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S ochranou životního prostředí můžete vydělat!
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Zkouška spotřeby Liebherr-Normtest – 
jednoduše reprodukovatelná a blízká praxi.
Každý obchodník Liebherr vám bezplatně poskytne sadu zkušebního 
kanystru nebo u vás na přání provede zkoušku spotřeby Normtest.
A je to tak jednoduché: Bude stanoven počet nakládacích cyklů, které 
mohou být provedeny s 5 litry motorové nafty. Materiál bude vybrán na 
rubanině A a přepraven k bodu B ve vzdálenosti 20 m. Pracovní cyklus 
přitom musí činit 35 vteřin. Lopata má být na bodu B vyprázdněna při 
výsypné výšce 2,5 m. Tyto pracovní cykly jsou prováděny tak dlouho, 
dokud není spotřebováno 5 litrů motorové nafty v externím kanystru. 
Hodinová spotřeba nakladače se vypočítá následovně:

400
počet nakládacích cyklů

 = hodinová 
spotřeba paliva

Normované testovací hodnoty kolového nakladače Liebherr
 Počet nakládacích Litr/ Litr/ 
 cyklů 100 t hodina
L 524: 2,0 m3 n = 44 3,2  9,1
L 528: 2,2 m3 n = 43 2,9  9,3
L 538: 2,5 m3 n = 36 2,9 11,1
L 542: 2,7 m3 n = 35 2,7 11,4
L 550: 3,2 m3 n = 31 2,6 12,9
L 556: 3,6 m3 n = 27 2,9 14,5
L 566: 4,0 m3 n = 22 2,9 18,2
L 576: 4,5 m3 n = 21 2,9 19,1
L 580: 5,0 m3 n = 20 2,8 20,0
L 586: 5,5 m3 n = 14 3,2 28,5*

* Kolový nakladač L 586 s L5 pneumatikami a HD lopatou

Kolové nakladače Liebherr
Stereo nakladač
  L 506Stereo L 507Stereo L 508Stereo L 509Stereo L 510Stereo L 514Stereo

Překlopná síla kg 3.231 3.501 3.824 4.225 4.581 5.680
Objem lopaty m3 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5
Pohotovostní hmotnost kg 5.120 5.240 5.480 6.080 6.250 8.350
Výkon motoru kW/HP 46/63 48/65 48/65 60/82 60/82 72/98

Kolový nakladač
  L 524 L 528 L 538 L 542 L 550
Překlopná síla kg 7.300 8.100 9.020 9.760 11.650
Objem lopaty m3 2,0 2,2 2,5 2,7 3,2
Pohotovostní hmotnost kg 10.600 11.100 12.755 13.320 16.525
Výkon motoru kW/HP 86/117 86/117 105/143 105/143 129/175

Kolový nakladač
  L 556 L 566 L 576 L 580 L 586
Překlopná síla kg 13.140 15.550 17.200 18.000 20.430
Objem lopaty m3 3,6 4,0 4,5 5,0 5,5
Pohotovostní hmotnost kg 17.270 22.500 24.260 24.580 31.380
Výkon motoru kW/HP 140/191 190/259 200/272 200/272 250/340
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Vybavení

Kolové nakladače Liebherr

Uvedené možnosti vybavení jsou k dostání volitelně a jsou vhodné obzvláště pro použití u kolových nakladačů Liebherr v zemědělství. Popis sériového 
vybavení a možných dodatečných prvků naleznete v našich obecných brožurách pro kolové nakladače Liebherr.

Variabilní možnosti vybavení pro zemědělství
automatické centrální mazání
síto hrubých nečistot chladiče
chladič s velkými oky
reverzní pohon ventilátoru
varovné couvací zařízení optické / akustické
speciální pneu
rozšířené podběhy kol
odlučovač nečistot Top Air
přídavné pracovní světlomety vpředu / vzadu

Tištěno v Rakousku firmou fotowerkstatt.at Změny vyhrazeny

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna
S +420 547 425 330, Fax +420 547 425 331
www.liebherr.cz, E-Mail: info.lsc@liebherr.com

Kolové nakladače Liebherr 
pro nasazení v zemědělství
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Víceúčelové kolové nakladače Liebherr:

 

Nejvyšší výkon překládky při nejnižších provozních nákladech: 
Hydrostatický pohon pojezdu Liebherr spotřebuje až o 25 % méně 
paliva než běžným způsobem poháněné kolové nakladače, čímž navíc 
aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Tažnou sílu lze plynule regulovat. Tím se zamezí protáčení kol a 
opotřebení pneumatik se sníží až o 25 %.

Všechny použité materiály splňují i v nejtěžších podmínkách vysoké 
kvalitativní standardy Liebherr a činí z kolových nakladačů Liebherr 
měřítko spolehlivosti.  

Tlačná síla a rychlost se automaticky přizpůsobují příslušným aktuálním 
požadavkům bez zásahu strojníka. Jízda vzad je zajištěna hydraulicky 
bez nutnosti použití přídavného reverzního soukolí (zpátečky).

Kombinací výkyvného středového kloubu a zadní výkyvné nápravy se 
redukuje maximální boční naklápění kabiny na polovinu. Ve spojení 
s moderním designem kabiny je zajištěna práce bez únavy. Displej, 
ovládací prvky a sedadlo strojníka jsou navzájem sladěny a tvoří 
dokonalý ergonomický celek.

Pomocí joysticku Liebherr jsou ovládány všechny jízdní a pracovní 
pohyby zařízení. Levá ruka zůstává během práce vždy na volantu, řidič 
už nemusí přehmatávat a může stroj kdykoliv bezpečně řídit.

 

Díky příčně zabudovanému dieselovému motoru je zajištěna optimální 
přístupnost pro údržbu. Otevřením jediného dílu kapoty jsou k dosažení 
veškeré servisní body bezpečeně a pohodlně ze země.


