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Firemní skupina Liebherr
Rodinnou firmu Liebherr založil Hans Liebherr v roce 1949. V průběhu let se
rodinný podnik rozvinul do mezinárodní skupiny firem s více než 41 000 zaměstnanci ve více než 130 společnostech na všech kontinentech. Společnost
Liebherr dnes nejenže patří k největším výrobcům stavebních strojů na světě,
ale je také uznávaným dodavatelem technicky náročných a na užitek orientovaných produktů a služeb v mnoha dalších oborech. Zastřešující společností
firemní skupiny je Liebherr-International AG se sídlem ve švýcarském městě
Bulle. Její majitelé jsou pouze příslušníci rodiny Liebherr.

Ve stručnosti
• 41.000 zaměstnanců na celém světě
• 11 výrobních odvětví
• více než 130 společností Liebherr
ve více než 50 zemích
• na všech 5 kontinentech

Skutečnost, že společnost Liebherr je rodinná firma, od prvopočátku ovlivňovala podnikovou kulturu. Společnost Liebherr tak již více než 60 let prokazuje
stabilitu a spolehlivost a vsází na dlouhodobou a úzkou spolupráci se svými
zákazníky a obchodními partnery.
Maximální kvalita stojí v popředí všech aktivit. Tento požadavek naplňují všichni zaměstnanci a spolupracovníci firemní skupiny při své každodenní práci.
Společnost Liebherr pracuje s vášní na svých produktech a technologickém
pokroku. Liebherr přitom zaujímá perspektivu svých zákazníků, aby pro ně
dokázal vyvinout co nejlepší řešení jejích požadavků.

Tower Cranes
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Liebherr Tower Cranes
Vynález prvního mobilního věžového jeřábu v roce 1949 otevřel cestu pro
Liebherr Tower Cranes. Mezitím se tato výrobní divize firemní skupiny Liebherr
stala předním výrobcem mobilních stavebních a věžových otočných jeřábů na
světě, která disponuje pěti výrobními závody v Německu, Španělsku, Indii, Brazílii
a Rusku.
Spektrum zahrnuje rozsáhlý program špičkových věžových otočných jeřábů
všech systémů a velikostních tříd. K tomu patří rychlestavitelné jeřáby, jeřáby
s horní otočí, jeřáby s přestavitelným výložníkem a speciální jeřáby. Flexibilní
rychlestavitelné jeřáby a výkonné modely s horní otočí se osvědčily při bytové
výstavbě, stejně jako u velkých průmyslových projektů na celém světě.

Ve stručnosti
• cca 2 100 zaměstnanců
• 5 výrobních provozoven na celém světě
• 8 typových řad věžových otočných jeřábů
• více než 60 let zkušeností
• více než 70 000 vyrobených věžových
otočných jeřábů od roku 1949

Kromě věžových otočných jeřábů nabízí Liebherr Tower Cranes rozsáhlou nabídku služeb, které doplňují portfolio: Tower Crane Solutions, Tower Crane Center
a Tower Crane Service.

Tower Cranes
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Rychlestavitelné jeřáby

Typová řada L1
Hydraulické rychlestavitelné jeřáby typové řady L1 přinášejí řešení dvou nejdůležitějších výzev na staveništi: Sílu
pro manipulaci s těžkými břemeny a minimální nároky na
prostor. Stručně řečeno: Kompaktní síla.
Díky své kompaktní konstrukci jsou obzvlášť vhodné pro
staveniště s nedostatkem prostoru, jako např. stavby domů
a práce na střechách s omezenou plochou. Provedení s
plným ocelovým závažím umožňuje optimalizaci nákladů
a času při přepravě a provádění montáže. Díky snadné
montáži hydrauliky lze jeřáby rychle připravit k provozu.

Technické údaje
kg

kg

m

m

m

2.500
  950
25,0
19,1
2.500
  800
27,0
19,2
Rychlestavitelné jeřáby v mobilním provedení – typová řada HM
13 HM.1
1.500
  500
22,0
16,0

25,7
26,5

22 HM.1

33,4

L1-24

2.000

  700

27,0

19,0

21,3

Řídicí technika, kterou společnost Liebherr sama vyvinula, podporuje jeřábníka při jeho práci. Jemné polohování
mikrozdvihem, tlumení rozhoupání břemene a vymezení
pracovního prostoru stroje zajišťují bezpečnost na stavbách – jak pro člověka, tak i pro stroj.

