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Průmyslové stroje Liebherr:
Progresivní řešení překládky 
materiálů ve druhotném  
zpracování surovin
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Průmyslové stroje
Průmyslové stroje  Liebherr jsou ideálními 
pomocníky pro manipulaci, třídění nebo na-
kládání odpadů. Jejich robustní konstrukce, 
všestrannost a hospodárnost nabízí rozho-
dující výhody pro řešení Vašich požadavků 

provozu. Ať už stroje na kolovém nebo pásovém pod-
vozku, všechny nabízejí vynikající výkonové parametry 
a variabilitu pro různá nasazení. 

Kolové nakladače
Kolové nakladače Liebherr jsou svým 
zpracováním přímo určeny pro nároč-
ná nasazení v oblasti recyklací a zpra-
cování odpadu.
Díky hydrostatickému pohonu pojez-
du nabízejí nejnižší spotřebu paliva a 

nízké opotřebení brzd a pneumatik.  I v těžkých terén-
ních podmínkách a na skládkách komunálního odpadu 
nabízejí výkonnost, hospodárnost, komfort a spolehlivé 
řešení Vašich potřeb. 

Produkty
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Buldozery a pásové nakla-
dače
Specifické podmínky nasazení na 
skládkách odpadů vyžadují také od-
povídající stroje. Pro skládkování a 
manipulaci s odpadem nabízí společ-
nost Liebherr také buldozery a páso-

vé nakladače. Pro tyto stroje také nabízíme široké spek-
trum doplňkových funkcí a pracovního vybavení, čímž 
se zvyšuje použitelnost strojů i pro další nasazení.

Teleskopické nakladače
Teleskopické nakladače pro svou vše-
strannost a univerzálnost představují 
nové řešení požadavků na manipulaci 
v oblasti recyklací a nakládání s odpa-
dy. Vysocevýkonná pracovní hydrauli-

ka a osvědčený hydrostatický pohon pojezdu zajišťují 
dostatek síly pro rychlou manipulaci a  krátké pracovní 
cykly.  Vynikající komfort kabiny, jednoduché ovládání a 
propracované bezpečnostní prvky umožňují příjemnou 
práci se strojem. 
Nejmenší poloměr otáčení ve své kategorii ve spojení s 
nejdelším rozvorem náprav garantuje tu nejlepší stabi-
litu a zvyšuje celkovou využitelnost teleskopického na-
kladače.
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1Průmyslové stroje

A 904 C HD Litronic při nasazení v hale
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Všestrannost
Průmyslové stroje jsou určena pro rozličná nasazení, jak  na venkovních skládkách, tak i v uzavřených halách. 
Promyšlené speciální vybavení snižují emise výfukových plynů a hluku na minimum. Vynikající nosnosti a rychlé 
pracovní cykly tvoří předpoklady pro výkonnou překládku v průmyslovém nasazení. Velké množství volitelných  
pracovních vybavení dále rozšiřuje jejch použitelnost.
Komfort
Dobrý výhled z kabiny do okolí stroje a na přání dodávané zvýšení kabiny umožňují obsluze stroje optimální 
výhled do kontejnerů, boxů nebo do  kamionových přívěsů. V kabině se nachází individuální nastavitelné a ergo-
nomicky upravené sedadlo řidiče, pro celodenní vysokou pracovní výkonnost. 
Hospodárnost
Vysoké bezpečnostní standardy, jednoduché ovládání a široká paleta volitelného vybavení přispívají k hospo-
dárnosti provozu. Stroje pro překládku se vyznačují vysokou výkonností, úsporností a nízkými náklady na servis 
a údržbu. Modelová řada průmyslových strojů Liebherr je plynule odstupňována, proto vždy najdete ten správný 
stroj pro Vaše nasazení.

