
Teleskopický nakladač

 TL 432-7   TL 436-7   TL 441-7

Výška zdvihu:
7,0 m

Síla zdvihu:
3,2 – 4,1 t

Emisní norma:
Stupeň IIIB / Tier 4i



 

TL 432-7   TL 436-7   TL 441-72

TL 432-7

Výška zdvihu:
 7,0 m
Nosnost:
 3,2 t
Výkon motoru:
 74 kW/ 101 PS
Hydrostatický jízdní pohon
 s elektronickým řízením

TL 436-7

Výška zdvihu:
 7,0 m
Nosnost:
 3,6 t
Výkon motoru:
 74 kW/ 101 PS
Hydrostatický jízdní pohon
 s elektronickým řízením

TL 441-7

Výška zdvihu:
 7,0 m
Nosnost:
 4,1 t
Výkon motoru:
 74 kW/ 101 PS
Hydrostatický jízdní pohon
 s elektronickým řízením

 Výkonnost 
Plynulý jízdní pohon 

a skvělá ovladatelnost
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 Hospodárnost 
Malá spotřeba a 

nízké náklady

 

 Spolehlivost 
Poradí si s každodenními 

požadavky

 

 Komfort 
Příjemné ovládání a výborný 

výhled na všechny strany

 

 Pohodlná údržba 
Snadná údržba i oprava
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Plynulý jízdní pohon a

skvělá ovladatelnost

Osvědčený hydrostatický jízdní pohon s plynulým zrychlením bez řazení a dobrá ovlada-

telnost zaručují rychlý průběh prací i na omezeném prostoru. Univerzálně použitelný a od 

základu solidní stavební stroj je dimenzovaný pro nejlepší výkon v nejrůznějších podmínkách 

nasazení. Velká nosnost, intuitivní ovládání a odolné komponenty umožňují strojníkovi vyko-

návat práci rychle a bezpečně.

Výkonnost
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 Velká

 nosnost 

• Teleskopické nakladače Liebherr mají 

velkou nosnost při maximálním dosahu 

a výšce zdvihu.

• Optimalizovaná kinematika umožňuje 

maximální možný rozsah pohybu při 

provozu s paletizačními vidlemi a lopatou.

 Promyšlený 

 systém pohonu  

• Přednosti hydrostatického pohonu jsou: 

žádné opotřebovávání brzd, nízká spotřeba 

paliva, přesné, rychlé a bezpečné manévrování.

• Plynulé regulování rychlosti umožňuje zcela 

hladkou jízdu bez nutnosti řazení.

 Kompaktní

 a obratný 

• Díky třem typům řízení je teleskopický 

nakladač Liebherr velmi obratný, obzvlášť 

ve členitých prostorech.

• Samosvorný diferenciál se 45 % uzávěrou 

umožňuje práci i v tom nejtěžším terénu.

Velká 

nosnost

Vynikající rozmístění těžiště

Nově koncipovaný rám a vyvážený rozvor 

náprav zajišťují nízko posazené těžiště. 

Teleskopické nakladače fi rmy Liebherr 

tak vynikají svou stabilitou při nakládání 

i skládání materiálu.

Optimalizovaná konstrukce výložníku 

Robustní teleskopický výložník je nače-

povaný nízko v rámu. Silná kluzná ložiska 

umožňují perfektní vedení, a to i s velkým 

zatížením. Tlumení koncových poloh u 

zdvihacího a teleskopického válce chrá-

ní řidiče i stroj při manipulaci s těžkými 

břemeny.

Inteligentní 

souhra

Výkon je důležitý

Optimalizovaná pracovní hydraulika spo-

lu s jízdním pohonem a vznětovým mo-

torem zaručuje přesné pracovní cykly a 

krátké manipulační časy.

Moderní vznětový motor

Výkonný motor s vysokým točivým 

momentem a vstřikovacím systémem 

Common-Rail, zajišťuje spolehlivost a 

excelentní využití síly v nejnáročnějších 

podmínkách nasazení 

Jízdní pohon Liebherr

Plynulý hydrostatický jízdní pohon a 

dlouholeté know-how fi rmy Liebherr za-

ručují vynikající jízdní vlastnosti ve všech 

provozních situacích.

