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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
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Výkonnost

Spolehlivost

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.

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
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.

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.
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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°.
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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.
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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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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

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

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

PR 754 Litronic PR 764 Litronic

PR754-764_DRUCK.indd 77
NTB-PR-754-764_CZ.indd

7

13.04.2007 12:34:40
10.12.2009
12:56:06 Uhr

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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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.
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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.

10

1 Inch funkce
2 Brzdicí funkce
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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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Základní stroj
Vznětový motor
PR 754
PR 764
Vznětový motor
D 946 L A6
D 9508 A7
Liebherr 	Mezní hodnoty emisí podle 97/68/EG,
2004/26/EC stupeň IIIA , EPA/CARB Tier 3
Výkon (ISO 9249)
250 kW / 340 PS
310 kW / 422 PS
Výkon (SAE J1349)
250 kW / 335 PS
310 kW / 417 PS
Jmenovité otáčky
1.600 1/min
1.600 1/min
Zdvihový objem válců
12 l
16,2 l
Konstrukce 	6 válcový řadový motor
8 válcový V-motor
chlazení vodou, turbodmychadlo, chladič
stlačeného vzduchu
Vstřikovací systém
Přímé vstřikování,
Přímé vstřikování,
systém čerpadlosystém
palivové potrubí-tryska,
Common Rail,
elektronické řízení
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 filtrem a
vložkou mikrofiltru, předřazený odlučovač,
servisní indikace v kabině
Chladicí systém 	Kombinovaný chladič vody a plnícího vzduchu,
hydrostatický pohon ventilátoru

Pohon pojezdu, řízení
PR 754
PR 764
Pohonný systém 	Plynulý hydrostatický pohon pojezdu, nezávislý
pohon pro každou stranu podvozku
Rychlost pojezdu*	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 km/h dozadu)
* Přednastavená, rychlost může být regulována
pákou pojezdu.
Tlačná síla při
520 kN
610 kN
1,5 km/h
Regulace mezního
Systém Litronic kontroluje otáčky motoru
zatížení	a řídí rychlost pojezdu v závislosti na potřebné
tlačné síle
Řízení
Hydrostatické
Provozní brzda 	Hydrostaticky samosvorná, bezúdržbová
Parkovací brzda 	Mokrá lamelová brzda, bezúdržbová, automatická aktivace v neutrální poloze ovládací páky
Chladicí systém 	Oddělený chladič hydraulického oleje,
hydrostatický pohon ventilátoru
Filtrace
Jemný filtr v chladicím okruhu
Koncový pohon 	S čelní, sériově zapojenou planetovou
převodovkou, dvojité utěsnění převodovky
s elektronickou kontrolou těsnosti
Řízení 	Jedna ovládací páka pro řízení pojezdu
i zatáčení

Kabina strojníka
PR 754
PR 764
Kabina 	Odpružená uzavřená kabina s přetlakovou
ventilací, sklopná o 40° pomocí ručního
čerpadla, integrovaná ochrana proti převrácení
ROPS (ISO 3471) a ochrana proti padajícím
předmětům FOPS (ISO 3449)
Sedadlo řidiče
Individuálně nastavitelné
Kontrola	Analogové ukazatele LC-Display, automatická
kontrola a zobrazení provozních poruch

Hlučnost
Hladina hluku podle
ISO 6396:1992
Hladina hluku podle
2000/14/ES

PR 754
LpA = 78 dB(A)
(v kabině)
LwA = 113 dB(A)
(v okolí)

PR 764
LpA = 79 dB(A)
(v kabině)
LwA = 114 dB(A)
(v okolí)

Tlačná síla PR 754/PR 764

PR 754
PR 764
Provedení	Podvozek s pevnými nebo s výkyvnými
kladkami
Uložení
Nosné nápravy a kyvný můstek
Řetězy	Mazané olejem, jednožebrové desky pásů
SESS, napnutí řetězu pružinovým napínákem
a napínání tukem
Počet článků řetězu,
každá strana
44
44
Vodicí kladky/nosné
kladky, každá strana
7/2
7/2
Turasové segmenty,
každá strana
5
3
Desky pásů standardní 560 mm SESS
610 mm SESS
Desky pásů volitelné
610 mm SESS
660 mm SESS
660 mm SESS
710 mm SESS
710 mm SESS
760 mm SESS
* SESS Super Extrem Service Shoes
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Tlačná síla