Průmyslové stroje A 316 A 904 C A 904 C HD A 924 C A 924 C HD A 934 C

Objem drapáku m3 0,40 - 1,80 0,40 - 1,80 0,40 - 1,80 0,40 - 1,80 0,40 - 2,00 0,40 - 2,00

Provozní hmotnost kg 20.600 - 21.600 19.750 - 24.900 24.400 - 25.500 27.150 - 28.850 31.550 - 33.450 36.300 - 37.200

Výkon motoru kW/PS 94/128 105/143 105/143 129/175 129/175 150/204

Průmyslové stroje R 317 R 924 C R 934 C R 944 C

Objem drapáku m3 0,40 - 1,80 0,40 - 1,10 0,40 - 1,10 0,80 - 1,10

Provozní hmotnost kg 22.200 - 22.900 26.200 - 32.400 35.700 - 37.800 46.100 - 47.100

Výkon motoru kW/PS 94/128 129/175 150/204 190/258
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2Kolové nakladače
Hospodárnost
Hydrostatický pohon pojezdu kolových nakladačů Liebherr přináší úspory spo-
třeby paliva až o 25% ve srovnání s konvenčními typy pohonů. Až o 5 litrů nižší 
spotřeba pohonných hmot na provozní hodinu výrazně sníží celkové provozní 
náklady a i zatížení životního prostředí. Stejně tak i díky plynulé regulaci tlačné-
ho výkonu je dosaženo nižšího opotřebení pneumatik a stejně tak díky brzdící 
funkci hydrostatického pohonu prakticky není třeba používat pedál brzdy.

Komfort kabiny
Moderní ergonomický design kabiny přináší řidiči více výkonu a produktivity s 
nejvyšším komfortem. Jedinečný výhled, přetlakové větrání kabiny, ochranná 
mříž a široká volitelná výbava nabízí nejlepší podmínky pro práci řidiče.

Rozmanitost pracovního vybavení
Pro nasazení v provozech recyklací nabízí kolové nakladače Liebherr širokou 
škálu volitelného  pracovního vybavení. Pro náročné podmínky provozu nabízí 
Liebherr mimo jiné i ochranu středového kloubu a podvozku. Požadavky na vy-
sokou výsypnou výšku stroje Liebherr plní díky prodloužené variantě výložníku 
„Highlift“. Naše pracovní vybavení byla vivinuta speciálně pro tato nasazení.
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L 542 2plus1 při recyklaci skla

Stereo nakladače L 506 Stereo L 507 Stereo L 508 Stereo L 509 Stereo L 510 Stereo L 514 Stereo

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

Provozní hmotnost kg 5.120 5.240 5.480 6.060 6.250 8.350

Výkon motoru kW/PS 46/63 48/65 48/65 60/82 60/82 72/98

Střední nakladače L 524 2plus1 L 528 2plus1 L 538 2plus1 L 542 2plus1 L 550 2plus2

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

Provozní hmotnost kg 10.600 11.100 12.755 13.320 16.525

Výkon motoru kW/PS 86/117 86/117 105/143 105/143 130/177

Velké nakladače L 556 2plus2 L 566 2plus2 L 576 2plus2 L 580 2plus2 L 586 2plus2

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

Provozní hmotnost kg 17.270 22.500 24.260 24.580 31.380

Výkon motoru kW/PS 140/191 190/259 200/272 200/272 250/340
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3Buldozery a 
pásové nakladače

Buldozery PR 724  PR 734  PR 744 PR 754 PR 764

Výkon motoru kW/PS 120/163 150/204 185/252 250/340 310/422

Provozní hmotnost kg 16.800 - 20.300 20.388 - 24.961 24.605 - 31.669 35.000 - 40.800 44.220 - 52.685

Objem hrnutého materiálu m³ 3,2 - 9,6 4,1 - 12,9 6,0 - 16,6 8,9 - 25,0 Na dotaz

Spolehlivost 
Hlavní pozornost se dnes soustřeďuje na dlouhou životnost a nízké pro-
vozní náklady stroje. Buldozery a pásové nakladače Liebherr ve speciál-
ním provedení pro provoz na skládkách disponují nejrůznějšími ochran-
nými a těsnícími prvky, které zabraňují poškození stroje usazovaným 
materiálem a vnikání prachu i dalších nečistot. 
Rozmanitost pracovního vybavení
Skládky odpadů představují nasazení s nejvyššími požadavky na stroje i 
jejich vybavení. Také k buldozerům a pásovým nakladačům nabízí Liebherr 
široké možnosti pracovního a speciálního vybavení. 
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Pásové nakladače LR 624 LR 634 