Kompaktní stroj s 

optimálním chlazením

Snadná volba druhů řízení

Pomocí páčky lze pohodlně zvolit všech-

ny druhy řízení: Řízení předních kol, řízení 

všech kol a krabí chod. LED kontrolka in-

formuje řidiče o neutrální poloze kol.

Chlazení zajištěno

Promyšlený přívod vzduchu v kombina-

ci s velkým chladičem udržuje optimální 

provozní teplotu stroje i v horkých dnech. 

Reverzibilní ventilátor jako volitelná výba-

va odstraní nečistoty nasáté mezi žebra 

chladiče.
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Hospodárnost

Teleskopický nakladač fi rmy Liebherr svou univerzálností výrazně přispěje k efektivitě Vašeho 

vozového parku. Množství nářadí a adaptérů činí stroj univerzálnějším a zvyšují jeho možnosti 

využití. Špičkové výkony při minimální spotřebě pohonných hmot a nízkých nárocích na údrž-

bu zajišťují úspornost po celou dobu životnosti stroje.

Malá spotřeba a nízké

náklady
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 Flexibilní a  

 všestranný

Pokud je teleskopický nakladač vybavený 

hydraulickým rychlovýměnným systémem, 

lze nářadí vyměnit stisknutím knofl íku.

 Snadná  

 údržba

Díky motoru namontovanému příčně ke směru 

jízdy jsou veškeré kontrolní a údržbové body v 

motorovém prostoru snadno přístupné.

 Plnění 

 emisních limitů

Zákonné předpisy o emisích jsou splněny díky 

použití bezúdržbového dieselového oxidačního 

katalyzátoru (DOC).

Jeden na všechno

Ohromující rozmanitost vybavení

Díky širokému výběru nářadí je teleskopický nakladač fi rmy 

Liebherr dokonalým univerzálním strojem. Zvládne jakýkoli 

úkol, ať už s pomocí jednoduché vidlí, různých typů lopat nebo 

zametacích kartáčů.

Všestranný a fl exibilní

Množství volitelné výbavy umožňuje zvolit konfi guraci stroje 

podle požadavků jeho budoucího nasazení. Čeká na Vás stroj, 

který je přizpůsoben jak požadavkům zákazníka, tak nároč-

nosti nasazení.

Všude použitelný

Díky kyvně uložené zadní nápravě může jezdit bez námahy a 

bezpečně v jakémkoli terénu.

Minimální spotřeba pohonných hmot

Koncept pohonu fi rmy Liebherr je dimenzován na nejvyšší vý-

kony. Inteligentní elektronické ovládání hydrostatického jízdního 

pohonu zaručuje nejvyšší tažnou sílu v každé pracovní situaci. 

Souhra osvědčených hnacích součástí se vznětovým motorem 

a pracovní hydraulikou snižuje spotřebu paliva při maximálním 

výkonu.

Inteligentní chlazení

Otáčky ventilátoru jsou sériově elektronicky regulovány a ovlá-

dány hydrostaticky, v závislosti na teplotě okolí, hydraulického 

oleje a motoru. Blok chladiče je snadno přístupný a lze jej dobře 

čistit.

Snadná údržba

Výborná dostupnost všech bodů údržby. Dlouhé intervaly 

údržby snižují náklady a redukují denní práci na minimum. K 

dalšímu snížení intervalů technické údržby a zvýšení využitel-

nosti stroje přispívá i volitelná výbava, jako je centrální mazací 

systém.

Nízké provozní náklady
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Spolehlivost

Robustní a spolehlivé: to jsou teleskopické nakladače fi rmy Liebherr. Vyspělá technika a vy-

soká kvalita materiálu a zpracování zajišťují nejvyšší míru využitelnosti. Tím je zaručena roz-

manitost použití stroje a zachovává si tak i dlouhodobě svou hodnotu.

Poradí si s každodenními 

požadavky
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 Ochrana

 kabelů

• Osvědčená ochrana kabelových 

svazků brání opotřebení a mechanickému 

poškození elektriky.

• Dále zamezuje tvoření kondenzátu, 

takže nehrozí nebezpečí zkratu.