Tower Cranes
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Rychlestavitelné jeřáby

Typová řada K
Typová řada K se vyznačuje kombinací univerzálnosti a flexibility. Variabilní výška háku, nosnost a poloměry otáčení
umožňují přizpůsobit jeřáby typové řady K aktuálním poměrům na staveništi. To mimo jiné umožňuje teleskopická
věž z příhradové konstrukce s možností šplhání, nastavitelný výložník a redukovatelná točna. Jeřábník má stále
přehled, ať již pomocí praktického dálkového ovládání ze
země nebo z modulárně připojitelné kabiny jeřábníka.
Výkonné pohony a inteligentní technika řízení vlastní výroby umožňují vysoký překládkový výkon a vysokou míru
bezpečnosti na staveništi.

Technické údaje
kg
34 K
42 K.1
53 K
65 K.1
81 K.1
120 K.1

4.000
4.000
4.200
4.500
6.000
8.000

kg
1.100
1.200
1.100
1.350
1.350
1.450

m
33,0
36,0
40,0
43,0
48,0
50,0

m
27,0
28,0
31,0
34,6
40,4
37,4

m
39,0
41,5
43,1
49,3
55,0
54,8

Tower Cranes
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Mobilní stavební jeřáby

Typová řada MK
Mobilní stavební jeřáby typové řady MK spojují mobilitu
klasického autojeřábu s funkčními výhodami věžového
otočného jeřábu, jako např. při práci u překážejících hran.
Enormně obratné taxi jeřáby typové řady MK jsou koncipovány pro ovládání jedním pracovníkem. Jeřábník může
sám pojíždět jeřábem MK, provádět montáž a ovládat jej
pomocí dálkového ovládání nebo z plynule výškově nastavitelné zvedací kabiny. Svislá věž umožňuje pracovat
velmi blízko u budovy, přitom je využitelná vždy celá délka
výložníku. Díky variabilnímu konceptu řízení a aktivnímu
řízení zadní nápravy se mobilní stavební jeřáby dostanou
do téměř každé proluky.

Technické údaje

MK 88
MK 140
Režim s vozíkem
Režim sklápění

kg

kg

m

m

m

8.000

2.200*

1,2

45,0

30,2

59,1

8.000
–

1.900*1,2
1.700*1

58,5
65,0

39,9
–

75,5
94,4

*1 s přídavným závažím
*2 Plus-Paket

Kromě čtyřnápravového jeřábu MK 88 má Liebherr ve výrobním programu již také největší pětinápravový mobilní
stavební jeřáb MK 140 na trhu. Díky koncepci výložníku
dosahuje tento jeřáb výšky háku VarioJib až 94,4 m.

Tower Cranes
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Jeřáby s horní otočí

Typová řada EC-B
Typová řada EC-B byla vyvinuta speciálně pro požadavky
moderní logistiky staveniště. Přeprava, montáž, překládkový výkon a bezpečnost – komplexní inteligentní koncept
nabízí pokroková řešení ve všech oblastech.
Kompaktní přepravní jednotky a efektivní řešení montáží,
jako např. propracovaná kompaktní hlava, rychlospojky
LiConnect pro výložník a protivýložník a bezpečné elektrické konektory, umožňují vysokou hospodárnost při přepravě a montáži.
Díky různým šplhacím systémům a systémům kotvení jsou
možnosti použití téměř neomezené. Inteligentní asistenční
systémy řídicí jednotky Litronic zajišťují efektivní a bezpečné řízení jeřábu. Díky tomu lze tyto jeřáby rychle přizpůsobit individuálním požadavkům jeřábníka a stavby.

