Průmyslové stroje Liebherr
Progresivní řešení překládky šrotu
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Široká paleta strojů Liebherr
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Hospodárnost a produktivita strojů
Liebherr na překládku materiálu
Vysoké výkony překládky a stejně jako vysoké užitečné
zatížení jsou dosahovány díky promyšlené konstrukci
a robustnosti průmyslových strojů Liebherr. Všechny hlavní
komponenty jako např. motory, hydraulická čerpadla, hydromotory a hydraulické válce a řídicí elektronika jsou vyvinuty a vyráběny ve vlastních závodech firmy Liebherr a je
tak dosaženo nejvyšší kvality dílů. Modelová řada průmyslových strojů Liebherr je plynule odstupňována, proto vždy
najdete ten správný stroj pro Vaše nasazení.

Mnoho variant vybavení a rychlovýměnné systémy Liebherr
zajišťují vysoké výkony překládky, úspory času a hospodárnost.
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Průmyslové stroje na kolovém podvozku
Stroje na překládku materiálu jsou denně používány při nejrůznějších průmyslových nasazeních na celém světě. Stroje
Liebherr na kolovém podvozku jsou určeny pro taková nasazení, kde se využívá výborné mobility strojů a jsou nutné
časté přejezdy podle aktuálních potřeb nasazení. Robustní
konstrukce a široké rozpěrné patky zajišťují výbornou stabilitu a jsou základem vysokých výkonů překládky.

Typ stroje
Provozní hmotnost
Výkon motoru

A 316

A 904 C

A 904 C HD

A 924 C

A 924 C HD

t

20,6 - 21,6

19,8 - 24,9

24,4 - 25,5

27,2 - 28,9

31,6 - 33,5

kW/PS

94/128

105/143

105/143

135/184

135/184

55

64/65

64/65

64/65

64/65

0,4

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

Typ drapáku
Objem drapáku

m
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Údržba
Díky promyšlené konstrukci s důrazem na snadné provádění
servisu je doba údržby krátká, servisní body jsou seskupeny pro snadné provádění úkonů údržby. Pro úspory času
je sériově montováno poloautomatické centrální mazání,
které nahrazuje náročné manuální mazání a podporuje bezporuchové používání stroje.

A 934 C

A 934 C HD

R 934 C HD
High Rise

A 944 C HD

A 944 C HD
High Rise

A 954 C HD

A 954 C HD
High Rise

36,3 - 37,2

41,2 - 42,4

45,5 - 46,4

57,0 - 58,5

62,6 - 66,6

75,3 - 77,4

80,0 - 87,6

150/204

150/204

150/204

190/258

190/258

240/326

240/326

64/65/69/70C

64/65/69/70C

64/65/69/70C

69/70C

69/70C

72C

72C

0,4 - 1,1

0,4 - 1,1

0,4 - 1,1

0,8 - 1,1

0,8 - 1,1

1,20 - 1,60

1,20 - 1,60
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Průmyslové stroje na pásovém podvozku
Průmyslové stroje Liebherr pro překládku materiálu na
pásovém podvozku disponují výbornou stabilitou,
velkými dosahy a představují alternativu ke strojům
na kolovém podvozku. Právě kvůli vybavení
pásovým podvozkem jsou určeny převážně pro

Typ stroje
Provozní hmotnost
Výkon motoru

R 317

R 924 C

R 934 C *

R 944 C *

R 944 C *
High Rise

t

22,2 - 22,9

26,2 - 32,4

36,1 - 38,1

46,9 - 53,3

71,6 - 73,7

kW/PS

94/128

130/177

150/204

190/258

190/258

55

69/70C

64/65/69/70C

69/70C

69/70C

m³

0,4

0,8 - 1,1

0,4 - 1,1

0,8 - 1,1

0,8 - 1,1

Typ drapáku
Objem drapáku

statická nasazení s občasnými přejezdy na malé vzdálenosti , nebo pro nasazení v případech nízké únosnosti
podloží. Robustnost, spolehlivost a krátké pracovní
cykly i zde tvoří základ vysokých výkonů překládky
a hospodárnosti provozu.
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Široká škála pracovního vybavení
Pracovní vybavení strojů je koncipováno speciálně pro
nasazení při překládce materiálu. Osvědčené průmyslové
kinematiky zaručují vynikající výkony překládky při vysokých
hodnotách užitečného zatížení. Široká paleta různých průmyslových monoblokových výložníků a průmyslových násad
nabízí pro každé nasazení optimální variantu vybavení.
Další přizpůsobení pro požadavky provozu je nový
systém „Vario Lift Plus“, který Liebherr jako jediný
výrobce nabízí pro všechny typy průmyslových
strojů. Rameno výložníku může být přestaveno do
dvou poloh, přenastavuje se také uchycení hydraulických válců. Tím se dosáhne změny pracovního dosahu stroje a také změny nosností.
Jeden stroj tedy může být použit při více
nasazeních s odlišnou volbou kinematiky a
nosnosti. Příkladem je speciální varianta
nasunování, která je určena pro nakládku
a vykládku lodí.