 Spolehlivá

 bezpečnostní zařízení

Akustický a vizuální výstražný přetěžovací 

systém včas varuje strojníka před případnými 

nebezpečnými situacemi.

 Výstražný

 přetěžovací systém

Nastavení individuálně přizpůsobené ke skládá-

ní, nakládání nebo zvedání umožňuje bezpeč-

nou a výkonnou práci v souladu s normou 

EN 15000 v každé situaci.

Kvalita do 

posledního detailu

Osvědčené komponenty

V teleskopických nakladačích fi rmy Liebherr se používají pouze 

komponenty, které se osvědčily v nejtvrdších testovacích pod-

mínkách.

Robustní a promyšlená konstrukce

Pomocí masivního rychlovýměnného systému – přizpůsobe-

ného adaptérům Manitou – lze spolehlivě a přesně připnout 

všechny nástroje. Přídavná zařízení s hydraulickou funkcí mo-

hou být pohodlně ovládána joystickem prostřednictvím sériově 

zabudovaného, dvojčinného hydraulického pracovního okruhu 

1. Navíc je možné volitelně integrovat dvojčinný pracovní okruh 

2 nebo vedení průsakového oleje.

Odtlakování pracovního okruhu 1

Aby bylo možné nářadí rychle a snadno vyměňovat, nesmí 

být ve spojích žádný tlak. Odtlakování je volitelně dostupné a 

zabraňuje zbytečným ztrátám oleje či škodám na těsnění ve 

spojkách.

Inteligentní výstražný přetěžovací systém

Strojník je nepřetržitě informován o zatížení stroje. Dříve než 

by se stroj mohl převrátit přes přední nápravu, zpomalí se při 

práci ve výškách pohyby pracovní hydrauliky, až do úplného 

zastavení. Od toho okamžiku jsou možné pouze takové pohyby 

výložníku, které snižují nebezpečí převrácení.

Při práci s lopatou je však možné pohybovat pracovní hydrauli-

kou bez omezení v případě, že stroj je v pohybu. 

Navíc může strojník výstražné přetěžovací zařízení dočasně 

deaktivovat.

Palivová nádrž

Objem nádrže 120 l zaručuje dlouhou dobu provozu a používá-

ní. Nádrž je umístěna na chráněném místě pod kabinou a je tak 

optimálně zajištěna proti případnému poškození.

Přesvědčivý bezpečnostní 

koncept
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Komfort

Snadné ovládání a 

výborný přehled

Kabina teleskopického nakladače Liebherr je ideální pracoviště. Skvělý výhled na všechny 

strany, prostorná kabina, zaručená bezpečnost a ergonomické ovládací prvky umožňují uvol-

něnou, soustředěnou a produktivní práci.
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 Komfortní sedadlo 

 a ergonomie 

• Nastavitelné odpružené sedadlo je možné 

přizpůsobit individuálním potřebám řidiče.

• Sloupek volantu je v sériové výbavě polohově 

stavitelný pomocí aretačního pedálu. Jako 

volitelná výbava je možné i výškové nastavení 

volantu.

 Výborný výhled na  

 všechny strany  

• Inovativní ochranná mříž střešního okna 

umožňuje optimální výhled na nakládaný 

materiál a současně zajišťuje ochranu obsluhy.

• Palubní display je umístěn vpravo vpředu, 

optimálně v zorném poli řidiče.

 Optimální výhled 

 dozadu 

• Čep výložníku je umístěn co nejníže, 

tak aby zajistil dobrý výhled.

• Strojník tak má optimální výhled na 

obzvlášť kritické oblasti vzadu a vpravo.

Volný výhled

Nízko položený čep výložníku

Při vývoji byly rozhodující požadavky na 

dobrý výhled. Proto byl čep výložníku 

umístěn co možná nejníže, aby byl umož-

něn volný výhled i dozadu a doprava.

Bezpečnost a velká plocha oken 

Akusticky chráněná kabina se systémem 

ROPS (ochrana proti převrácení) a FOPS 

(ochrana proti padajícím předmětům) 

zaručuje bezpečnou a příjemnou práci. 

Díky velké prosklené ploše a nízko umís-

těnému rámu čelního skla má strojník 

vždy zajištěn výhled na přídavné zařízení 

i okolí.

