FOPS
• Dobrý výhled na špici rozrývače a pracovní prostor
• Přímý výhled na čep pro nastavení hloubky rozrývání

PR 754 Litronic PR 764 Litronic
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