
Typová řada L1.
Kompaktní síla.
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1949: Začátek nové historie úspěchu.
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Fascinující kompaktnost, vysoký výkon 
a flexibilní použitelnost: Objevte jeřáby 
typové řady L1.

Dnes:  
Nová generace
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L1 přináší řešení dvou nejdůležitějších požadavků  
na stavbách: Sílu pro manipulaci s těžkými břemeny  
a minimální nároky na prostor.

Výkon 
v novém pojetí
Hydraulické rychlestavitelné jeřáby  
typové řady L1.

1949. Hans Liebherr, stavební mistr, vizionář 
a zakladatel celosvětově působící firemní 
skupiny vyvíjí první věžový otočný jeřáb.
Protože jej bylo možné rychle a hospodárně po-
stavit na stavbě, stal se brzy neodmyslitelným 
průvodcem úspěšných stavebních firem. O více 
než 60 let zkušeností a více než 70 000 věžových 
otočných jeřábů později vstupuje tato koncepce 
do nové dimenze.

Dnes. S touto novou typovou řadou nabízíme 
funkční jeřáb, který stavebním firmám umožní 
ekonomický provoz: jeřáb L1.
Tyto hydraulické rychlestavitelné jeřáby spojují 
sílu a kompaktnost s maximální možnou mírou 
bezpečnosti. Čeká Vás nová typová řada, kterou 
lze optimálně přizpůsobit požadavkům na stavbě,  
a která kromě toho ještě také dobře vypadá.
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Úspech s jistotou

Při vývoji jeřábu byly přesně zohledněny požadavky  
kladené na stroje této velikosti. Moderní pohony 
vlastního vývoje zajišťují rychlé a přesné pohyby 
jeřábu a tak zajišťují efektivní manipulaci s bře-
meny. Obecná dvoukanálová senzorika ve spojení  
s inteligentní řídicí technikou umožňuje zdvojené  

zabezpečení všech funkcí jeřábu. Jemné polohová-
ní mikrozdvihem, tlumení rozhoupání břemene nebo 
vymezení pracovního prostoru stroje jsou dalšími 
výhodami, které zvyšují bezpečnost na stavbách –  
jak pro člověka, tak i pro materiál.

Nová typová řada L1 spojuje inovativní technolo-
gie s jasnými trendy současnosti. Výsledkem je 
výkonný rychlestavitelný jeřáb, který se vyznačuje 
vylepšenou ergonomií, moderním a sympatickým 
designem a pohodlným přístupem k místům mon-
táže a údržby. Komplexní stroj, který najde uplat-
nění na každé stavbě.

Malý a skvělý: Typová řada L1 s kompaktní otočnou částí Snadné nastavení: Snadná obsluha z dobře dostupného rozvaděče

Forma sladěná s funkcí



Max. vyložení 25,0 m 27,0 m

Max. nosnost 2.500 kg 2.500 kg

Max. nosnost na 
konci výložníku

950 kg 800 kg

Výška háku 19,1 m 19,2 m

Šikmá poloha výložníku

Výška háku při 10° 22,0 m 22,4 m

Nosnost na konci
výložníku při 10° 950 kg 800 kg

Výška háku při 20° 25,7 m 26,5 m

Nosnost (konstantní) při 20° 900 kg 800 kg
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Variabilní kompaktní trída

Typová řada L1 nabízí pro každý požadavek 
přesně konfigurovatelné řešení.

Jeřáb L1-24 se volitelně dodává s výložníkem 25,0 
nebo 27,0 m se dvěma variantami závaží. Jedno-
duché standardní závaží z betonu se přiveze na 
stavbu tahačem a na místě se provede rychlá mon-
táž. U varianty s plným ocelovým závažím odpadá 
samostatná přeprava a montáž závaží.

Nenáročná údržba:  
Pohon vozíku na výložníku  
s jednoduchým vedením lana

Snadná dostupnost: 
Dveře rozvaděče se otevírají 
nahoru

Možnost provozu na 230 V

Úspora prostoru: 
Kompaktní poloměr otáčení 
(1,95 m) a flexibilní pode-
pření umožňuje optimální 
přizpůsobení na stavbě

Adaptabilita: Polohy výložníku  
10° a 20° pro vysokou výšku háku  
a vyhýbací poloha výložníku 160°

Snadná montáž: Dálkové 
ovládání a nastavení pomocí 
programovatelné řídicí 
jednotky

Dlouholetá životnost  
a bezpečnost: Vzducho-
těsně svařená plnostěnná 
konstrukce věže pro ochra-
nu proti vnitřní korozi

Flexibilní použití:  
Díky nastavitelným délkám 
výložníku

Přesné nastavení polohy: 
Díky plynulým pohonům  
a mikrozdvihu

Co nejblíže: Díky 
krátkému přesahu

Modularita: Ať už pro pomalé 
nebo velké rychlosti lze použít 
mnoho stávajících náprav Liebherr

Kompaktní přepravní 
rozměry

Manévrovatelnost:  
Kompaktní rozvor pro  
průjezd úzkými zatáčkami

Technické údaje jeřábu L1-24

Vyložení 25,0 m
Na konci výložníku 950 kg

Standardní závaží 
(beton)

Vyložení 27,0 m
Na konci výložníku 800 kg 

Plné závaží 
(ocel)
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Spolehlivý  
partner
„U Liebherra je dobré to, že přesně ví, 
co je na stavbě skutečně důležité.“  – Marco
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Každá stavba má vlastní různé požadavky.  
Jeřáby typové řady L1 je zvládají.