Neúnavná práce

Všechno po ruce

Všechny funkce výložníku lze pohodlně 

ovládat pravou rukou pomocí joysticku 

vymazat mezeru. Na joysticku je možné 

také zvolit jízdu dopředu a dozadu. Díky 

tomu může jedna ruka zůstat na volantu, 

zatímco druhá ovládá joystick. Toto jed-

noduché a ergonomické ovládání zaru-

čuje pohodlí a bezpečnost při dlouhém 

pracovním dni.

Kombinovaný Inch  a brzdový pedál

Mírným sešlápnutím Inch-brzdového pe-

dálu dochází k síly pojezdu. Jeho hlub-

ším sešlápnutím se pak aktivuje brzda.  

Otáčky motoru a rychlost pojezdu jsou 

ovládány pravou nohou pomocí plynové-

ho pedálu.

Bezpečnost 

při odstavení

Parkovací brzda

Parkovací brzda se automaticky elek-

tronicky aktivuje při zastavení stroje a 

zabraňuje jeho samovolnému rozjezdu. 

Kontaktní spínač sedadla automaticky 

rozpozná, že řidič opustil teleskopický 

nakladač, a že parkovací brzda musí zů-

stat aktivovaná. Pro odblokování parko-

vací brzdy je třeba jednou zařadit neutrál-

ní stupeň pomocí spínače směru jízdy. To 

ušetří zbytečné přehmatávání v kabině. 

Parkovací brzdu lze navíc také zatáhnout 

pomocí spínače napravo od joysticku.
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Pohodlná údržba

Snadná údržba i  

oprava

U fi rmy Liebherr není nejlepší servis pouhým slibem – je zaručen každému zákazníkovi. Čet-

né výrobní závody a hustá síť servisních stanic pro stavební stroje znamenají pro uživatele 

výhodu krátkých cest, efektivního uspořádání a rychlých reakcí při nutnosti servisu.
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Výkonný servis

Solidní základna

S koupí teleskopického nakladače Liebherr zákazník zároveň 

získává kvalitní a dlouhodobé partnerství. Naše výrobní závody 

a servisní střediska jsou toho zárukou.

Hustá síť servisních stanic

Hustá síť servisních stanic po celém světě s moderním záze-

mím a vybavením zaručuje v případě potřeby rychlý zásah. 

98 % všech náhradních dílů je k dispozici ve skladových zá-

sobách a mohou být ve velmi krátké době zaslány z moderního 

centrálního skladu.

Nejmodernější vybavení

Technici našeho zákaznického servisu jsou vybaveni všemi po-

třebnými zařízeními a nástroji pro diagnostiku.

Zkušenosti a školení

Obsáhlé know how zajišťuje prvotřídní a efektivní provedení 

všech servisních a údržbových prací. To významnou měrou 

přispívá k využitelnosti a rentabilitě. Technici zákaznického ser-

visu Liebherr jsou ve výrobních závodech intenzivně vzděláváni 

a školeni. Mají dostatečně rozsáhlé znalosti, aby mohli provést 

rychlý a profesionální servis.

Zkušenosti pro inovace

Abychom mohli neustále optimalizovat stroje i služby, využí-

váme jak znalostí expertů, tak praktických zkušeností našich 

zákazníků.

Kompletní poradenství a poskytování služeb

Zkušení odborní pracovníci Vám nabídnou pomoc v rozhodová-

ní při Vašich specifi ckých požadavcích, ať už jde o poradenství 

v závislosti na nasazení stroje, zajištění servisu včetně cenově 

výhodných alternativ oprav, náhradních dílů nebo dálkovou dia-

gnostiku pro analýzu a odstranění závad.

Znalosti znamenají hodnoty

 Další vzdělávání

 a školení

V moderních školicích centrech našich výrob-

ních závodů trvale nabízíme technické kurzy 

pro naše servisní pracovníky.

 Nejvyšší 

 kvalita servisu

Skvěle vybavené dílny, plánování oprav s ohle-

dem na potřeby zákazníka a rychlá dodávka 

náhradních dílů vytvářejí základ pro vysokou 

efektivitu.

