
Pohotovostní hmotnost: 49 200 – 57 000 kg
Výkon motoru: 240 kW / 326 HP
Objem podkopové lžíce: 1,30 - 3,00 m3

Pásové rypadlo R 954 C
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Komfort
Kabina nabízí strojníkovi komfortně vybavené pra-
coviště, vytvořené podle nejmodernějších ergono-
mických aspektů. Sériově dodávaná klimatizace 
umožňuje práci v příjemném prostředí za všech 
povětrnostních podmínek. Pásová rypadla Liebherr 
jsou koncipována pro zvláště snadnou údržbu: ser-
visní body jsou dobře dostupné, a proto je možno 
provádět údržbu jednoduše a rychle.
 
Hospodárnost
Pásová rypadla Liebherr zaručují maximální produk-
tivitu. Díky aktivnímu řízení rypadla je dosaženo opti-
mální účinnosti, souhry hydraulického a elektronické-
ho systému rypadla. Rozdílně dimenzované pásové 
podvozky, široká paleta pracovního a přídavného 
vybavení propůjčují těmto strojům vynikající vlast-
nosti pro všechna nasazení.

Výkonnost
Pásová rypadla Liebherr přesvědčují využíváním 
nejmodernější techniky a vysoce kvalitním zpraco-
váním. Nejdůležitější agregáty a komponenty hnací-
ho ústrojí jsou produkovány ve vlastních výrobních 
závodech a jsou proto vzájemně sladěny. Generace 
motorů zdokonalená pro stroje série C je zárukou  
efektivního výkonu, vysokého stupně účinnosti  
a dlouhé životnosti. Emise výfukových plynů splňují 
limity mezních hodnot stupně IIIA/Tier 3.
 
Spolehlivost
Vysoké nároky našich zákazníků na výkon a kvalitu 
jsou následně realizovány odpovídajícími řešeními 
pro maximální spolehlivost a disponibilitu. Díky více 
než 50letým zkušenostem ve výrobě hydraulických 
rypadel má společnost Liebherr jedinečnou výhodu 
při jejich konstruování a v oblasti poradenství. 

R 954 C
Pohotovostní hmotnost: 49 200 - 57 000 kg
Výkon motoru: 240 kW / 326 HP
Objem podkopové lžíce: 1,30 - 3,00 m3
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Výkonnost

Vznětový motor Liebherr

•	Vyvinutý speciálně pro stavební stroje.

•	Dlouhá životnost.

•	Schopnost mazání při strmé poloze až 
do 100%-ního stoupání.

•	Řízení motoru LIDEC, Liebherr Diesel 
Engine Control.

•	Nejnovější technologie se vstřikovacím 
systémem čerpadlo-palivové potrubí-
tryska.

•	Plní emisní limity výfukových plynů 
IIIA/Tier 3.

Pásová rypadla Liebherr přesvědčují využíváním nejmodernější techniky a vy-
soce kvalitním zpracováním. Nejdůležitější agregáty a komponenty hnacího 
ústrojí jsou produkovány ve vlastních výrobních závodech a jsou proto vzá-
jemně sladěny. Generace motorů zdokonalená pro stroje série C je zárukou 
efektivního výkonu, vysokého stupně účinnosti a dlouhé životnosti. Emise vý-
fukových plynů splňují limity mezních hodnot stupně IIIA/Tier 3.

Vysoká produktivita
Vysoké rypné a  
vylamovací síly

Díky optimální konstrukci pracovního ramene  
a vybavení je u stroje R 954 C dosaženo vysokých 
trhacích a vylamovacích sil. Tyto mimořádné síly 
se realizují zejména nasazením dostatečně dimen-
zovaných hydraulických válců topora a lžíce.

Regeneration Plus Pod funkcí Regeneration Plus jsou sdruženy funkce 
„beztlakové spouštění“, „regenerace“ a hydraulic-
ké zámky pracovního ramene. To nabízí následující 
přednosti: lepší jemné řízení, větší úspory energie a 
vyšší bezpečnost. Tak je ve spojení s vysokým hyd-
raulickým výkonem dosaženo vysoké produktivity.

Technologie motoru Liebherr
Liebherr Diesel Power 6válcový řadový motor zdokonalený pro R 954 C  

s novou technologií vstřikovacího systému „čer-
padlo - tryska“ je zárukou efektivního výkonu, vy-
soké účinnosti a dlouhé životnosti.
Agregát vykazuje vysoký výkon již v nízkých otáč-
kách, což značně přispívá k hospodárnému pro-
vozu celého stroje.

Spalování  
snižující emise

Nová generace motorů s optimální výkonovou 
křivkou zajišťuje ekologické spalování. Vyšší tlaky 
při zážehu a nově koncipovaná technologie vstři-
kování splňují normu pro výfukové plyny stupně 
IIIA / Tier 3 .

