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Hospodárnost
Hydrostatický pohon pojezdu, který je dlouhodobě pou
žíván u kolových nakladačů Liebherr, snižuje jejich spo
třebu až o 25 %. Navíc téměř nedochází k opotřebování 
brzd, protože stroj brzdí vždy hydrostaticky, a to i v těch 
nejtěžších pracovních podmínkách. Plynulá regulace tla
čné síly, spolu s automatickými samosvornými diferen
ciály zamezuje prokluzování kol, čímž se dosahuje vyšší 
produktivity zvláště při silážních pracích nebo v polních 
podmínkách. Díky těmto vlastnostem hydrostatického 
pohonu také dochází k nižšímu opotřebení pneumatik a to 
až o 25 %. Nízká spotřeba pohonných hmot, nízké opotře
bení brzd a pneumatik společně s maximálním pracovním 
výkonem efektivně snižují provozní náklady a šetří také 
životní prostředí. 

Výkonnost
Kolové nakladače Liebherr jsou stroje vhodné i pro speci
ální oblasti použití, jako je zemědělství. Jejich kompaktní 
konstrukce, perfektní obratnost a snadná ovladatelnost 
je předurčují k velmi rychlé a efektivní manipulaci se ze
mědělskými materiály při zachování maximální stability 
v každém terénu. Kolové nakladače L 514 – L 556 jsou 
všestranné stroje, jelikož je lze vybavit kromě standardní 
Z kinematiky také pro zemědělství vhodnou paralelní ki
nematikou výložníku resp. u větších strojů průmyslovým 
typem výložníku. Takto vybavené stroje poskytují bezkon
kurenční výkony při rozhrnování, vrstvení a hutnění siláží, 
nakládce chlévské mrvy na rozmetadla nebo nakládce 
zrna do kamionů. 

Kolové nakladače Liebherr vynikají při nasazení v zemědělství zejména z důvodu své hospodárnosti a velkého pracov
ního výkonu. Rozsáhlý sortiment nakladačů a široká škála rychle vyměnitelného pracovního nářadí z nich činí stroje 
vhodné pro všechny druhy prací. 
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Komfort
Moderní a ergonomické uspořádání kabiny poskytuje 
strojníkovi maximální pohodlí a tím i možnost vyšší kon
centrace na práci bez známek únavy, což pak ústí v lepší 
pracovní výkony a větší efektivitu. Display, ovládací prvky 
a sedadlo strojníka jsou vzájemně sladěny a tvoří tak per
fektní ergonomickou jednotku. Prosklené plochy kabiny 
poskytují strojníkovi vynikající výhled na nářadí i pracovní 
plochu, čímž je zajištěno maximální bezpečí pro stroj, oso
by v jeho blízkosti i náklad. 

Jediným joystickem Liebherr lze přesně a citlivě ovládat 
všechny pracovní funkce a směr pojezdu. Levá ruka stroj
níka tak vždy zůstává na volantu a pravá ovládá joystick, 
což zvyšuje rychlost, přesnost a také bezpečnost provozu.

Spolehlivost
Kolové nakladače Liebherr splňují přísné normy kvali
ty společnosti Liebherr. Díky vysoké kvalitě a sehraným 
komponentům, z nichž většinu společnost sama vyrábí 
na míru svým strojům, jsou nakladače připravené i do 
těch nejtěžších podmínek a spolehlivě odvádí svou práci 
během celého svého životního cyklu. Zákazník má tedy 
jistotu maximálního pracovního výkonu i v těch nejexpo
novanějších okamžicích, jakou jsou např. žně.