 Nejmodernější měřicí 

 a diagnostické přístroje

Technici zákaznického servisu Liebherr jsou 

vybaveni nejlepšími přístroji. To zaručuje rychlou 

pomoc přímo na místě. 
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Technické údaje

Vznětový motor
Vznětový motor Deutz TCD 3.6 L4

Hodnoty mezních emisí podle směrnice 97/68/ES, 
2004/26/ES stupeň IIIB a EPA/CARB Tier 4i

Jmenovitý výkon 74 kW / 101 PS při 2 300 ot/min. podle ISO 3046 
Max. točivý moment 480 Nm při 1 600 ot/min.
Zdvihový objem                      3,6 l
Druh konstrukce                  Čtyřválcový, řadový, vodou chlazený motor s turbo- 

dmychadlem a chladičem stlačeného vzduchu 
Vstřikování Elektronický vstřikovací systém Common Rail 
Vzduchový filtr Filtr suchého vzduchu s bezpečnostní vložkou 
Chlazení Hydrostaticky poháněný 

a termostaticky regulovaný ventilátor
Provozní napětí 12 V
Baterie 12 V / 145 Ah
Alternátor 14 V / 95 A
Startér 3,2 kW

Jízdní pohon
Druh konstrukce Plynulý hydrostatický jízdní pohon s regulačním 

čerpadlem s naklápěcí deskou a hydromotorem v 
uzavřeném oběhu, jízda dopředu a dozadu pomocí změny 
směru čerpání regulačního čerpadla

Filtrace Tlakový filtr pro uzavřený oběh
Ovládání Elektronickým plynovým pedálem a kombinovaným  

Inch-brzdovým pedálem, plynulé přizpůsobení rychlosti 
při plných otáčkách vznětového motoru. Změna směru 
jízdy volitelná prostřednictvím multifunkčního joysticku

Jízdní rychlost Plynule regulovatelná
0 – 25 km/h
0 – 20 km/h (volitelné)

Emise hluku
Hladina akustického 
tlaku podle
ISO 6396:1992

LpA = 80 dB(A)
(v kabině řidiče)

Akustický výkon  
podle směrnice 
2000/14/ES

LWA = 106 dB(A)
(v okolí)

Brzdy
Provozní brzda Brzdění samosvorností hydrostatického pohonu pojezdu s 

účinkem na všechna 4 kola, hydraulicky aktivované 
mokré lamelové brzdy v přední nápravě (uložené uvnitř) 

Parkovací brzda Uvnitř uložená hydraulická pružinová brzda

Kabina řidiče
Kabina Pružně uložené, rozdělené dveře s možností aretace 

horní části, integrované systémy ROPS/FOPS, tónované 
bezpečnostní přední a střešní sklo nedělené, ostřikovače 
a stěrače pro čelní a zadní skla, polohově stavitelný  
sloupek řízení s aretací polohy 

Sedadlo řidiče Nastavitelné odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním 
pásem, možné seřídit podle hmotnosti řidiče

Větrání Třístupňový ventilátor s nasáváním čerstvého vzduchu a 
filtrací, 5 nastavitelných vzduchových trysek, 2 výdechy 
vzduchu pro čelní sklo, zadní sklo vyklápěcí, boční sklo s 
možností aretace při otevření

Topení Teplovodné vytápění

Pneumatiky
Standardní pneumatiky Mitas MPT 04 - 405/70-24
Druh konstrukce Bezdušové pneumatiky na jednodílném ráfku
 Speciální pneumatiky Podle specifikace výrobce

Řízení
Druh konstrukce Hydraulické řízení přední a zadní nápravy
Druhy řízení Řízení předních kol (pro jízdu po silnici), řízení všech kol, 

krabí chod (diagonální posun), LED kontrolka 
neutrální polohy, ručně řaditelné 
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Doplňovací množství 
Palivová nádrž 120 l
Chladicí systém 19 l
Motorový olej (vč. výměny filtru) 8,5 l
Hydraulická nádrž 96 l
Hydraulika celkem 130 l
Přední náprava bez koncových převodů 4,8 l
Zadní náprava bez koncových převodů 6,8 l
Náboj kola přední nápravy, každý po 0,7 l
Náboj kola zadní nápravy, každý po 0,7 l