Technické údaje
kg
71 EC-B 5 FR.tronic
85 EC-B 5
85 EC-B 5 FR.tronic
110 EC-B 6
110 EC-B 6 FR.tronic
130 EC-B 6
130 EC-B 8 FR.tronic
150 EC-B 6 FR.tronic
150 EC-B 6 Litronic
150 EC-B 8 FR.tronic
150 EC-B 8 Litronic
172 EC-B 8 Litronic
202 EC-B 10 Litronic
250 EC-B 12 Litronic
285 EC-B 12 Litronic
380 EC-B 12 Litronic
380 EC-B 16 Litronic
1000 EC-B 100 Litronic*
1000 EC-B 125 Litronic*

  5.000
  5.000
  5.000
  6.000
  6.000
  6.000
  8.000
  6.000
  6.000
  8.000
  8.000
  8.000
10.000
12.000
12.000
12.000
16.000
100.000
125.000

kg
1.000
1.300
1.300
1.500
1.400
1.500
1.300
1.600
1.800
1.500
1.700
2.100
2.200
2.250
2.600
3.700
3.400
9.600
19.350

m
50,0
50,0
50,0
55,0
55,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
75,0
46,5
36,5

* na vyžádání
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Jeřáby s horní otočí

Typová řada EC-H
Jeřáby typové řady EC-H vytvářejí obraz mnoha staveb díky
své nezaměnitelné siluetě se špičkou a uvnitř uloženou kabinou. Jeřáby High Top jsou obzvlášť vhodné pro středně
velké a velké stavby, např. u průmyslových a technologických staveb. Jeřáby EC-H jsou tou nejlepší volbou, pokud se jedná o zvládání těžkých břemen. Vysokovýkonné
pohony vlastní výroby přitom zajišťují vysoký překládkový
výkon.
Díky různým šplhacím systémům a systémům kotvení jsou
možnosti použití téměř neomezené. Všechny jeřáby EC-H
s řídicí jednotkou Litronic lze rychle přizpůsobit individuálním požadavkům jeřábníka a stavby. Inteligentní asistenční systémy umožňují efektivní a bezpečné řízení věžových
otočných jeřábů.

Technické údaje
kg
200 EC-H 10 Litronic
280 EC-H 12 Litronic
280 EC-H 16 Litronic
550 EC-H 20 Litronic
550 EC-H 40 Litronic
630 EC-H 40 Litronic
630 EC-H 50 Litronic
630 EC-H 70 Litronic*
1000 EC-H 40 Litronic
1000 EC-H 50 Litronic

10.000
12.000
16.000
20.000
40.000
40.000
50.000
70.000
40.000
50.000

kg
2.650
2.800
3.100
4.000
4.000
5.800
5.200
10.700
11.500
11.000

m
60,0
75,0
70,0
81,5
81,5
81,4
81,4
30,9
81,4
81,4

* na vyžádání
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Jeřáby s horní otočí

Typová řada HC-L
Jeřáby s přestavitelným výložníkem typové řady HC-L se
používají všude tam, kde je potřeba vysokých zdvihů na
malém prostoru. Z důvodu svého malého poloměru otáčení a díky přestavitelnému výložníku je lze použít na téměř každé stavbě i s nedostatkem místa. S velkou nosností a výkonnými rychlostmi zdvihu přispívají k rychlému
průběhu stavebních prací.
Šikmá poloha výložníku mezi 15° a 70° i mimo provoz jeřábu umožňuje volné otáčení při provozu na stavbách s
vysokou hustotou jeřábů a s překrývajícími se oblastmi
otáčení. Díky různým šplhacím systémům a systémům
kotvení jsou možnosti použití téměř neomezené.

Technické údaje
kg
180 HC-L 8/16 Litronic
280 HC-L 12/24 Litronic
280 HC-L 16/28 Litronic
357 HC-L 12/24 Litronic
357 HC-L 18/32 Litronic
542 HC-L 12/24 Litronic
542 HC-L 18/36 Litronic
710 HC-L 25/50 Litronic
710 HC-L 32/64 Litronic

16.000
24.000
28.000
24.000
32.000
24.000
36.000
50.000
64.000

kg
2.600
3.200
3.000
4.500
4.100
4.800
4.300
7.600
7.200

m
55,0
60,0
60,0
60,0
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0

Systémy řídicí jednotky Litronic asistují u všech jeřábů
HC-L při efektivním a bezpečném řízení jeřábu. Právě vodorovná dráha břemene zajistí stisknutím tlačítka přesnou
a bezpečnou práci.