Místům, jako železniční koleje, mateřské školy, vedení elektrického 
proudu, kde se nesmí zvedat břemena, se lze vyhnout díky vyme-
zení pracovního prostoru.

Uzavírky komunikací nejsou vždy nutné. Flexibilní podepření umož-
ňuje minimalizovat plochu pro postavení jeřábu na méně než 4 m. 
Díky velmi krátkému přesahu v přepravní poloze lze jeřáb postavit 
v těsné blízkosti stavební jámy nebo pozdější hrany stavby.

Pokud na měkkém podloží hrozí při přepravě zaboření jeřábu, 
můžete snížit hmotnost jeřábu. Snadno demontovatelné základní 
závaží lze při montáži opět rychle namontovat.

Díky různým šikmým polohám výložníku lze jeřáb L1 velmi snadno 
přizpůsobit poměrům na stavbě. Na minimálním prostoru tak může 
pracovat několik jeřábů současně.

Nebylo by ještě něco navíc? Jednoduché zkrácení výložníku umož-
ňuje zvýšení nosnosti.

Filigránové prefabrikáty a křehké stavební prvky vyžadují šetrné 
pokládání. Funkce mikrozdvihu umožňuje velmi přesné nastavení 
polohy břemen a jejich plynulé zastavení.

Větší počet jeřábů

Nedostatek prostoru

Citlivá břemena

Ohrožené oblasti

Těžká břemena

Komplikovaná
přeprava

Vaše požadavky – 
naše rešení

Zvedejte, co chcete –  
až do 2 500 kg. 

Filigránové stropní panely
cca 900 – 2.000 kg

Betonářské koše 1/2 m3

cca 1.300 kg
Stavební kontejnery
cca 1.500 – 2.000 kg

Kontejnery s materiálem
max. 2.500 kg

Příruční jeřáby
cca. 2.200 kg

Sloupky
cca 500 – 1.000 kg

Pracovní plošiny
cca 1.000 kg

Palety s kamenem
cca 700 – 800 kg

Příklady břemen.
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Kvalita,  
která se vyplatí
„Na co si musím dávat pozor při nové 
investici? Na cenu, výkon a servis. Teprve  
až když je všechno sladěno, znamená 
to pro mě, že to mohu koupit!“ – Erich

Pod označením typové řady L1 nabízí Liebherr rychlestavitelné jeřáby, které 
Vás přesvědčí svým vysokým výkonem. Jeřáby umožňují provoz s optimali-
zací času i nákladů díky propracované koncepci přepravy a montáže. Kromě 
dlouhé životnosti je Liebherr známý svojí hustou sítí profesionálních partnerů. 
Díky tomu máte vždy k dispozici kontaktního partnera ve své blízkosti.

Protože pouze pokud Váš jeřáb bude pracovat s trvalou spolehlivostí a přitom 
zaručí maximální míru jistoty, bude Vaše investice účelná.

• Minimální nároky na přepravu a montáž díky plnému závaží

• Prostorově úsporná adaptace na stavbě díky kompaktním rozměrům  a flexibilnímu podepření

• Dokonalé designové tvary působí dobrým dojmem na stavbě

• Efektivní výkon překládky díky vysoce výkonným pohonům Liebherr

Pádné argumenty
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Technické údaje

Vyložení 25 m Vyložení 27 m
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Liebherr –  
jeráby pro  
všechny generace
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A co zítra?
Již od vyvinutí prvního věžového otočného jeřábu před více než šesti de-
setiletími pracujeme s vášní na pokrokových inovacích. K tomu patří rychlý  
a kulantní servis a široce vyvinutá síť kompetentních partnerů.

Pokud se chcete informovat o nové kompaktní typové řadě jeřábů L1, využijte 
nyní možnost osobní konzultace ve své blízkosti.

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, 664 41 Popuvky u Brna
Tel.: +420 547 425 330
E-mail: info.lsc@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.cz



Vy
tiš

tě
no

 v
 N

ěm
ec

ku
  Z

S 
77

2-
05

.16
_c

s
Ve

šk
er

é 
úd

aj
e 

jso
u 

be
z 

zá
ru

ky
.  

Zm
ěn

y 
jso

u 
vy

hr
az

en
y.

www.liebherr.cz