Výkonové údaje
TL 432-7 TL 436-7 TL 441-7

Provozní hmotnost  
s paletizačními vidlemi, 
bez řidiče

 
 
7 060 kg

 
 
6 880 kg

 
 
7 250 kg

Max. nosnost                   3 200 kg 3 600 kg 4 100 kg
Max. výška zdvihu          6 925 mm 6 925 mm 6 925 mm
Max. dosah                       4 100 mm 3 980 mm 3 980 mm

Doby cyklů (bez břemena, bez tlumení koncové polohy)
TL 432-7 TL 436-7 TL 441-7

Zvedání 6,8 sec 6,8 sec 7,0 sec
Spouštění 5,0 sec 5,0 sec 6,2 sec
Vysouvání 6,4 sec 6,4 sec 7,1 sec
Zasouvání 4,0 sec 4,0 sec 5,0 sec
Přiklopení v plném úhlu 2,9 sec 2,9 sec 3,5 sec
Vyklopení v plném úhlu 2,3 sec 2,3 sec 2,8 sec

Nápravy
Pohon Pohon všech kol
Přední náprava řízená, pevně uložená
Zadní náprava řízená, kyvně uložená s úhlem kyvu 11°
Diferenciál Automatický samosvorný diferenciál s 45% uzávěrkou 

v přední nápravě
Převod Planetový koncový převod v nábojích kol

Pracovní hydraulika
Hydraulický systém Čerpadlo s konstantním průtokem
Max. čerpané množství 106 l/min.
Max. provozní tlak 240 bar1) resp. 270 bar2)

Filtrace Zpětný filtr a sací filtr
Řízení Řízení pomocí multifunkčního joysticku
Ovládané funkce Zvedání, spouštění, přiklápění, vyklápění, zasouvání, 

vysouvání, zavírání, otevírání, dopředu, dozadu
Bezpečnostní ventily Tlumící ventil na zvedacím, vyklápěcím a vysouvacím 

válci
Tlumení koncové polohy Zvedání, spouštění, zasouvání
Max. čerpané 
množství 
Pracovního okruhu 1  

106 l/min.

Max. provozní tlak 
Pracovní okruh 1 

240 bar1) resp. 270 bar2)

1) = TL 432-7
2) = TL 436-7, TL 441-7
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Rozměry

Rozměry*
TL 432-7 TL 436-7 TL 441-7

A Celková výška mm 2 440 2 440 2 440
B Celková šířka přes standardní pneumatiky mm 2 340 2 340 2 340
C Rozchod kol mm 1 920 1 920 1 920
D Poloměr otáčení přes vnější kola mm 3 750 3 850 3 850
E Poloměr otáčení přes hroty vidlí mm 4 810 4 850 4 850
F Přesah zádi mm 710 710 710
G Rozvor náprav mm 2 700 2 800 2 800
H Celková délka po nosnou desku vidlí mm 4 782 4 782 4 782
I 
 

Dosah při max. výšce zdvihu s vysunutým
teleskopem a  max. úhlu vyklopení lopaty mm

 
960

 
860

 
480

J Max. úhel zaklopení vidlí ve spodní poloze 13,5° 13,5° 13°
K Výsypná výška při max. úhlu zdvihu 

61,9° s vysunutým teleskopem  mm
 

6 460
 

6 460
 

6 245
L Max. výklopný úhel standardní lopaty 

při max. úhlu zdvihu 
 

19°
 

19°
 

43°
M Max. výklopný úhel standardní lopaty 

při úhlu zdvihu 48° 
 

33°
 

33°
 

56°
N Úhel zdvihu pro výsypnou výšku 4 000 mm 48° 48° 49°
O Délka vysunutí pro výsypnou výšku 4 000 mm 1 140 1 140 1 238

Světlá výška (střed stroje) mm 410 410 410
Rozsah max. vyklopení a zaklopení nářadí 126° 126° 150°

* Veškeré údaje platí pro standardní pneumatiky, standardní paletizační vidle nebo standardní lopatu (0,9 m3).
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TL 432-7