Výkon motoru kW/PS 105/143 135/184

Provozní hmotnost kg 16.894 - 18.549 20.746 - 22.694

Objem hrnutého materiálu m³ 1,5 - 3,4 1,9 - 4,6

Buldozery a 
pásové nakladače

Komfort kabiny
Vynikající výhled, nízká hlučnost a velkoryse navržená prostorná kabina s 
ergonomickým uspořádáním ovládacích prvků nabízejí obsluze stroje dob-
ré podmínky pro vysoké pracovní výkony. 
Pokrokový systém chlazení
Spolehlivé chlazení dieselového motoru zajišťuje hydrostaticky poháněný 
reversní ventilátor chladiče. Ten v pravidelných časových intervalech au-
tomaticky změní směr svého otážení a tím uvolní nečistoty zachycené na 
vnitřní straně chladiče. Tím je sníženo nebezpečí přehřátí stroje. 
Pro materiály o různých měrných hmotnostech a specifických vlastnostech 
nabízíme k pásovým nakladačům a buldozerům širokou paletu nejrůzněj-
ších variant radlic a lopat. Ty umožňují obsluze dobrý výhled a současně 
zvyšují objem hrnutého materiálu. 
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4Telskopické nakladače
Hospodárnost
Plynulá regulace a citlivost hydrostatického pohonu pojezdu umožňuje jak 
přesné manévrování, tak i plynulou jízdu bez nutnosti řazení v celém rych-
lostním rozsahu. Funkce „Automatického plynu“ automaticky ovládá otáč-
ky dieselového motoru a tím i rychlost pracovní hydrauliky v závisloti na 
povely obsluhy vychýlením ovládacího joysticku. Souhra pohonu pojezdu 
a optimálních otáček dieselového motoru se stará o úsporný provoz při 
častých změnách směru jízdy.
Rozmanitost pracovního vybavení
Díky mnoha možnostem nasazení a široké paletě pracovního vybavení jsou 
teleskopické nakladače univerzální a všestranní pomocníci pro manipula-
ci s odpady. K dispozici nabízíme velké množství přídavných zařízení a 
speciálního vybavení pro nasazení na skládkách odpadu a v provozech  
recyklací.

Teleskopické nakladače Liebherr vynikají velkou zdvihací silou, jednoduchým a přesným ovládáním.
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Telskopické nakladače

Telskopické nakladače TL 435-10 TL 445-10 TL 435-13 TL 442-13

Výkon motoru kW/PS 84/114 84/114 84/114 84/114

Max. nosnost kg 3.500 4.500 3.500 4.200

Max. výška zdvihu m 9,8 9,8 13,0 13,0

Provozní hmotnost kg 8.900 9.600 9.800 10.900

Komfort kabiny
Velkoryse dimenzovaná kabina obsluhy umožňuje řidiči soustředit se na práci. Stroj 
dosahuje také vynikající nízké hodnoty hluku v kabině - 78 dB(A).
Jednoduchá a přesná obsluha stroje
Všechny pohyby jsou snadno ovládány pomocí multifunkčního joysticku, nezávisle 
na manipulované zátěži. Přepínač směru jízdy vpřed i vzad je pro jednoduchost 
ovládání také integrován do multifunkčního joysticku. Pravou rukou na joysticku jsou 
ovládány všechny funkce pojezdu a pracovní hydrauliky, zatímco levá ruka pro vy-
sokou bezpečnost provozu zůstává po celou dobu na volantu. 
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Firemní skupina Liebherr

Velká rozmanitost výrobků
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.

Maximální prospěch zákazníků
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.

Technologická kompetence
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.

Globálně a nezávisle
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 LiebherrInterna
tional AG se sídlem v Bulle, ve Švýcarsku, jejíž majitelé jsou 
výhradně jen členové rodiny Liebherr.

www.liebherr.cz
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