Podvozek

Rychlost
Tlačná síla je závislá na trakci a provozní hmotnosti

PR 754 Litronic PR 764 Litronic

NTB_PR754-764_T_CZ_04.indd 12

15.12.09 13:02

Základní stroj
Pracovní hydraulika

Množství provozních kapalin

PR 754
PR 764
Hydraulický systém
Řízení „Load-Sensing“ podle potřeby
Typ čerpadla
Regulační čerpadlo
Max. průtok oleje
261 l/min
352 l/min
Omezení tlaku
260 bar
260 bar
Řídicí blok
2 okruhy, možnost rozšíření na 4
Filtrace 	Zpětný filtr s magnetem v hydraulické
nádrži
Řízení	Jedna ovládací páka pro všechny pohyby
radlice

PR 754
PR 764
Palivová nádrž 	  650 l 	  860 l
Chladicí systém 	   74 l 	   85 l
Motorový olej s filtrem 	   43 l 	   70 l
Rozvodovka 	  5,5 l 	     4 l
Hydraulická nádrž 	  215 l 	  281 l
Koncový převod,
každá strana
18,5 l
22,5 l

Rozměry

Rozměry
		

			
			
			

PR 754			
Podvozek
Podvozek
Podvozek
s pevnými
s výkyvnými
s pevnými
kladkami
kladkami
kladkami
			

PR 764
Podvozek
s výkyvnými
kladkami

A Výška s kabinou řidiče

mm

3.630			

3.935

B Délka bez pracovního vybavení

mm

4.875			

5.280

C Rozvor

mm

3.174			

3.540

D Výška žeber pásů

mm

84			

E Rozchod řetězů

mm

2.180			

2.240

F Šířka podvozku

mm

2.749			

2.850

G Šířka přes kulové čepy

mm

3.145			

3.263

H Světlá výška

mm

630			

695

Přepravní hmotnost 1
1 Včetně

kg

28.947

29.842

37.537

Podvozek
s dvojitě
výkyvnými
kladkami

84

38.037

38.437

maziv a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabina ROPS/FOPS, PR 754 desky pásů 560mm/PR 764 desky pásů 610 mm
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Přední pracovní vybavení

		
		

Semi U radlice

			
			
			

PR 754			
PR 764
Podvozek
Podvozek
Podvozek
Podvozek
s pevnými
s výkyvnými
s pevnými
s výkyvnými
kladkami
kladkami
kladkami
kladkami
				

Podvozek
s dvojitě
výkyvnými
kladkami

Objem hrnutého materiálu
m3
8,9			
13,6
podle ISO 9246						
A Výška radlice
mm
1.650			
1.950
							
B Šířka radlice
mm
4.030			
4.370
							
C Výška zdvihu
mm
1.400			
1.480
							
D Rypná hloubka
mm
570			
647
							
E Nastavení úhlu záběru 		
10°			
9,4°
							
Dráha náklonu max.
mm
972			
1.028
							
H Celková délka, rovná
mm
6.448			
7.022
							
Provozní hmotnost s deskami
kg
34.990
35.885
–
–
–
pásů o šířce 560mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
0,98
1,01
–
–
–
desky šíře 560 mm						
Provozní hmotnost s deskami
kg
35.225
36.120
44.720
45.220
45.620
pásů o šířce 610 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
0,91
0,93
1,04
1,05
1,06
desky šíře 610 mm							
Provozní hmotnost s deskami
kg
35.695
36.590
45.400
45.900
46.300
pásů o šířce 710 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
0,79
0,81
0,90
0,91
0,92
desky šíře 710 mm						
Provozní hmotnost s deskami
kg
45.680
46.180
46.580
pásů o šířce 760 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
0,85
0,86
0,87
desky šíře 760 mm						
1 Včetně maziv a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabiny ROPS/FOPS, Semi U radlice, řidiče
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Přední pracovní vybavení

		
		

U radlice*

			
			
			

PR 754			
PR 764
Podvozek
Podvozek
Podvozek
Podvozek
s pevnými
s výkyvnými
s pevnými
s výkyvnými
kladkami
kladkami
kladkami
kladkami
				

Objem hrnutého materiálu
m3
11,7		
17,0
podle ISO 9246
A Výška radlice
mm
1.650		
1.950
		