TL 441-7

TL 436-7
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4,1 3,25 1,8 1,29

1,55

0,08

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8
50°

40°

30°

20°

10°

-2,7°

60° 61,9°

6,93

6,1

4,55
3200 kg

2800 kg
25

00
 k

g

20
00

 k
g

15
00

 k
g

12
50

 k
g

11
00

 k
g

12345 -1 m
-1 m

T0102.01

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8
50°

40°

30°

20°

10°

-2,7°

60° 61,9°

6,93
6,6

4,55

5,5

2500 kg

3600 kg

3000 kg

20
00

 k
g

15
00

 k
g

12
50

 k
g

11
50

 k
g

12345 -1 m
-1 m

2,553,75

2,054,0 3,25

1,65

1,19

1,35

0,19

T0101.01

2,65

2,154,0 3,35

1,75

1,19

1,34

1,5 0,19

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8
50°

40°

30°

20°

10°

-2,7°

60° 61,9°

6,93
6,6

6,0

5,5

4,55

2500 kg

3000 kg

3500 kg

4100 kg

20
00

 k
g

15
00

 k
g

12
00

 k
g

12345 -1 m
-1 m

Zdvihové křivky (podle EN 1459, přílohy B)

Veškeré údaje platí pro těžiště břemene 500 mm, standardní pneumatiky a standardní vidle
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Základní stroj
3 druhy řízení, manuálně ovládané •
Automatická parkovací brzda •
Dvoudílné teleskopické rameno •
Hlavní rám v masivním provedení •
Kombinovaný Inch-brzdový pedál •
Palivová a hydraulická nádrž z oceli •
Pevná přední náprava •
Samosvorný diferenciál s 45% uzávěrou v přední nápravě •
Teleskopické rameno uložené nízko v rámu •
Zadní náprava s úhlem kyvu 11° •
Automatické centrální mazací zařízení +
Centrální mazací lišta +
Mechanické tažné zařízení +
Schválení pro provoz na pozemních komunikacích +
Zvláštní lak +

Kabina řidiče
Bezpečnostní pás •
Bezpečnostní sklo tónované •
Držák na láhev •
Dveře řidiče s vyklápěcím oknem •
Háček na oděv •
Klakson •
Multifunkční joystick •
Odkládací přihrádka pod sedadlem •
Odkládací síťka resp. kapsa vzadu na sedadle •
Podlahová rohož •
Polohově stavitelný sloupek volantu s aretací •
Přední stěrač s cyklovačem •
Přepínač směru jízdy integrovaný v joysticku •
Příprava pro zabudování rádia •
Sedadlo mechanicky odpružené •
Sklopné vnější zrcátko •
Stěrač s ostřikovačem čelního skla •
Stěrač s ostřikovačem zadního skla •
Topení •
Vnitřní osvětlení •
Vyklápěcí zadní sklo •
Zásuvka 12 V •
Klimatizace +
Pracovní světlomety na teleskopu (halogenové nebo LED) +
Pracovní světlomety vpředu (halogenové nebo LED) +
Pracovní světlomety vzadu (halogenové nebo LED) +
Prodloužení ramena stěrače na střešní okno +
Rádio s USB vstupem, MP3 přehrávačem a dvěma reproduktory +
Sedadlo Premium se vzduchovým odpružením vč. vyhřívání a prodloužení opěradla +
Sluneční roleta +
Vnitřní zrcátko +
Výškově stavitelný sloupek volantu +

Pracovní hydraulika
Čerpadlo s konstantním průtokem čerpané množství 106 l/min. •
Hydraulický pracovní okruh 1 na hlavici teleskopu •
Kinematika P (výklopný úhel 150°)                                                                  (2) •
Kinematika S (výklopný úhel 126,4°)                                                               (1) •
Pracovní hydrauliku možno deaktivovat (pro jízdu po silnici) •
Dlouhodobé mazání na teleskopu +
Hydraulický pracovní okruh 2 na hlavici teleskopu +
Konstantní průtokové množství pro pracovní okruh 1 +
Odlehčení tlaku v pracovním okruhu +
Odlučovač nečistot na teleskopu +
Vedení průsakového oleje +

Pneumatiky
Mitas MPT 04 - 405/70-24 •
Dunlop SP T9 - 405/70 R 24 MPT +
Goodyear SGI 15,5/80-24 (15,5“ = 400 mm) +
Michelin XMCL - 460/70 R 24 +