R 954 C *

R 954 C *
High Rise

R 974 C *

R 974 C *
High Rise

LH 120 C

LH 120 C High
Rise

R 984 C

R 984 C
High Rise

63,5 - 72,2

96,9 - 100,7

110,3 - 120,6

128 - 136,1

135,0 - 135,6

143,5 - 144,1

135 - 145

209,9 - 222,3

240/326

240/326

400/543

400/543

400/543

400/543

504/685

504/685

72C

72C

75B

75B

1,2 - 1,6

1,2 - 1,6

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

75B/GMM 120-5 75B/GMM 120-5
1,7 - 3,0

1,7 - 3,0

75B/85

75B/85

2,0 - 4,0

2,0 - 4,0

* k dispozici také s elektrickým pohonem
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Hydraulické nebo pevné zvýšení kabiny
Pro optimální výhled při různých nasazeních nabízí Liebherr hydraulicky přestavitelné nebo pevné zvýšení kabiny. Hydraulickým zvyšováním
kabiny strojníka může obsluha plynule měnit výšku kabiny pro dosažení dobrého výhledu a má tak vždy nejlepší přehled o dění v pracovním
prostoru stroje. Výsledkem jsou vysoké výkony při překládce, produktivita a bezpečnost. Pro ochranu strojníka jsou k dispozici nejrůznější
varianty prvků ochrany kabiny.
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Kabina strojníka
Velkoryse řešená kabina strojníka nabízí velkou prosklenou
plochu, skosené horní koncové hrany pro lepší viditelnost,
intuitivní uspořádání ovládacích prvků a dostatek odkládacích ploch. Klimatizace, přestavitelné ergonomické sedadlo, nízká hladina hluku v kabině také přispívají k zachování
výkonnosti obsluhy po celý den.
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Čelisťový drapák
Čelisťové drapáky jsou v praxi osvědčené a hojně využívané nářadí průmyslových strojů Liebherr. Díky promyšlené geometrii jsou optimálně sladěny se strojem, výsledkem je dobré chování při překládce a vysoká produktivita.

Výhody
• Optimální sladění drapáku s typem překládacího stroje
• Mnohostranná použitelnost
• Vysoká zavírací síla

Čelisťový drapák
• Objemy drapáku od 0,4 do 5,6 m³
• Čtyři nebo pět čelistí
• Otevřené / polozavřené / uzavřené čelisti

Druhy čelistí drapáku pro
různá nasazení
• Otevřené čelisti: velké předměty, šrot, auta, apod.
• Polozavřené čelisti: univerzální použitelnost
• Uzavřené čelisti: nakládka sypkého materiálu, drobný šrot

Charakteristické znaky
• Robustní provedení, materiál odolný proti opotřebení
• Robustní zpracování
• 360° nekonečná rotace
• Optimální vlastnosti pro údržbu a servis
• Možnost doplnění vybavení drapáku
– modulové drapáky

4-čelisťový drapák, uzavřené čelisti

Pohled shora, 4-čelisťový drapák,
uzavřené čelisti

Čelisťový drapák
Typ

Velikost stroje v t

Typ stroje Liebherr

GM55

19 - 21 t

316 Litronic

GM64

20 - 30 t

904 - 924 Litronic

GM65

20 - 30 t

904 - 924 Litronic

GM69

20 - 47 t

924 - 944 Litronic

GM70C

20 - 47 t

924 - 944 Litronic

GM72C-4

57 - 71 t

944 - 954 Litronic

GM72C-5

57 - 71 t

944 - 954 Litronic

GM74B

71-110 t

954 - 974 Litronic

GM75

71-110 t

954 - 974 Litronic

GM85

85 - 120 t

974 - 984 Litronic

5-čelisťový drapák, polozavřené čelisti

Pohled shora, 5-čelisťový drapák,
polozavřené čelisti
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Tool-control a Likufix
Co je to Tool-control?
Tool-control je elektrohydraulická funkce, díky které je práce s hydraulickými přídavnými zařízeními velmi komfortní: na kontrolním displeji stroje lze přímo naprogramovat až 10 kombinací průtoku oleje a tlaku. Pomocí Tool-control může obsluha rypadla stiskem tlačítka snadno zvolit parametry pro požadované nářadí – bez komplikovaných nových nastavování při výměně nářadí.

Co je Likuﬁx?
Likufix je hydraulický rychlovýměnný systém, kombinovaný s automatickým
připojením hydraulického okruhu nářadí pomocí speciální patice s vývody
hydraulických hadic. Díky tomuto systému lze rychle a bezpečně vyměňovat
nářadí přímo z kabiny bez nutnosti opuštění kabiny řidiče, manuálního
čepování a připojování hydraulických hadic.

Technická vyspělost
• Automatické vymezování vůle
• Těsné spojení mezi hydraulickými okruhy pomocí
hydromechanického vyrovnávacího systému
• Více než 25 let zkušeností v plně automatických
spojkových systémech
• Spolehlivost a dlouhá životnost systému

Komfort
• Bezpečné hydraulické spojení bez úniků oleje
• Nízké provozní a servisní náklady
• Výměna přídavných zařízení z kabiny řidiče

Hospodárnost
• Bezproblémové dovybavení stávajících hydraulických rypadel
• Výměna hydraulických přídavných zařízení během několika sekund –
zvýšení kapacity stroje
• Výrazné úspory času při výměně, odpadá montáž hydraulických hadic
• Nízké provozní a servisní náklady při nejvyšší produktivitě
• Cílené použití přídavných zařízení pro dlouhou životnost strojů

Nasunutí rychloupínáku

Připojení hydraulického okruhu

Zajištění čepů
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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 mrazničky, 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
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
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

Printed in Germany by Typodruck LHB/VF-10425747-1-04.10

Vyobrazení a technická data se mohou lišit od standardního provedení.

Změny vyhrazeny

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