B Šířka radlice
mm
4.325		
4.650
			
C Výška zdvihu
mm
1.400		
1.480
			
D Rypná hloubka
mm
570		
647
			
E Nastavení úhlu záběru 		
10°		
9,4°
			
Dráha náklonu max.
mm
1.043		
1.094
			
H Celková délka, rovná
mm
6.915		
7.549
		
Provozní hmotnost s deskami
kg
36.090
36.985
–
–
pásů o šířce 560 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
1,02
1,04
–
–
desky šíře 560 mm						
Provozní hmotnost s deskami
kg
36.325
37.220
45.570
46.070
pásů o šířce 610 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
0,94
0,96
1,06
1,07
desky šíře 610 mm						
Provozní hmotnost s deskami
kg
36.795
37.690
46.250
46.750
pásů o šířce 710 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
0,82
0,84
0,92
0,93
desky šíře 710 mm						
Provozní hmotnost s deskami
kg
–
–
46.530
47.030
pásů o šířce 760 mm						
Měrný tlak na podloží pro
kg/cm2
–
–
0,86
0,87
desky šíře 760 mm
* Pro zlepšení rozložení hmotnosti a pracovních výkonů je doporučeno použít zadní pracovní vybavení nebo zadní protizávaží.
1 Včetně maziv a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabiny ROPS/FOPS, U radlice, řidiče.
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Podvozek
s dvojitě
výkyvnými
kladkami

–
–
46.470
1,08
47.150
0,94
47.430
0,88

PR 754 Litronic PR 764 Litronic
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Zadní 1 zubový
rozrývač

			

Paralelogram
s hydraulickou
regulací rypného
úhlu
PR 754

PR 764

		

Zadní 3 zubý

		
rozrývač
			
			

Seite ist rechts 15 mm schmäler (Klappseite)

Zadní pracovní vybavení

Paralelogram
s hydraulickou
regulací rypného
úhlu

			

PR 754

PR 764

A Rypná hloubka (max./min.)

mm

1.201 (421)

1.300 (476)

A Trhací hloubka (max./min.)

mm

791 (476)

900 (520)

B Výška zdvihu (max./min.)

mm

1.040 (260)

1.000 (260)

B Výška zdvihu (max./min.)

mm

985 (670)

1.038 (658)

C Délka, rozrývač zdvižený

mm

1.821

1.894

C Délka, rozrývač zdvižený

mm

1,821

1.894

D Délka, rozrývač spuštěný

mm

2.374

2.494

D Délka, rozrývač spuštěný

mm

2,374

2.494

E Šířka nosníku

mm

1,330

1.400

E Šířka nosníku

mm

2,434

2.494

31°

31°

F Mezera mezi zuby

mm

1,100

1.130

118,2

166,9

Max. nastavení úhlu záběru		

31°

31°

Max. vylamovací síla
kN
208,8
				
Hmotnost
kg
3.631

291,5

Max. síla vrypu

kN

120,4

176,4

4.786

Max. vylamovací síla

kN

208,8

291,5

Hmotnost

kg

4.725

6.160

Max. nastavení úhlu záběru		
Max. síla vrypu

kN

Tažné zařízení
Pevné
				
		
PR 754
PR 764
A Dodatečná délka
mm
463
				
B Průměr zajišťovacího čepu
mm
60
				
C Tažná výška
mm
619
				
D Světlá výška
mm
466
				
Šířka táhla
mm
105
				
Hmotnost
kg
660

Protizávaží

434
60
678
528
105
750

PR 754

PR 764

Protizávaží

kg

4.000

5.000

Protizávaží s odkládací
přihrádkou

kg

3.500

–
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Základní stroj

S

Odtahovací spojka
•
Tažné zařízení
•
Závěsné oko vpředu
•
Vybavení, nástavec pro lesní
práce 		
Pracovní vybavení pro skládky
odpadů 		
Skříň baterie, uzamykatelná
•
Naplnění bio hydraulickým olejem 		
Ochrana nádrže		
Tankovací čerpadlo, elektrické 		
Zesílená vana podvozku
•
Zařízení pro spouštění za studena
s předžhavováním
•
Filtr pevných částic výfukových plynů		
Žebra chladiče s velkými oky
•
Ochrana chladiče, zesílená
•
Ochrana chladiče, otočná
•
Vznětový motor Liebherr
•
Hydraulický pohon ventilátoru
•
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 lakování 		
Odlučovač vody v pohonných hmotách •
Odlučovač vody v pohonných
hmotách, vyhřívaný 		
Suchý vzduchový filtr, 2stupňový
•
Předfiltr s automatickým odlučováním
nečistot
•
Sada nářadí
•