Tower Cranes
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Jeřáby s horní otočí

Typová řada HC
Typová řada HC zahrnuje velké jeřáby, které jsou koncipovány pro velmi vysoké výšky háku a mimořádně velké
vyložení, a které přitom zvládnou přepravu enormně těžkých břemen. Často se tyto jeřáby používají stacionárně
po celou dobu životnosti, např. k přepravě břemen v dolech nebo v loděnicích.
Jeřáby HC umožňují přesnou přepravu a citlivé nastavení
polohy i u těch nejtěžších břemen. Pohony a řídicí technika, vyvinuté společností Liebherr, umožňují optimální sladění pohonů a přesné položení citlivých břemen.

Technické údaje
kg
1250 HC 40
1250 HC 50
2000 HC 60
3150 HC 60
3150 HC 70
4000 HC 70
4000 HC 80
4000 HC 100
5000 HC 80

40.000
50.000
60.000
60.000
70.000
70.000
80.000
100.000
80.000

kg
12.500
12.000
22.000
32.000
50.000
25.500
34.000
22.500
42.000

m
81,0
81,0
81,4
80,0
60,0
90,0
100,0
96,0
100,0

Tower Cranes
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Speciální jeřáby

Věžové otočné
jeřáby na pásovém
podvozku
Pro náročný terén jsou k dispozici rychlestavitelné jeřáby
a jeřáby s horní otočí na pásovém podvozku. Tyto jeřáby
s pásovým podvozkem jsou extrémně mobilní, a proto obzvlášť ekonomické. Pásové jeřáby se používají tam, kde je
požadována rychlá změna stanoviště a minimální zhuštění
podloží. Při konstrukci pásových podvozků byly využity
zkušenosti tří společností Liebherr.

Technické údaje
kg
42 KR.1

4.000

Další jeřáby na vyžádání
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kg
1.200

m
36,0

m
28,0

m
41,5

Speciální jeřáby

Jeřáb Derrick
Poslední uklízí. Jeřáb Derrick je koncipován jako speciální demontážní jeřáb pro demontáž jeřábů z výškových
budov a jiných vysokých staveb. Lze jej rozložit na velmi
malé jednotky, které lze přepravovat pomocí malých zvedacích zařízení přes výtahové šachty budovy. Společnost
Liebherr nabízí také kompletní servis k jeřábům Derrick,
které zahrnují veškeré projekční práce. Kromě toho lze
speciální jeřáb používat také jako stavební jeřáb pro speciální úkoly.

Technické údaje
kg
200 DR 5/10 Litronic

10.000

kg
7.500

m
25,0

Tower Cranes
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Výtah jeřábníka

LiUP

Jedním stisknutím tlačítka nahoru. Pomocí výtahu pro jeřábníka LiUP dojede jeřábník do kabiny za pouhé 2 minuty prostým stisknutím tlačítka. Zvláštnost tohoto výtahu je
jeho vnitřní umístění, které skýtá větší bezpečnost a hospodárnost. Díky pevně namontovaným vodicím kolejnicím
může LiUP zůstat ve věži během přepravy i za provozu.
To šetří čas a peníze při montáži a demontáži věžového
otočného jeřábu.

Technické údaje
Užitečná nosnost
Rychlost
Doba nabíjení
Dopravní výška na nabití

200 kg
(2 osoby nebo 1 osoba s nářadím)
max. 25 m/min
30 – 60 min
300 m

Tower Cranes
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Služby

Tower Crane Service
Tower Crane Service je férový a spolehlivý servisní partner společnosti Liebherr
pro věžové otočné jeřáby a mobilní stavební jeřáby.
Rozsáhlý školicí program Tower Crane Service nabízí vhodné možnosti školení
pro všechny skupiny uživatelů věžových otočných jeřábů a mobilních stavebních jeřábů. Optimálním vzděláváním pracovníků zvyšuje Liebherr bezpečnost
a produktivitu na stavbách.

Klíčové oblasti
• Školicí středisko
• Technický zákaznický servis
• Zásobení náhradními díly
• Externí montáže

Mnoho problémů v praxi dokáží vyřešit pracovníci stavby pouze na základě
rozhovoru s technickými poradci Tower Crane Service. Kompetentní a specializovaní poradci odpovídají na vznikající technické dotazy a zajišťují tak rychlou
pomoc.
Hustá síť servisních techniků a servisních partnerů Liebherr po celém světě
umožňuje v kombinaci s optimální logistikou rychlé a spolehlivé zásobení náhradními díly. Tower Crane Service kromě toho poskytuje komplexní podporu
při montáži jeřábů, údržbě a revizních prohlídkách.

