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Kompletní servis společnosti 
Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
My nabízíme víc.

Projektování ServisMontážPřeprava
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Kompletní nabídka stavebních jeřábů 
společnosti Liebherr. Veškerý servis v 
oblasti věžových jeřábů ...
Společnost Liebherr nabízí celosvětově největší program jeřábů. A navíc ještě jedinečný servis. 
Od projektu až po demontáž jsou k dispozici naši kvalifi kovaní pracovníci, kteří zaručují nejvyšší 
kvalitu a maximální hospodárnost.

Projektování Přeprava Montáž
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Projektování - až do posledního detailu.
Projektování - až do posledního detailu. 
Kompetentní poradenství patří k servisu. Naši odborníci 
Vás podpoří při plánování optimálního průběhu i na těch 
nejnáročnějších stavbách.

• Prohlídka staveniště (v případě potřeby)
• Výběr optimálních jeřábů a jejich umístění
• Vypracování kompletního hospodárného řešení
• Projektování staveniště v CAD, optimalizace
 montážních procesů
• Statické výpočty, příkony, protizávaží apod. 

Přeprava tam a zpět.
Vašemu jeřábu zajistíme volnou cestu. Postaráme se, 
aby Váš jeřáb spolehlivě dorazil ve správný čas na místo 
určení.

• Přepravní logistika
• Nakládka s ohledem na montáž
• Vyřízení úředních náležitostí
• Dopravní povolení
• Dovoz a odvoz

Hospodárná montáž.
Montáž Vašeho jeřábu Liebherr provedou kvalifi kovaní 
mechanici rychle a s optimalizovanými náklady. 
Současně bude přímo na místě přítomno servisní vozidlo 
vybavené nejmodernějšími speciálními technikou.

• Předem vypracovaný harmonogram montáže
• Volba nejhospodárnějšího mobilního jeřábu
• Optimálně proškolení a zkušení mechanici
• Nastavení přetížení

Celosvětový servis přímo na stavbě.
Celosvětová síť servisních zastoupení společnosti 
Liebherr zaručuje rychlou, profesionální a spolehlivou 
podporu přímo na místě. Vyzkoušejte si nás.

• Stálá dostupnost během celé fáze projektování
• Rychlé odezvy našeho servisního týmu
• Dálkové datové propojení mezi jeřáby a servisními 
 středisky po celém světě (volitelná varianta)
• Zpracování strojních dat pro optimalizované servisní 
 intervaly
• Diagnostika na dálku při odstraňování poruch 
 (volitelná varianta)
• Optimální dostupnost originálních náhradních 
 a spotřebních dílů

Servis



Gebrauchtkrane 
von Liebherr.

Liebherr Export AG 
General-Guisanstr. 14, CH-5415 Nussbaumen/AG 
 +41 56 296 1283, Fax: +41 56 296 13 11 
www.liebherr.com, E-Mail: uses.cranes.lex@liebherr.com 

• Top Gebrauchte in jeder Größenklasse
• Geprüfte Liebherr-Qualität

... a ještě k tomu jsme 
fl exibilní — globální — vždy nablízku.

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna
� +420 547 425 330
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www.facebook.com/LiebherrConstruction
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Servis na dálku
Funkce servis na dálku podporuje provozovatele jeřábů a zákazníky 
při produktivním a rentabilním provozu jeřábů. Výměna strojních dat se 
servisním střediskem přispívá k optimalizaci provozní spolehlivosti jeřábu. 
Dálkové propojení po celém světě pomocí integrovaného dálkového 
přenosu dat DFÜ zaručuje precizní a rychlou pomoc v případě poruchy. 
Zákazníkovi lze poskytnout cílenou pomoc při vyhledávání poruchy 
přímo z příslušného servisního střediska. Funkce dálkového přenosu dat 
nabízí velkou rozmanitost možností služeb blízkých praxi při efektivním a 
hospodárném provozu věžových otočných jeřábů - zejména v souvislosti s 
obsluhou rozsáhlejších technologických parků.

Portál použitých strojů
polečnost Liebherr uvádí na svých stránkách rozsáhlou nabídku použitých 
strojů a dílů. Zde naleznete aktuální informace k nabídkám použitých 
stavebních strojů a také k použitému příslušenství nebo náhradním dílům, 
které jsou k dispozici u různých obchodních partnerů společnosti Liebherr 
pro jednotlivé produktové oblasti. www.liebherr.com

Školení
Společnost Liebherr nabízí rozsáhlý program školení. Ve vlastním školicím 
středisku vzděláváme a proškolujeme servisní techniky a jeřábníky. 
Nezbytným prvkem při školení jeřábníků je jedinečný simulátor jeřábu. 
Pomocí simulátoru jeřábu lze simulovat každodenní praktické situace, ve 
kterých se budoucí jeřábník může pohybovat. Tyto vzdělávací a rozvojové 
aktivity výrazně přispívají k vyšší pracovní a provozní bezpečnosti. 
Na bázi odborných seminářů organizuje prodejní organizace společnosti 
Liebherr pravidelná školení a informování o výrobcích a výrobních novinkách. 
Školení pořádaná společností Liebherr přispívají k vyšší praktické 
a odborné kompetenci pracovníků prodeje a servisu.
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