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

S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O

•
•
•
•
•

•

•

•

O

Kabina strojníka

S

Odkládací plochy
•
Loketní opěrky, 3D přestavitelné
•
Popelník
•
Přetlaková ventilace
•
Sedadlo řidiče, 6násobně přestavitelné •
Sedadlo řidiče, odpružené vzduchem 		
Hasicí přístroj 		
Vnitřní osvětlení
•
Háček na oděv
•
Klimatizační jednotka 		
Rádiové zařízení 		
Příprava pro montáž rádia		
ROPS/FOPS ochranný rám
•
Vnitřní zpětné zrcátko
•
Tónovaná bezpečnostní skla
•
Ostřikovače skel s intervalovou
funkcí
•
Stěrače vpředu, vzadu
•
Posuvné okno, vlevo
•
Posuvné okno, vpravo 		
Ochranná mříž čelního skla 		
Prodloužení opěradla sedadla 		
Protisluneční štít
•
Zásuvka 12 V
•
Vodní topení
•

Elektrické
zařízení

•
•

•
•
•

•
•
•

Přístroje –
indikace

S

Indikace předvolené rychlosti (digitální) •
Indikace teploty chladicí vody
(analogová)
•
Indikace zásoby pohonných hmot
(analogová)
•
Počítadlo provozních hodin (analogové) •
Kontrolka nabití baterie
•
Kontrolka mazání 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 zásobníku tlaku čerpadel
•
Kontrolka plovoucí polohy radlice
•
Kontrolka znečištění hydraulického filtru •
Kontrolka znečištění vzduchového filtru •
Kontrolka žhavení vznětového motoru
•
Varovné světlo kabiny řidiče
•

S

O

•

Podvozek
S

Startér 7,8 kW
•
Pracovní světlomet vpředu, 4 kusů
•
Pracovní světlomet vzadu, 2 kusy
•
Baterie startu za studena, 2 kusy
•
Hlavní spínač baterie, mechanický
•
Napětí 24 V
•
Alternátor 80 A
•
Pípák zpětného chodu		
Maják		
Klakson
•
Imobilizér, elektronický 		
Přídavný světlomet vzadu		
Přídavné světlomety na
hydraulických válcích, 2 ks.		

Pracovní
hydraulika

O

Seite ist rechts 15 mm schmäler (Klappseite)

Vybavení

O

•
•
•
•
•

S

O

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

•
•

O

Uzavřená rámová konstrukce
•
Šroubované turasové segmenty
•
Dělený koncový článek
•
Řetězy s deskami pásů, s otvory
•
Vedení řetězu, středové
•
Řetězy, mazané olejem
•
Kryt řetězu
•
Podvozek s pevnými kladkami
•
Podvozek s výkyvnými kladkami
•
Podvozek s dvojtě výkyvnými kladkami		 (2)
Rám podvozku,výkyvný
•
Předsunutá nosná náprava
•
Turasové segmenty s výřezy
•

Pracovní
vybavení

S

Montážní deska pro přídavná
zařízení jiných výrobců		
Tažné zařízení, pevné 		
Zadní protizávaží		
Rozrývač, 1-zubý 		
Rozrývač, 3-zubý 		
U radlice		
Semi U radlice 		
Naviják		
Plech na radlici proti přepadávání
materiálu		

O

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

S = standardní, O = na přání, • = PR 754 a PR 764, (1) = jen pro PR 754, (2) = jen pro PR 764
Změny vyhrazeny.
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Vybavení a dodatečné díly cizích výrobců nesmí
být namontovány nebo přidány bez souhlasu firmy
Liebherr!
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Firemní skupina Liebherr
Velká rozmanitost výrobků

Technologická kompetence

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.

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.

Maximální prospěch zákazníků

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

www.liebherr.cz
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Seite ist rechts 2 mm schmäler

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.

Globálně a nezávisle