Tower Cranes
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Služby

Tower Crane Solutions
Individuální řešení přímo od výrobce – Tower Crane Solutions se specializuje
na poradenství a zpracování speciálních projektů v bytové a průmyslové výstavbě a projektů pro stavby elektráren, technologických komplexů a větrných
elektráren.
Tower Crane Solutions zpracovává speciální řešení pro stavby a věžové otočné jeřáby v přímé spolupráci se zákazníky. Tým zkušených odborníků přitom
využívá celosvětovou síť Liebherr a koordinuje spolupráci mezi různými kompetenčními oblastmi, jako např. konstrukce, statika, výroba, prodej, pronájem
a Tower Crane Service.

Klíčové oblasti
• Velké projekty
• Komplexní speciální projekty
• Elektrárny a investiční výstavba
• Větrné elektrárny
• Loděnice

Tower Crane Solutions poskytuje kromě speciálních technických řešení a konstrukčních úprav jeřábů také efektivní poradenství a řešení konceptů na staveništích. Cílem je poskytovat zákazníkům co největší užitek při jeho stavebních
projektech.

Tower Cranes
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Služby

Tower Crane Center
Tower Crane Center v Bad Waldsee funguje po celém světě v oblasti použitých
strojů a pronájmu, a přitom využívá celosvětovou síť společností a partnerů
Liebherr.
Začínáme tam, kde jiní končí. Tower Crane Center obsluhuje trh s použitými
věžovými otočnými jeřáby Liebherr po celém světě – se speciálním zaměřením
na jeřáby, komponenty a příslušenství pro speciální úkoly. Ke službám patří
nákup, zpracování nebo přepracování, plánování logistiky a prodej.

Klíčové oblasti
• Revize a opravy pronajímaných
a použitých strojů
• Propojení a koordinace pronajímaných
a použitých strojů
• Plánování kombinací a přestaveb jeřábů
společně s Tower Crane Solutions

Tower Crane Center zajišťuje společný kontakt sdružení pronajímatelů věžových
otočných jeřábů po celém světě a koordinaci počtu jeřábů na celém světě.

Tower Cranes
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Výroba na celém světě

Výroba jeřábů
Od vyrobení prvního věžového otočného jeřábu před více
než 60 lety společnost Liebherr klade nároky na maximální kvalitu vyráběných produktů.
Moderní výrobní technologie od přířezu materiálu až po
finální montáž umožňují mimořádnou rozmanitost produktů, která sahá od malých rychlestavitelných jeřábů až po
velké a speciální jeřáby. Každý jeřáb je během výroby soustavně kontrolován moderními technologiemi z hlediska
bezpečnosti.
Na výrobě technicky náročných věžových otočných jeřábů úzce spolupracují konstruktéři na pěti pracovištích na
světě s pracovníky ve výrobě – z vášně k technice.

Německo
Liebherr-Werk Biberach GmbH
Biberach an der Riß
• od roku 1954
• cca 1 300 zaměstnanců
• celková plocha cca 200 000 m²
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Španělsko

Indie

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.

Liebherr CMCtec India Pvt. Ltd.

Pamplona
• od roku 1990
• cca 250 zaměstnanců
• celková plocha cca 175 000 m²
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Pune
• od roku 2011
• cca 80 zaměstnanců
• celková plocha cca 220 000 m²

Rusko

Brazílie

Liebherr-Nizhny Novgorod OOO*

Liebherr Brasil Ltda.*

	
Dzerzhinsk
• od roku 2006
• cca 400 zaměstnanců
• celková plocha cca 400 000 m²

	
Guaratinguetá
• od roku 1974
• cca 1 100 zaměstnanců
• celková plocha cca 950 000 m²

* Smíšená výrobní společnost, ve které se vyrábějí také produkty jiných divizí firemní skupiny.
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Jeřáby
pro všechny
generace
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Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna
Tel.: +420 547 425 330
E-mail: info.lsc@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