Jízdní pohon
25 km/h / 74 kW – 101 PS / 41 kN tažná síla •
Emisní stupeň IIIB / Tier 4i •
Hydrostatický jízdní pohon, plynulý •
Hydrostatický pohon ventilátoru chladiče •
Pohon všech kol, trvalý •
Výstraha počtu otáček •
Vznětový motor Deutz TCD 3.6 L4 •
20 km/h / 74 kW – 101 PS / 41 kN tažná síla +
20 km/h / 90 kW – 122 PS / 52 kN tažná síla +
25 km/h / 90 kW – 122 PS / 52 kN tažná síla +
Maximální jízdní rychlost je možné předem navolit +
Reverzibilní ventilátor +
Ruční ovládání plynu pro konstantní otáčky motoru +
Vzduchový filtr s předřazeným odlučovačem Top Air +

Vybavení

• = Standardní, + = Volitelné, (1) = TL 432-7 a TL 436-7, (2) = TL 441-7

Přístrojová deska
Dálkové světlo •
Jízdní rychlost •
LED kontrolka přetěžovacího zařízení •
Libela •
Počítadlo provozních hodin •
Směr jízdy •
Systém předžhavení vznětového motoru •
Zásoba paliva •
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Vybavení
Rychlovýměnný adaptér, mechanický •
Krakorec s hákem uchycený na nosné desce +
Lopata na lehký materiál 2,0 m³ +
Lopata s břitem 0,9 m³ +
Paletizační vidle na nosné desce +
Paletizační vidle plovoucí s ochrannou mříží proti přepadu +
Příhradový výložník 3 900 mm +
Rychlovýměnný adaptér, hydraulický +

Bezpečnost
FOPS, mříž na vnitřní straně kabiny •
Kabina s ROPS •
Nouzový výstup skrze zadní okno •
Přetěžovací zařízení se dvěma režimy pro  práci s 
paletizačními vidlemi a lopatou, manuálně přepínatelné •
Snížení rychlosti výsuvu teleskopického ramene 
před zablokováním přetěžovacím systémem •
Tlačítko nouzového vypnutí •
Výstražná světla •
Zařízení na výstrahu před přetížením s akustickým 
a optickým signálem odpovídá normě EN 15000 •
Zvedání, spouštění a zasouvání s tlumením koncových poloh •
Bezpečnostní zarážka zdvihacího válce (pro potřeby údržby) +
Hasicí přístroj +
Lékárnička +
Ochranná mříž na čelním skle nahoře +
Ochranná mříž na čelním skle vpředu +
Podkládací klín (1 ks) +
Podkládací klín (2 ks) +
Výstražné zařízení pro couvání, akustické +
Výstražný maják, žlutý, sklápěcí +
Výstražný trojúhelník +

Kontrolky
Kontaktní spínač v sedadle •
Nabíjení baterie •
Nouzové provozy •
Parkovací brzda •
Porucha vznětového motoru •
Směrová světla •
Teplota chladicí kapaliny •
Teplota hydraulického oleje •
Tlak motorového oleje •
Voda v palivu •
Výstraha vysokých otáček •
Zařízení na výstrahu před přetížením •
Znečistění hydraulického filtru •
Znečištění vzduchového filtru •

Vybavení

 • = Standardní, + = Volitelné, (1) = TL 432-7 a TL 436-7, (2) = TL 441-7

Vybavení a přídavné součásti cizích výrobců nesmějí být zabudovány či namontovány bez souhlasu firmy 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 mrazničky, vybavení 
pro letecký průmysl a železniční dopravu, obráběcí stroje, sta-
vební 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 41.000 zaměstnanci ve více než 
130 společnostech na všech kontinentech. Zastřešující společ-
ností firemní skupiny je Liebherr-International AG se sídlem v 
Bulle, ve Švýcarsku, jejíž majitelé jsou výhradně jen členové 
 rodiny Liebherr.

www.liebherr.cz

 
 Firemní skupina Liebherr

Liebherr-Werk Telfs GmbH 
Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs 
S +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772 
www.liebherr.com, E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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