Stroje jsou též konstruovány pro rychlý servisní přístup  
a snadnou údržbu. Veškeré body vyžadující denní kon
trolu strojníkem, jsou bezpečně a snadno dosažitelné 
ze země a to u všech typů nakladačů L 506 Compact – 
L 556. Nesporná výhoda, která šetří Váš čas i peníze!
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Kolový nakladač
L 506Compact L 507Stereo L 508Compact L 509Stereo L 514Stereo

Překlopná síla  kg 3.450 3.712 3.850 4.430 5.680
Objem lopaty  m3 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5
Pohotovostní hmotnost  kg 5.180 5.470 5.600 6.390 8.350
Výkon motoru  kW/PS 46/63 50/68 50/68 54/73 77/105

Kolový nakladač
L 524 L 528 L 538 L 542

Překlopná síla  kg 7.500 8.500 9.500 10.200
Objem lopaty  m3 2,1 2,3 2,6 2,8
Pohotovostní hmotnost  kg 10.400 10.900 12.800 13.400
Výkon motoru  kW/PS 90/122 100/136 115/156 120/163

Kolový nakladač
L 550 L 556

Překlopná síla  kg 12.150 13.550
Objem lopaty  m3 3,2 3,6
Pohotovostní hmotnost  kg 17.300 17.900
Výkon motoru  kW/PS 129/175 140/191

Kolové nakladače Liebherr v zemědělství
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Síto hrubých nečistot před chladičem
Síto hrubých nečistot bylo vyvinuto speciálně 
pro práci v prašném prostředí. Chmýří, voštiny, 
třísky a další nečistoty jsou zachycovány tímto 
hrubým sítem a chladič je tak lépe chráněn před 
poškozením a zanesením.

Chladicí systém
Chladicí jednotka je umístěna bezprostředně za kabinou, tak aby nasávaný chladící vzduch obsahoval co nejmenší množství pra
chu. Pro nasazení v prašném prostředí, které často vzniká i v zemědělských provozech, je možné stroj vybavit volitelnou výbavou 
chránící chladiče před znečištěním. Tyto komponenty zaručují maximální a stálý výkon chlazení a zároveň výrazně snižují nároky na 
čištění a údržbu chladicí jednotky. Vysoký výkon chladiče je obzvláště důležitý pro optimální chod motoru a práci hydrauliky v těch 
nejtěžších podmínkách. Minimalizace času pro čištění a údržbu chladicí jednotky ústí v kratší prostoje a zvyšuje tak efektivitu práce!

Chladič s velkými oky
Velké otvory mezi žebry chladiče minimalizu
jí rozsah znečištění způsobeného prachem  
a nečistotami. 

Reverzní pohon ventilátoru
Reverzibilní pohon ventilátoru umožňuje vy
fouknutí prachových částic z chladiče v pravi
delných intervalech. 

Volitelná výbava pro použití v zemědělství
L 506 / L 508

Compact
L 507 - L 514

Stereo
L 524 – L 542 L 550 – L 556

Automatický centrální mazací systém

Síto hrubých nečistot před chladičem

Chladič s velkými oky

Hydraulický rychloupínací systém

Klimatizace      1)

Automatická klimatizace      

Joystick Liebherr s mini joystickem

LIKUFIX

Reverzní pohon ventilátoru      2)

Sledování zadního prostoru kamerou (zobrazeno na dotykovém display)       1)

Varovný signál při couvání akustický / vizuální     

Roleta proti slunci přední / zadní

Rozšířené blatníky

Hrubý odlučovač nečistot

Dodatečná pracovní světla přední / zadní

1) Standardní vybavení     2) Varianta pouze pro L 514

Uvedené varianty výbavy jsou k dispozici jako volitelné příslušenství a jsou vhodné především pro stroje nasazené v zemědělství. Sériové vyba
vení strojů stejně jako další možnosti výbavy naleznete v prospektech jednotlivých kategorií nakladačů.

Kolové nakladače Liebherr mohou být vybaveny širokou škálou doplňků, určených pro specifická nasazení. Stroje 
Liebherr tak nabízejí flexibilitu při nasazení v zemědělství a na bioplynových stanicích. Volitelná výbava poskytuje 
strojníkovi dostatečný komfort a bezpečí. I v těch nejtvrdších podmínkách dosáhnete perfektních výsledků a zvýšení 
produktivity.