Robustní podvozek

•	Kombinace vysokopevnostních 
ocelových plechů a dílů ocelolitiny 
k minimalizaci pnutí.

•	Podle náročnosti nasazení jsou  
k dispozici různě dimenzované  
pásové podvozky s rozdílnými  
variantami rozchodů a šířkami  
pásových desek.

Multifunkční nosič nástrojů

•	Pro každý materiál a pro každé použití správné  
pracovní vybavení.

•	Velmi rychlá výměna mechanických a hydraulických 
montážních nástrojů pomocí modulárního rychlo-
výměnného systému made by Liebherr:

• Likufix pro výměnu všech hydraulických  
a mechanických nástrojů z kabiny strojníka.

• Rychlovýměnný adaptér Liebherr pro výměnu 
mechanických nástrojů.
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Spolehlivost

Kinematika lžíce

•	Kompletně utěsněná kinematika 
lžíce jako alternativa.

•	Optimální ochrana pro  
práce ve vodě.

•	Prodloužení životnosti  
kinematiky lžíce.

Vysoké nároky našich zákazníků na výkon a kvalitu jsou důsledně uplatňovány při 
řešeních zaručujících nejvyšší spolehlivost a použitelnost.
Díky více než 50letým zkušenostem ve výrobě hydraulických rypadel má Liebherr 
jedinečnou výhodu při jejich konstruování a v oblasti poradenství.

Technologie s perspektivou
Optimalizovaná  
hydraulika

Díky externím bypasům na rozdělovoči je hydrau-
lický olej rozváděn dle potřeby podle druhu pohy-
bu. Optimalizované uložení hadic mezi rozvadě-
čem a pracovním vybavením zvyšuje podstatně 
spolehlivost hydraulického systému.

Stroj plný síly Jednotlivé komponenty hnacího ústrojí produko-
vané vlastními výrobními závody - jako motor stro-
je, pohon pojezdu a otoče, čerpadla a hydraulic-
ké válce - jsou vzájemně perfektně sladěny. Jako 
součást komplexního systému s dlouhou život-
ností zaručují nejvyšší míru spolehlivosti.

Kvalita do nejmenšího 
detailu

Přehledné položení hydraulických, mazacích 
potrubí a elektrického vedení garantuje optimální 
funkční bezpečnost a maximální disponibilitu stro-
je. Optimální antikorozní ochrany je dosaženo díky 
předem nalakovaným a povrchově upraveným 
konstrukčním částem

Robustní koncepce
Odolný koncept  
vybavení

Díky použití dílů z lité oceli u zvlášť namáhaných 
komponentů odolává pracovní vybavení trvale i těm 
nejtvrdším požadavkům.

Optimální přenos síly Uložení ložiska otoče, vyrobené válcováním z jed-
noho kusu, optimálně přenáší vznikající síly na 
podvozku. K ochraně před znečištěním nebo po-
škozením jsou otočné věnce Liebherr utěsněny a 
mají vnitřní ozubení.

Klíčové komponenty made by Liebherr 

•	Perfektní přizpůsobení komponent na  
nasazení stavebního stroje.

•	Motory, hydraulická čerpadla, rozvodovky, 
pohony pojezdu a elektronické konstrukční  
prvky z vlastní výroby.

•	Centra komponent v Německu a Švýcarsku 
vyrábí za pomoci nejmodernějších výrobních 
postupů.

Spolehlivá konstrukce

•	Konstrukce s litými ložiskovými kryty.

•	Dva zesílené čepy uložení.

•	Maximální pevnost i při vysokém  
zatížení.

•	Dlouhodobé výhody díky optimálnímu 
snižování pnutí.
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Komfort

Kabina strojníka

•	Optimální výhled díky  
velkorysému prosklení.

•	Pravé okno bez středového sloupku.

•	Sériově dodávaná automatická  
klimatizace.

•	Sedadlo strojníka individuálně  
nastavitelné a s tlumením vibrací.

•	Uzavíratelný úložný prostor  
za sedadlem strojníka.

Hlavní uzavírací kohout  
hydraulické nádrže

•	Jednoduché a rychlé přerušení ole-
jového okruhu mezi hydraulickou 
nádrží a systémem.

•	Bez vypouštění hydraulického oleje 
při potřebném servisu.

Pásová rypadla Liebherr zaručují maximální produktivitu. Díky aktivnímu řízení 
rypadla je dosaženo optimální účinnosti, souhry hydraulického a elektronického 
systému rypadla. Rozdílně dimenzované pásové podvozky, široká paleta pra-
covního a přídavného vybavení propůjčují těmto strojům vynikající vlastnosti 
pro všechna nasazení.

Výhody pro údržbu
Snadná přístupnost Všechny body údržby jsou lehce přístupné. 

R 954 C je vybaven sériově dodávaným poloauto-
matickým centrálním mazacím systémem. Tak je 
možno provádět každodenní rutinní kontrolu kom-
fortně, spolehlivě a v nejkratším možném čase.

Snadná údržba  
pojezdového ústrojí

Pojezdové a nosné kladky, spojovací čepy člán-
ků řetězu jsou namazány na dobu své životnosti. 
Napínací válec řetězu je chráněn proti pronikání 
nečistoty.

Příjemné pracoviště
Optimální výhled Velkorysé prosklení kabiny umožňuje strojníkovi 

vynikající výhled do pracovního prostoru stroje  
a jeho okolí.

Promyšlené uspořádání Design a uspořádání sedadla, řízení a displeje 
jsou vzájemně perfektně sladěné dle ergonomic-
kých hledisek. Sedadlo je vzduchem odpružené  
s tlumením vibrací, polohovatelné dle individuální-
ho přání strojníka.

Pohodlná obsluha Ovládací konzoly a kontrolní displej jsou přehled-
né a snadno dosažitelné v zorném poli strojníka. 
Nové ovládací páky s redukovanou sílou pohybu 
jsou ergonomicky tvarované a tak umožňují pří-
jemnou a neunavující práci.

Jednoduché možnosti

•	Přídavná madla na strojovně garantují 
maximální bezpečnost.

•	Zkosené hrany na obložení nabízí  
vynikající výhled kolem dokola.

•	Komfortní, oboustranně uspořádané 
přístupy pro dobrou dosažitelnost všech 
servisních bodů.

•	Ergonomicky umístěná madla jistí  
bezpečný nástup a výstup.
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Hospodárnost

Regulační ventil plnicího tlaku  
turbodmychadla

•	Optimalizovaná technologie  
turbodmychadla.

•	Plné využití výkonnostního poten-
ciálu pro rozvoj síly i při nízkých 
otáčkách.

•	Malé opotřebování turbínových 
komponent.

Pásová rypadla Liebherr zaručují maximum produktivity. Díky aktivnímu řízení je 
dosaženo optimální účinnosti a souhry hydraulického a elektronického systému 
rypadla. Rozdílně dimenzované pásové podvozky, široká paleta pracovního a pří-
davného vybavení propůjčují těmto strojům vynikající vlastnosti při nasazení.

Špičková technologie pro maximální rentabilitu
Elektronická regulace 
mezního zatížení

Tento regulační systém zaručuje efektivní přemě-
nu výkonu motoru na hydraulický výkon - optimal-
ní využití výkonu. Výsledek: vysoké rypné a vyla-
movací síly.

Tool Control Liebherr Ihned po výměně hydraulického přídavného vyba-
vení jsou stisknutím tlačítka k dispozici potřeb-
né hodnoty tlaku a průtoku. S příslušnými názvy 
nástrojů lze uložit až 10 hodnot. Výměna nástroje 
nemůže být jednodušší a časově úspornější.

Vynikající dostupnost náhradních dílů
Rychlý servis  
náhradních dílů

Pro celosvětovou potřebu náhradních dílů je stá-
le připraveno více než 80.000 položek. Naléhavě 
potřebné náhradní díly jsou k dispozici během  
24 hodin.

Kompetence  
na zavolání

Servis Liebherr je přístupný po celých 24 hodin. Po 
tuto dobu jsou k dispozici kvalifikovaní specialisté, 
kontaktní osoby pro všechny otázky – od zásobo-
vání náhradními díly až k opravě.

Rozsáhlé servisní  
nabídky

Individuálně sladěné servisní nabídky Liebherr na-
bízí servisní výkony „šité na míru“. S výměnnými 
komponenty z programů ReMan, ReBuilt a Repair 
je pro každý požadavek k dispozici ideální řešení  
v testované kvalitě přímo od výrobce.

Hydrostatický pohon ventilátoru

•	Nový chladicí systém se skládá ze dvou 
hydrostaticky poháněných ventilátorů.

•	Termostatická regulace otáček ventilátorů 
teplotou hydraulického oleje, stlačeného 
vzduchu a chladicí vody.

•	Zrychlená fáze chodu zahřátého motoru.

•	Ventilátory přijímají jen potřebný výkon, 
tím dochází k úspoře paliva.

Nový tvar lžíce 

•	Nový tvar L se vyznačuje delším dnem 
a silně zakřivenými bočními břity.

•	Velmi vhodný pro nasazení na horni-
nové podloží a rovněž i k nakládání 
tvrdých a kusovitých materiálů.

•	Ideální k pokládání kamenů při  
svahování.