Volitelná výbava
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Volitelná výbava

Přední pracovní světlomety dvojité - LED

Zadní reflektory dvojité - LED

LIKUFIX
LIKUFIX je hydraulický rychloupínací systém s integrovanými automatickými 
spojkami přídavného hydraulického okruhu. Rozsáhlá škála hydraulického  
a mechanického nářadí může být ve vteřině bezpečně a bez úniku oleje vy
měněna přímo z kabiny stisknutím jednoho tlačítka. Pohodlí, flexibilita a čas
ová úspora mluví za vše: LIKUFIX spoří čas, a tím zvyšuje efektivitu kolového 
nakladače.

Přídavné pracovní světlomety přední / zadní
Přídavné pracovní světlomety umožňují vynikající výhled na pracovní nářadí  
a pracovní prostor, obzvláště při práci za soumraku a v noci. Díky nim se zvy
šuje bezpečnost pro strojníka, stroj a jeho bezprostřední okolí. 

Joystick Liebherr s mini joystickem
Joystick Liebherr slouží k ovládání směru pojezdu a pracovní hydrauliky 
kolového nakladače. Mini joystick je určen k proporcionálnímu ovládání hy
draulicky poháněného nářadí, například vysokovýklopné lopaty. Hydraulické 
nářadí tak může být pohodlně ovládáno s velkou přesností. 

Automatický centrální mazací systém
Centrální mazací systém Liebherr je navržen přesně pro potřeby kolových na
kladačů Liebherr. Každý mazací bod je za chodu stroje automaticky plněn 
přesnou dávkou maziva. Tímto způsobem se mazivo rovnoměrně dostává 
do pouzder čepů a výrazně se tak prodlužuje jejich životnost. Automatické 
mazání tak výrazně spoří strojníkův čas věnovaný údržbě a eliminuje riziko 
opomenutí některého mazacího bodu. 

Zadní monitorovací kamera
S touto kamerou má strojník perfektní výhled na prostor za strojem. To přináší 
maximální bezpečnost pro strojníka, ostatní pracovníky a předměty v okolí 
stroje. 



Výběr přídavných zařízení
Kolové nakladače Liebherr jsou vhodné pro všestranné použití díky rozsáhlé nabídce pracovního nářadí. Speciál
ní nářadí je navrženo přímo pro nasazení v zemědělství a stroj je tak použitelný pro manipulace jako rozhrnování a 
vrstvení siláží a senáží, nakládka chlévské mrvy na rozmetadla nebo zrna do kamionů, stohování balíků slámy apod. 
Množství příslušenství rozšiřuje oblast využití stroje a zvyšuje tak jeho produktivitu. 

Lopata na lehké materiály

Lopata s hydraulickým přidržovačem

Michelin MegaXBib

Vysokovýklopná lopata – lehké materiály

Vidle s hydraulickým přidržovačem Paletizační vidle

Michelin XMCL

Vysokovýklopná lopata – těžké materiály

Kleště na balíky

Trelleborg TM2000Trelleborg T421 AMPT

Výrobci a rozměry Profil
L 506 

Compact
L 508 

Compact
L 507
Stereo

L 509
Stereo

L 514
Stereo

L 524 L 528 L 538 L 542 L 550 L 556

Michelin MegaXBib 620/75R26

650/75R32

750/50R26

750/65R26 

Michelin XMCL 400/70R20

540/70R24

Trelleborg T421 AMPT 620/55B26.5

Trelleborg TM2000 620/75R26

650/75R32

Typy pneumatik

Poznámka: Další přídavná zařízení jsou k dispozici na objednávku.

Liebherr nabízí celou škálu speciálních pneumatik vhodných pro použití v zemědělství.

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Postfach 49, A-5500 Bischofshofen
 +43 50809 1-0, Fax +43 50809 11385
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbh@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna
 +420 547 425 330, Fax +420 547 425 331
www.liebherr.cz, EMail: info.lsc@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction


