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Firemní skupina Liebherr
Podnik založený v roce 1949 panem Hansem Liebherrem je
dnes firemní skupinou s více než 48 000 zaměstnanci ve více
než 130 společnostech na všech kontinentech. V roce 2019
činil obrat 11 miliard EUR.

že je firma Liebherr rodinný podnik, od začátku ovlivnila podnikovou kulturu. Firma Liebherr tak prokazuje již více než
70 let stabilitu a spolehlivost a sází na dlouhodobou a těsnou
spolupráci se zákazníky a obchodními partnery.

V současnosti firma Liebherr patří nejen k největším výrobcům stavebních strojů na světě, ale je také uznávaná v mnoha
jiných oblastech, jako poskytovatel technicky náročných užitkových výrobků a služeb. Zastřešující společnost je Liebherr-International AG, která sídlí ve švýcarském městě Bulle a jejíž
společníci jsou výhradně členové rodiny Liebherr. Skutečnost,

Společnost Liebherr patří mezi technologickou špičku
a chce jí zůstat i nadále. Velký důraz klade na inovace a technologický pokrok. S tím úzce souvisí i vysoká kvalita odvedené práce, která je sledována při každodenních úkonech.
Liebherr pracuje na svých výrobcích s vášní a snaží se svým
zákazníkům nabídnout řešení, co možná nejvíce šitá na míru.
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Hydraulická rypadla
Již od počátku 50. let jsou hydraulická rypadla důležitou
součástí výrobní palety společnosti Liebherr. V dnešní době
obsahuje nabídka stroje s hmotnostmi mezi 10 a 100 tunami,
které jsou vyráběné ve městech Colmar (Francie) a Kirchdorf
an der Iller (Německo).
Výkonné a moderní
U pásových a mobilních rypadel jsou vždy na výběr dobře
odstupňované typové řady spolehlivých strojů. Všechny
stroje stanoví jejich moderní technikou měřítka pro výkonnost a hospodárnost. Přesvědčují vysokou efektivitou využití
paliva, jsou ekologické, se snadnou údržbou a uživatelsky
přívětivé. Vyznačují se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

S výbavou Litronic disponují hydraulická rypadla firmy
Liebherr komplexním systémem inteligentní elektroniky
a funkční hydrauliky.
Mnohostranné možnosti využití
Hydraulická rypadla Liebherr se používají při inženýrských
stavbách, v průmyslové technice překládky, při výstavbě
tunelů, ve vodním hospodářství, v zahradnictví a tvorbě krajiny, při demolicích, v recyklačních podnicích, stejně jako
v těžebním průmyslu. Mnohostranné možnosti výstroje
a vybavení nabízí řešení na míru pro příslušné speciální úkoly.
Široký výběr nástavbových nástrojů, jako podkopové lžíce,
sklopné lopaty a drapáky, a různé rychlovýměnné systémy si
společnost Liebherr vyvíjí a vyrábí sama.

A 924 Litronic při zemních pracích

A 922 Rail Litronic při zvedání břemen
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Tunelové pásové rýpadlo R 950 Tunnel na stavbě pařížské trasy metra
Grand Paris Express (Francie)

A 910 Compact Litronic při použití v oblasti úpravy zahrad a krajiny

Pásové rypadlo R 938 při nasazení v kamenolomu v Metzeral (Francie)

Pásové rypadlo R 960 při demolici sila ve Frévent (Francie)

A 924 Litronic se svahovacím výložníkem při rekonstrukci odpočívadla na dálnici u Ansbachu (Německo)
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Kolové nakladače
Závod Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH (Rakousko) vyvíjí,
vyrábí a dodává kolové nakladače firemní skupiny Liebherr.

kolových nakladačů Liebherr je až do posledního detailu projektován za účelem snadné obsluhy a údržby.

Díky vysokým standardům kvality, kreativním řešením
a neustálým inovacím závod v rakouském Salcbursku již po
desetiletí stále roste. Tyto silné stránky stejně jako vyvážený
a široký program výrobků zajišťují dobré vyhlídky i do budoucnosti.

Šetrné k životnímu prostředí a moderní
Kolové nakladače Liebherr jsou maximálně efektivní a úsporné
v každém okamžiku. Při nejvyšším překládacím výkonu se
sníží provozní náklady díky koncepci pohonu, která efektivně
využívá palivo a zároveň je šetrná k životnímu prostředí.

Rozsáhlý výrobní program kolových nakladačů
Paleta výrobků se neustále rozšiřuje a aktuálně obsahuje
16 různých modelů ve čtyřech produktových skupinách:
kompaktní nakladač, Stereolader®, kolový nakladač střední
typové řady a velké kolové nakladače. Moderní design

L 586 XPower ® při těžbě
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L 566 XPower ® při přepravě kulatiny

L 538 při překládce kovového odpadu

Stereo nakladač při nasazení na silničním staveništi

L 538 při zpětném nakládání
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Buldozery, pásové nakladače a pokladače potrubí
Již více než 40 let jsou buldozery a pásové nakladače nedílnou
součástí programu stavebních strojů Liebherr. Od začátku
byla sledována koncepce hydrostatického pohonu pojezdu.
Ke zvláštním přednostem této technologie patří projíždění
zatáčkami bez vypínání spojky, ovladatelnost vozidla jedním
joystikem až po otáčení stroje na místě. Tyto moderní buldozery a pásové nakladače jsou vyvíjeny a vyráběny v závodu
Liebherr-Werk Telfs GmbH (Rakousko).
Šetrné k životnímu prostředí
Použité emisně optimalizované dieselové motory Liebherr
jsou robusní, co se týče údržby nenáročné a vyznačují se
nízkou spotřebou pohonných hmot.

Na základě osvědčených pásových modelů vyrábí společnost Liebherr také speciální zařízení v různých velikostech pro
ropný a plynárenský průmysl.
Vysoký výkon a inovativní technologie
Tak by se daly definovat pokladače potrubí Liebherr. Vysoké
nosnosti, hydrostatický pohon, stejně jako i přesná pracovní
hydraulika umožňují maximální produktivitu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Ať už při kladení potrubí ve svahu nebo
na extrémně měkké půdě – pokladače potrubí Liebherr dělají
dojem při každém nasazení díky svým vysokým výkonům.

Síla, obratnost a hospodárnost jsou silné stránky pásových
strojů Liebherr. Jsou to výkonné a vysoce efektivní stroje pro
každou oblast použití. Své uplatnění najdou při překládce
materiálu, skrývce nebo vyrovnávání.

Nový buldozer PR 736 G8.0 s Liebherr asistenčním systémem
pro strojníka

Buldozer PR 776 při těžbě surovin v Austrálii
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Pásový nakladač LR 636 při nasazení na skládce odpadu v Řecku

Pokladač potrubí RL 66 při nasazení v USA
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Teleskopické nakladače
Díky vynikajícímu zdvihacímu výkonu a výborným manévrovacím schopnostem jsou teleskopické nakladače vyráběné
v rakouském Telfsu ideální jak pro nasazení na staveništi, tak
při překládce materiálu.
Výkonnost a solidní konstrukce
Osvědčený hydrostatický jízdní pohon s plynulým zrychlením a dobrá ovladatelnost garantují rychlé pracovní procesy
i ve stísněném prostoru. Univerzálně použitelný a od základu
solidní stavební stroj je konstruován pro nejlepší výkon při
nejrůznějším nasazení. Vysoké nosnosti, intuitivní ovládání
a vysoce výkonné komponenty umožňují strojníkovi rychlé
a bezpečné provedení práce.
Zrozeni pro denní výzvy
Robustní a spolehlivé: Tak se prezentují teleskopické nakladače Liebherr. Vyzrálá technika a vysoká kvalita materiálu
a zpracování zaručují zachování hodnoty stroje i při jeho
maximální míře používání.

Teleskopický nakladač T 36-7s na pile
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Teleskopický nakladač T 33-10 jako univerzální pomocník na staveništi
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Technika pro překládku materiálu
Již více než 50 let společnost Liebherr úspěšně konstruuje
a vyrábí stroje pro dopravu materiálu v podnicích společnosti Liebherr-Hydraulikbagger GmbH v Kirchdorfu na Illeru
(Německo) a Liebherr-France SAS v Colmaru (Francie). S nejrůznějšími typy manipulačních strojů nové generace nabízí
Liebherr výkonné a zároveň hospodárné prostředky pro překládání v mnoha oblastech použití, jako je překládání šrotu,
dřeva nebo překládka v přístavu či recyklace a odpadové
hospodářství.

Individuálně použitelné
Aby bylo možné vypořádat se s každým účelem použití,
má Liebherr k dispozici rozsáhlé portfolio variant podvozků,
kombinací výstroje, nástavbových nástrojů a rychlovýměnných systémů, stejně jako i široký výběr možností výbavy.
Každý stroj je možné konfigurovat individuálně podle nasazení a požadavků. Užitek pro zákazníka představuje efektivně
pracující stroj, který je perfektně přizpůsobený pro příslušné
použití.
Velký rozsah vlastní výroby
Všechny klíčové komponenty jako vznětový motor, elektronické konstrukční díly, otočný věnec, kyvný pohon a hydraulické válce, stejně jako i všechna nástavbová nářadí, ať už
vícečelisťové drapáky, dvoučelisťové drapáky, drapáky na
dřevo nebo třídění, si vyvíjí a vyrábí Liebherr sám.

LH 18 M Indrustry Litronic v průmyslovém nasazení při zpracování odpadu

LH 50 M Timber Litronic při překládce dřevní kulatiny
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LH 40 M Port Litronic při překládce materiálu v přístavu

LH 80 M Industry Litronic při překládce kovového odpadu
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Zařízení pro speciální zakládání staveb
Závod Liebherr-Werk Nenzing GmbH v Rakousku vyrábí
širokou paletu zařízení pro speciální zakládání staveb: Vedle
kombinovaných pilotovacích strojů a rotačních vrtných souprav patří k rozsáhlému produktovému programu také čisté
rotační vrtné soupravy, stejně jako i pilotovací stroje s beranidlem a vibračním beranidlem. S takovou rozmanitostí je
možné pokrýt široké spektrum použití.
Vysoká výkonost za každých podmínek
Robustní konstrukce, vysoká stabilita i velká tažná a tlačná
síla jsou typické vlastnosti strojů pro zakládání staveb
Liebherr. Naše stroje tak podávají přesvědčivé výkony ve
většině náročných pracovních i půdních podmínek a zaručují
maximální produktivitu a spolehlivost. Různorodé stroje se
zároveň pyšní nízkou spotřebou a ohleduplností k životnímu
prostředí, jejich přeprava je snadná a sestavení rychlé.
Komplexní poskytovatel systémů pro speciální
zakládání staveb
V oblasti zakládání staveb nabízí společnost Liebherr svým
zákazníkům nejen celou řadu strojů, ale také velké množství
služeb a digitálních řešení, které zvyšují efektivitu na staveništi. Mezi ně patří technické poradenství při fázi plánování,
aplikační poradenství na staveništi, záznam, vyhodnocování
a přenos dat ze stroje pomocí LiDAT, přesné polohování strojů
pomocí řešení LIPOS i dokumentace a analýza procesů na
staveništi pomocí PDE/PDR.
Kromě strojů čistě pro speciální zakládání staveb jsou v Nenzingu vyráběna také hydraulická lanová rypadla série HS,
která se také používají s různým nástavbovým nářadím pro
speciální zakládání staveb.

Vrtací a beranicí zařízení LRB 18 při vkládání štětovnic
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Velká rotační vrtná souprava Liebherr při vrtání na chorvatském pobřeží

LRH 100 při zarážecích pracích ve Schuby (severní Německo)

LB 45 reprezentuje nejnovější generací Liebherr vrtacích zařízení
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Hydraulická lanová rypadla
Když byla v roce 1979 převzata do výrobního programu
lanová rypadla, byl Liebherr celosvětově první výrobce hydraulicky poháněných a elektronicky řízených lanových rypadel. Od té doby se v závodě Liebherr-Werk Nenzing GmbH
v Rakousku s velkým úspěchem vyrábí a prodávají hydraulická lanová rypadla Liebherr. Osvědčená a univerzálně
použitelná zařízení se vyznačují flexibilitou, hospodárností
a vynikající výkonností.
Mnohostrannost ve všech oblastech
Tato univerzální zařízení se používají při zakládání staveb,
stejně jako i při překládce materiálu, těžbě štěrku nebo demolici budov. Paleta typů obsahuje zařízení všech výkonnostních
tříd od 30 do 300 tun – k tomu patří s HS 8300 také největší
hydraulické lanové rypadlo na světě, které je navíc vybaveno
hybridním pohonem.

HS 8300 při bagrování dna v Piombinu (Itálie)
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Hydraulická lanová rypadla přesvědčují robustní ocelovou
konstrukcí, stejně jako i výkonnou a inovativní technikou
pohonu a pracují proto spolehlivě i v nejnáročnějších podmínkách. Optimalizovaný výkon a bezpečnost, jednoduchá
a rychlá přeprava a rychlá montáž na místě jsou navíc ve prospěch zákazníků.
Bezpečnější a snadnější použití zajišťují různé asistenční systémy: Jedním z příkladů je inovativní zobrazení tlaku na podloží. Ten vypočítává aktuální tlak na podloží stroje v reálném
čase a porovnává jej s předdefinovanými bezpečnostní
limity příslušného staveniště. Tlak na podloží se zobrazuje v
kabině strojníka a provozovatel v každém okamžiku ví, zda
se nachází v kritické oblasti nebo se jí blíží. Lze tak zamezit
nebezpečným pracovním úkonům nebo jim včas předcházet.

Zařízení HS 8130 při zhutňování zeminy ve finském přístavu Jätkäsaari

HS 8130 s hloubkovým vibračním zařízením při přípravě podloží v Dubaji (VAE)
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Velká hydraulická rypadla a pevné dampry
Liebherr odedávna nastavuje standardy při vybavování důlních provozů zařízeními pro těžbu a přepravu. Díky vyzrálým
technologiím, komponentům s dlouhou životností a rozsáhlými servisními službami na místě, zajišťují velkokapacitní
pevné dampry a důlní rypadla za nejextrémnějších podmínek
to, že povrchový důl pracuje spolehlivě, hospodárně a efektivně. Stále rostoucí inovační síla a myšlení zaměřené na kvalitu zajišťují ve všech oblastech výroby vysokou míru užitku
pro zákazníka.
Pevné dampry
Společnost Liebherr Mining Equipment Newport News Co.
(USA) vyrábí velké těžební nákladní automobily pro dopravu
nákladů až do 375 t / 413 t pro mezinárodní těžební průmysl
od poloviny devadesátých let 20. století. Těžební nákladní
automobily Liebherr jsou jedinečné svou technickou inovací,
spolehlivostí značky a skvělou produktivitou. Spolehlivá diesel-elektrická koncepce pohonu zajišťuje nejvyšší úroveň nákladové efektivity a při spojení s těžebním exkavátorem Liebherr
R 9400, R 996 B nebo R 9800 jsou automobily dokonale
vhodné pro požadavky těžebního prostředí. Ve spojení s exkavátorem třídy 100 až 250 t / 110 až 280 t společnost Liebherr
nedávno uvedla na trh zcela nový těžební nákladní automobil
100 t / 110 t T 236. Zákazníci mohou od těchto strojů očekávat
vysokou úroveň výkonnosti při nejnižších nákladech na tunu.

Poradenský systém pro odstraňování poruch Liebherr minimalizuje výpadky
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Velká hydraulická rypadla
Produktová řada důlních rypadel Liebherr-Mining Equipment
SAS Colmar (Francie) obsahuje devět různých modelů o
hmotnostech od 100 do 800 tun s objemy lžic až 47,5 m³. Tyto
stroje jsou poháněné vznětovými nebo elektrickými motory
s výkonem motoru až 4 000 koňských sil. Důlní rypadla
Liebherr jsou známá – nezávisle na velikosti – díky vysoké
výkonnosti, velkému komfortu ovládání a snadné údržbě.
Naším přáním je váš úspěch
Liebherr sází na spolehlivé partnerství s každým zákazníkem:
Od prvního kontaktu přes výrobu strojů specificky podle
zákazníka až po servis se školeními, náhradními díly a zákaznickou službou. Vysoce kvalifikovaní pracovníci servisu firmy
Liebherr zajišťují během celé životnosti stroje řádnou a preventivní údržbu, stejně jako i organizovaný servis pro nouzové
případy, aby byla zajištěna optimální použitelnost stroje.

Výměna otěrových segmentů Liebherr bočních břitů lžíce v Jižní Africe

Stroj Liebherr R 9400 nakládá na korbový sklápěč Liebherr T 264 v Rusku

T 284 jezdí rychlostí až 55 km/h

Pontonové rypadlo P 995 v přístavu Hamburg
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Věžové otočné jeřáby
Vynález mobilního věžového otočného jeřábu v roce 1949
není jen rokem zrodu tohoto produktu, ale i počátek celé
firemní skupiny Liebherr. V průběhu let se Liebherr Tower
Cranes celosvětově prosadil jako úspěšný poskytovatel věžových otočných jeřábů s pěti výrobními místy Biberach an der
Riss (Německo), Pamplona (Španělsko), Guaratinguetá (Brazílie), Pune (Indie) a Nižnij Novgorod (Rusko).
Velká paleta produktů
Spektrum obsahuje široký program kvalitních věžových
otočných jeřábů všech systémů a velikostních tříd, do něhož
patří rychlostavitelné jeřáby, jeřáby s horní otočí, jeřáby
s nastavitelným výložníkem a speciální jeřáby. Flexibilní
rychlostavitelné jeřáby a výkonné modely s horní otočí se
osvědčují nejen při stavbě bytů, ale i v průmyslu a při velkých projektech po celém světě.

Služby doplňují techniku
Liebherr Tower Cranes nabízí také širokou paletu doplňkovýc služeb. Tower Crane Solutions radí a plánuje při speciálních projektech, Tower Crane Customer Service zajišťuje
dodávání náhradních dílů a poskytuje podporu při montážích
jeřábů, rozsáhlé servisní práce, stejně jako i široký školicí program. Tower Crane Center podporuje zákazníky a partnery
po celém světě jak při prodeji nových či použitých jeřábů, tak
i při jejich pronájmu.

Rodinná sešlost: Při stavbě mostu v Meppenu (Německo) jsou v nasazení
jeřáby řady K

Jeřáb 710 HC-L při stavbě mrakodrapu v New Yorku (USA)
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Nejnovější generace EC-B jeřábů v Mnichově (Německo)

Ve službách kultury a vzdělávání: Věžové jeřáby s horní otočí při stavbě M+ muzea v Hong Kongu (Čína)
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Mobilní stavební jeřáby
Mobilní stavební jeřáby konstrukční řady MK spojují mobilitu
klasického mobilního jeřábu s funkčními výhodami otočného věžového jeřábu, jako je například práce, při níž je
nutné zvedat v úzkém prostoru velké břemeno velmi vysoko.
Závod Liebherr v Biberachu (Německo) při vývoji těchto
jeřábů těsně spolupracuje s jinými závody Liebherr.
Vysoko nahoru
V roce 2000 Liebherr představil první mobilní stavební jeřáb
MK 80, u kterého podvozek a horní část jeřábu tvoří jednu
konstrukční jednotku. Vedle čtyřnápravových jeřábů je
v programu firmy Liebherr také zatím největší pětinápravový
mobilní stavební jeřáb na trhu. Ten dosáhne výšky háku až
94,4 m.

Neobyčejné výhody
Mimořádně obratné taxi jeřáby konstrukční řady MK jsou
koncipované pro ovládání jednou osobou. Jeřábník může
MK sám převézt, smontovat a ovládat pomocí dálkového
ovládání nebo v plynule výškově nastavitelné kabině. Mobilní
stavební jeřáby předvedou svoje silné stránky zejména tam,
kde je těsno. Svislá věž umožňuje práci přímo u budovy,
přičemž je využitelná celá délka výložníku. S variabilní koncepcí řízení a aktivním řízením zadní nápravy se mobilní stavební jeřáby dostanou téměř do každé mezery.

Mobilní stavební jeřáb MK 88 při opravě střechy v Brémách (Německo)

MK 140 v provedení se špičkou při výměně anténní techniky na televizním vysílači
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Taxi jeřáby MK umožňují vícenásobné nasazení během jednoho dne

Úspěšné představení: MK 140 vyměnil přes noc scénickou dekoraci v aréně ve Veroně (Itálie)
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Míchací technika
Společnost Liebherr se věnuje vývoji a výrobě míchací techniky již více jak 60 let. Aktuální program betonáren dosahuje
od malých kompaktních systémů až po velkokapacitní zařízení na hutný beton, které se využívají při stavbě přehrad
a jejich výroba probíhá na pracovištích v Německu (Bad
Schussenried), Číně (Xuzhou), Thajsku (Rayong) a Brazílii
(Guaratinguetá).
Modulární koncepce a mobilita zařízení
Mimořádně úspěšná je konstrukční řada betonáren Betomix. Tato zařízení jsou konstruovaná modulárně a je možné
je realizovat v bezpočtu variant a velikostí výkonu podle přání
zákazníka. Mobilní betonárny typu Mobilmix se také velmi
dobře etablovaly na trhu. Je možné je postavit během dvou
dnů a také je bez problémů přepravit z jednoho staveniště na
druhé. Liebherr používá výhradně vysoce efektivní míchací
systémy, které si vyvinul sám. Vysoká přesnost vážení
betonáren Liebherr provozovateli zajišťuje výrazné úspory
cementu a vysokou hospodárnost.

Přeprava betonu
Mobilní míchače Liebherr jsou na cestách po celém světě;
vyrobilo se a prodalo více než 90 000 jednotek. Program
začíná u obratných malých typů s objemem od 5 m³ pro
použití v halách betonových prefabrikátů. V oblasti přepravy betonu se používají především typové velikosti 8, 9
nebo 10 m³. V závislosti na zemi použití jsou možné mobilní
míchače až do 16 m³. Program doplňují návěsy s velkým
užitečným zatížením. Rozumná volitelná výbava je pásový
dopravník LTB. Beton, písek nebo štěrk je možné rozdělit
nebo dovézt přímo na staveniště.

U Kohler & Müller v Engen-Welschingen (Německo) vyrábí betonárna typu Betomix 3.0 za hodinu až 110 m³ betonu
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Mobilní míchač HTM 1004 ZA/38 je schválen pro 38 t celkové hmotnosti

Mobilní míchač HTM 905 je nejprodávanější model

Mobilní míchač HTM 1004 s dvojitým teleskopickým pásovým
dopravníkem LTB 12+4+1

Mobilní míchač nové generace 05
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Čerpadla betonu
Liebherr má k dispozici kompletní škálu vysoce kvalitních
čerpadel betonu „Made in Germany“. Inovativní konstrukce,
stejně jako i celosvětová servisní síť, zajišťují vysokou využitelnost a maximální užitek pro zákazníky.
Autočerpadla betonu s extra stabilitou
Liebherr vyrábí autočerpadla betonu od dosahové výšky 24 m
až do třídy 50 m. Menší typy – nazývané také halový mistr –
získávají body především kompaktní konstrukcí a nízkými výškami po složení. Mohou být proto používané i uvnitř budov.
Větší autočerpadla betonu mohou být na přání dodávána
s podpěrou XXT. Tato podpěra je mimořádně flexibilní při použití, velmi stabilní a zachycuje síly ramena přímo. Silné čerpací
jednotky se vyznačují klidným chodem a dlouhou životností.
Enormní výkon stacionárních čerpadel
Pro čerpání vysoko a na větší vzdálenost na staveništích po
delší dobu jsou vhodná stacionární čerpadla Liebherr. Existují
různé výkonové třídy s čerpacími výkony až do 135 m³ za
hodinu. V závislosti na druhu použití se používají čerpadla na
přívěsech nebo namontovaná na pásovém podvozku. Program doplňují rozsáhlé systémy pro rozdělování betonu jako
oběžné rozdělovače nebo šplhací stožáry.

Mobilní míchač Liebherr HTM 904 a autočerpadlo betonu 37 R4 XXT
při betonáži ve Werfenwengu (Rakousko)
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Autojeřáby
Celosvětově každý druhý prodaný autojeřáb All-Terrain
pochází z moderního závodu na výrobu těchto jeřábů
Liebherr-Werk Ehingen GmbH (Německo). Tento výrobní
závod spojuje výzkum, vývoj, výrobu, ale i celosvětový prodej
a servis. Díky svým rozsáhlým expertním znalostem o kompletním životním cyklu autojeřábu je firma Liebherr lídrem na
světovém trhu.
Špičková technika pro špičkové výkony
Pro každý zdvih a požadavek zákazníka nabízí Liebherr ten
správný jeřáb. Široká paleta promyšlených koncepcí jeřábů
od dvounápravových s nosností 30 tun až po jeřáby pro

Montáž teleskopických výložníků

Koncová montáž autojeřábů v závodu Liebherr Ehingen (Německo)
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velkou zátěž s nosností 1 200 tun. Autojeřáby firmy Liebherr
se vyznačují výkonností, hospodárností a bezpečností.
Uznávaná vysoká kvalita autojeřábů a vysoký technologický
standard jsou výsledkem výkonů kvalifikovaných pracovnic
a pracovníků.
Servis od vedoucí firmy na světovém trhu
Autojeřáby Liebherr se používají po celém světě. Díky přímému odbytu a globální těsně spojené síti vlastních prodejních a servisních společností je závod Liebherr Ehingen
(Německo) ve stálém kontaktu se svými zákazníky.

Autojeřáby Liebherr se vyznačují vynikající průchodností terénem

Montáž mostu pomocí LTM 11200-9.1 v Kanadě
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Pásové jeřáby
Pásové jeřáby jsou vyvíjeny a vyráběny v německém Ehingenu a v rakouském Nenzingu. Své využití najdou všude tam,
kde je potřeba bezpečně a hospodárně přemístit nejtěžší
náklady. Ať už se jedná o pomoc při stavbě větrné elektrárny,
nebo při zvedání mimořádně těžkého břemene s velým vyložením.
Skuteční siláci
Pásové jeřáby Liebherr přesvědčují vynikajícími nosnostmi až
3 000 tun, ohromujícími výškami zdvihu a dosahy. Rozměry,
které jsou přiměřené z hlediska dopravy, a hmotnosti komponentů dělají jeřáby mimořádně mobilní. Tyto modely vynikají
precizními technologiemi řízení, inovativními materiály, kvalitou a spolehlivostí při používání.
Velká paleta produktů
Ve výrobním závodě Liebherr-Werk Ehingen (Německo)
vznikají pásové jeřáby s kapacitami od 350 tun. S mimořádně variabilními systémy výložníků a nosnostmi do
3 000 tun nabízí obzvlášť široké spektrum použití. Závod
Liebherr-Werk Nenzing GmbH (Rakousko) vyrábí pásové
jeřáby s nosnostmi mezi 100 a 300 tunami. Optimální užitek
pro zákazníky zajišťují, kromě mnoha jiných výhod, robustní
ocelová konstrukce pro snížené opotřebení a delší životnost,
optimalizovaná technika pohonu, stejně jako i perfektní manipulace pro přepravu a montáž.

LR 13000 montuje do lodi zvedací nohy těžké 940 tun
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Ultrazvuková kontrola svarů

LR 1300 při mimořádném nasazení pro zvedání břemen při stavbě mostu v Polsku

Pásové jeřáby Liebherr LR 11000 a LR 1750 při tandemovém zvedání v Rumunsku
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Přístavní vybavení
Pro překládání zboží v námořních a vnitrozemských přístavech vyrábí skupina Liebherr – divize námořních jeřábů různé
přístavní mobilní jeřáby a stohovací zařízení v závodech
Killarney (Irsko), Nenzing (Rakousko), Rostock (Německo)
a Sunderland (Velká Británie).
Přístavní mobilní jeřáby
Konstrukční řada přístavních mobilních jeřábů obsahuje
sedm velikostí s nakládacími kapacitami od 42 tun do
308 tun. S prodejem do více než 100 zemí po celém světě
přesvědčují přístavní mobilní jeřáby Liebherr ve všech oblastech použití – od překládání kontejnerů, překládání sypkých
materiálů, překládání šrotu nebo kusového zboží, jakož
i zvedání těžkých nákladů – a to díky jednoduché výměně
a systému upevnění. Mimořádná mobilita 360° a plynulý
přenos hydrostatické síly zaručují, že mobilní přístavní jeřáb
Liebherr je jedním z nejvýkonnějších strojů na manipulaci
materiálu na světě.
Kromě tradičního portfolia nabízí Liebherr s LPS 420E také
100 % elektricky napájený portálový jeřáb.

s břemeny pro největší kontejnerová plavidla na světě. Pro
ukládání kontejnerů na pevnině jsou elektrické, dieselové
nebo hybridní portálové jeřáby s pneumatikami schopné
manipulovat se sestavami až devíti kontejnerů na šířku a šesti
na výšku, zatímco kolejové portálové jeřáby nabízejí možnost
manipulace s více než osmi kontejnery a rozpětím až 70 m
a více.
Výškový nakladač
Výškový nakladač Liebherr LRS 545 je určen pro rychlou
manipulaci kontejnerů a návěsů, agilní výškový nakladač se
vyznačuje klínovým tvarem v kombinaci s jízdním pohodlím
a vysokým výkonem.

Kontejnerové jeřáby
Kontejnerové jeřáby na vykládku z lodí jsou dostupné ve
velikostech od jeřábů panamax až po poslední generaci
jeřábů megamax, které jsou schopné manipulovat

Výškový nakladač Liebherr LRS 545 dopravuje kontejner v přístavu Antverpy (Belgie)

Kontejnerové mosty Liebherr v přístavu San Antonio (Chile)
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Pět kolejových manipulačních jeřábů (RMGs) při práci v přístavu Felixstowe
(Velká Británie)

Přístavní mobilní jeřáb Liebherr typu LHM 550 vypravuje kontejnerovou loď v přístavu Antverpy (Belgie)
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Lodní jeřáby, plovoucí jeřáby
a jeřáby na vrtných plošinách
Produktová řada lodních jeřábů a plovoucích jeřábů Liebherr
nabízí v praxi ověřená překládací zařízení na lodě, nákladní
čluny a překladiště všech druhů. Různé konstrukční řady
zahrnují lany vedené a válci sklápěné palubní jeřáby pro překládání kontejnerů a kusového zboží, stejně jako i jeřáby pro
velká zatížení. Výkonné a pro trvalý provoz dimenzované čtyřlanové drapákové jeřáby jsou vhodné pro překládání sypkých
materiálů a to jak v přístavních podmínkách, tak i na otevřeném moři.
Součástí portfolia lodních jeřábů jsou rovněž prostorově
úsporné jeřábové instalace pro použití na nábřeží, v přístavech a loděnicích. Tyto jeřáby jsou montovány na pevně
instalovaných sloupech (Fixed Cargo Cranes) nebo pojízdných portálech (Travelling Cargo Cranes).
Jeřáby s velkou nosností Liebherr CBB 4200 na víceúčelové lodi

Mnohostranné možnosti využití
Jeřáby vrtných plošin od firmy Liebherr se používají nejen na
vrtných plošinách pro těžbu ropy a plynu, ale i pro montáž
offshore větrných elektráren, demontáž plošin, při manipulaci
s dálkově ovládanými podvodními vozidly nebo pro pokládání
potrubí a telekomunikačních kabelů na dně moře.
K paletě produktů Liebherr v oblasti offshore patří zařízení
s lanovým vtahovacím ústrojím, jeřáby s hydraulickými válci,
jakož i s velkými valivými ložisky, nebo sloupové jeřáby.
Pro zřizování offshore větrných elektráren a výstavbu, resp.
demontáž vrtných plošin Liebherr nabízí širokou konstrukční
řadu offshore jeřábů pro velké zatížení s nosnostmi až do
5 000 tun a maximální délkou výložníku přes 160 m.
Bezpečné a ověřené praxí
V závislosti na požadavku obsahuje provedení offshore jeřábů
Liebherr pohon vznětovým motorem nebo elektrický pohon.
Navíc mohou být všechny součásti relevantní pro bezpečnost a elektrické konstrukční díly v provedení chráněném
proti explozi. Jeřáby jsou použitelné při okolní teplotě až do
−50 °C, stejně jako i ve speciálním provedení pro hluboké
moře pro zvedací práce až do 3 600 m pod vodní hladinou.

BOS 4200 pro údržbu a zásobování na plošině v Severním moři

Liebherr CBG 300 s prodloužením dosahu na lodi k překládce uhlí pro otevřené
vodní toky
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Mobilní nákladní jeřáb typu TCC 78000 při instalaci výložníku jeřábu HLC 295000
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Oblast letecké dopravy
Liebherr-Aerospace patří k předním dodavatelům systémů
pro letecký průmysl s více než padesátiletou zkušeností.
V současné době dodává Liebherr vybavení pro leteckou
dopravu jak pro civilní, tak pro vojenskou sféru. Jedná se
o systémy řízení letu, ovládací systémy, podvozky a systémy
managementu vzduchu, převodovky a elektroniku.
Mnohostranné použití
Tyto systémy se používají ve velkoprostorových letadlech,
malých zásobovacích letadlech, letadlech pro regionální
dopravu a byznys, bojových letadlech, vojenských transportních letadlech, vojenských tréninkových letadlech, stejně jako
i u civilních a vojenských vrtulníků. Podstatně přispívají k provozuschopnosti letadel, k bezpečnosti, stejně jako i komfortu
cestujících a posádek.

Práce zaměstnanců servisu na podvozku
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Rozsáhlý servis
Pro leteckou dopravu má Liebherr Aerospace k dispozici čtyři
výrobní závody v Lindenbergu (Německo), Toulouse (Francie), Guaratinguetá (Brazílie) a Nižním Novgorodě (Rusko).
Tyto závody nabízí celosvětovou OEM službu zákazníkům
s dodatečnými základnami v Saline (Michigan, USA), Seattle
(Washington, USA), Montréalu (Kanada), Sao José dos
Campos (Brazílie), Hamburgu (Německo), Moskvě (Rusko),
Dubaji (SAE), Bengalúru (Indie), Singapuru a Šanghaji (Čína).
Zákaznický servis zahrnuje služby přímo od výrobce
jako opravy a údržbu, technickou podporu, dokumentaci
a náhradní díly, stejně jako i servis AOG (Aircraft on Ground).
Liebherr Aerospace je spolehlivým partnerem výrobců a provozovatelů letadel po celý životní cyklus letadla.

© Airbus Helicopters

H135 se servořízením hlavního a zadního rotoru od firmy Liebherr

Certifikace ovládacího válce

Práce na součásti klimatizace

© Airbus

A350 létá s technologií Liebherr
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Dopravní technika
Liebherr Transportation Systems je známý výrobce systémů
a komponentů pro železniční průmysl. Podnik se sídlem
v rakouském Korneuburgu vyvíjí a dodává technická řešení
v oblasti konvenčních a vzduchem podporovaných klimatizací, hydraulických ovládacích systémů a elektronických
komponentů pro kolejová vozidla všech druhů a opírá se
přitom o dlouhodobou zkušenost při vývoji a výrobě těchto
technologií.
Systémová řešení pro komfort a bezpečnost
Systémová řešení šitá na míru se úspěšně používají v rychlovlacích, dálkových vlacích, tramvajích, ostatních kolejových
vozidlech, stejně jako i v autobusech. Zlepšují a zvyšují komfort a bezpečnost jízdy.
Neustálými investicemi do výzkumu a vývoje Liebherr-Transportation Systems vyvíjí řešení a komponenty pro budoucnost železničního a automobilového průmyslu.

© Bombardier

Chladicí systémy Liebherr pro lithium-iontové akumulátory se používají např.
v E-busech v Berlíně a Braunschweigu

Globální prezence
V oboru dopravní techniky jsou k dispozici kromě vlastních
výrobních, prodejních a servisních středisek Korneuburg
(Rakousko), Marica (Bulharsko), Mannheim (Německo), Paříž
(Francie), Sunderland (Velká Británie) a Londýn Gatwick (Velká
Británie) také světová vývojová a servisní střediska firemní
skupiny Liebherr. V rámci této globální organizace je LiebherrTransportation Systems přítomen pro zákazníky všude.

Údržba elektrohydraulického ovládače

© Bombardier

Klimatizačními jednotkami Liebherr jsou vybaveny i tramvaje Flexity v Berlíně
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© DB AG

Moderní ekologické klimatizace Air-Cycle od firmy Liebherr zajišťují komfort v ICE 3
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Obráběcí stroje, nástroje a měřicí technika
Liebherr Verzahntechnik GmbH v Kemptenu (Německo)
vyvíjí a vyrábí kvalitní obráběcí stroje na výrobu ozubených
komponentů v Kemptenu (Německo) a nástroje pro obrábění
v Ettlingenu (Německo) a v Collegnu (Itálie) a měřicí stroje pro
ozubení, Malsch (Německo). Inovativní výrobky se vyznačují
vysokou přesností, použitelností a přívětivostí pro obsluhu.
Zákazníci po celém světě navíc oceňují vynikající energetickou účinnost a hospodárnost strojů a systémů Liebherr.
Obráběcí stroje
Liebherr nabízí velký výběr kvalitních obráběcích strojů na
výrobu ozubených komponentů. Přitom neustále investuje
značné částky do dalšího vývoje této oblasti a dbá přitom
zejména na vysokou energetickou účinnost. Důvěru ve své
produkty získal Liebherr u zákazníků po celém světě a to
od automobilového průmyslu až po výrobce rotorů větrných
elektráren.
Program obráběcích strojů zahrnuje odvalovací frézky, odvalovací obrážečky, stejně jako i profilové brusky a odvalovací
brusky pro měkké, tvrdé a jemné obrábění válcových ozubení
až do průměru obrobku 16 000 mm. Prostřednictvím nového
uživatelského rozhraní je možné obráběcí stroje Liebherr
ovládat mimořádně intuitivně a komfortně.

Jemné obrábění broušením a leštěním

Nástroje pro obrábění
Liebherr se řadí mezí světové špičky ve výrobě nástrojů pro
obrábění a výrobě ložisek. Liebherr se zákazníkům snaží
nabídnout individuální řešení. K rozsahu služeb patří speciální konstrukce pro všechna ozubení, která je možné vyrobit
obrážením. Liebherr navíc zajišťuje kvalitativně vysoce hodnotnou úpravu nástrojů pro obrábění všech výrobců. Inovativní vývoj a dlouhá životnost produktů řadí Liebherr mezi
spolehlivé partnery pro tento obor.
Měřicí technika
Nabídka firmy Liebherr zahrnuje širokou paletu měřicích
strojů pro ozubení. Kombinace precizní měřicí techniky a
speciálních programů pro kontrolu ozubení zaručuje přesné
výsledky měření.

Nový nástroj pro odvalovací obrážečky
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Obráběcí stroje Liebherr na výrobu ozubených kol pro měkké, tvrdé a jemné obrábění válcových ozubení až do průměru obrobku 16 000 mm
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Automatizační systémy
Firma Liebherr se v oboru automatizačních systémů celosvětově etablovala jako specialista na řešení automatizace.
Liebherr Verzahntechnik GmbH vyrábí na pracovišti Kempten (Německo) systémy pro automatizaci obráběcích strojů
a navrhuje také inovativní řešení pro automatizaci výroby
a výrobních provozů.
Od robotů až po manipulační systémy
Široké produktové spektrum automatizačních systémů dosahuje od lineárních robotů a aplikací robotů přes dopravní
systémy a zásobníkové systémy až po řešení manipulace
s paletami. Tím je možné realizovat projekty ve všech oborech výroby a montáže. Liebherr zákazníkům garantuje nadprůměrnou využitelnost systémů.

Plastový řetězový pás (KKB) jako dopravní systém například pro klikové hřídele
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Nízké náklady a velká flexibilita
Automatizační řešení od firmy Liebherr snižují výrobní náklady
a umožňují rychlou a flexibilní reakci na změnu poptávky na
trhu. Přitom je kladen důraz na hospodárnost, přívětivost
ovládání, kvalitu a spolehlivost, stejně jako i na vysokou flexibilitu.

Bin Picking: hospodárné vykládání volně loženého materiálu

Portálový robot pro obrobky s hmotností od 0,5 kg do 1 500 kg

Lineární systém manipulace s paletami (PHS) pro přepravní zatížení od 500 kg až do 13 000 kg
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Spalovací motory a vstřikovací systémy
Od roku 1984 vyrábí Liebherr výkonné a robustní spalovací
motory pro nejrůznější použití. Vznětové a plynové motory
vyvinuté v Bulle ve Švýcarsku a Colmaru ve Francii se používají mimo jiné ve stavebních a důlních strojích, speciálních
vozidlech, stacionárním aplikacích, stejně tak jako i v zemědělských a lesnických zařízeních.
Silné vznětové motory ze stavebnice
Portfolio vznětových motorů Liebherr pokrývá široký rozsah
výkonu od 120 kW až do 4,5 MW. Tyto 4 válcové až 20 válcové motory poskytují zákazníkům mnoho výhod: efektivní
výkon, robustní design a jednoduchou údržbu. Díky modulární konstrukci je možné jednlotlivé motory snadno přizpůsobit požadavkům zákazníka a jejich využití. Liebherr navíc
poskytuje systémy dodatečné úpravy spalin, které zaručují
splnění zákonných požadavkům na různých regulovaných
trzích. Pro stupeň IV a Tier 4 final Liebherr využívá inovativní
systém SCRonly, pro stupeň V systém SCRFilter – oba systémy pochází z vlastního vývoje firmy Liebherr.

Zkušební zařízení pro plynové motory
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Plynové motory připravené k montáži
Výkonné plynové motory Liebherr vynikají vysokou účinností
a spolehlivostí. Tyto motory jsou optimalizované pro provoz
na zemní plyn, bioplyn a další speciální plyny a umožňují tak
využití v nejrůznějších aplikacích. Zákazníci firmy Liebherr
oceňují zejména dodání motorů s kompletní výbavou a možností okamžité montáže.
Vstřikovací systémy „made by Liebherr“
Od roku 2013 vyrábí Liebherr vlastní vstřikovací systémy v
Německu a ve Švýcarsku. Vysoce spolehlivé systémy Common-Rail spolu s řídicí jednotkou motoru od firmy Liebherr
zaručují vysokou efektivitu provozu při současně nízké spotřebě paliva. Tím umožňují dodržení stále přísnějších emisních limitů pro vznětové motory.

Montáž systémů Common-Rail v čistém prostoru

Montážní linka pro V motory
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Hydraulická a mechanická technika pohonu
Na celkem šesti pracovištích v Evropě, Asii a Severní a Jižní
Americe je vyvíjena a vyráběna široká paleta komponentů
hydraulické a mechanické techniky pohonu. K široké nabídce
služeb patří kromě jiného také oprava a repase použitých
komponentů.
Hydraulická čerpadla a motory s dlouhou životností
Liebherr nabízí od roku 1978 kvalitní čerpadla a motory s axiálním pístem pro otevřený a uzavřený oběh. Jednotky s dlouhou životností pro oblast středního a vysokého tlaku pokrývají
široké spektrum využití v mobilní a stacionární hydraulice. Produktový program doplňují výkonné ventily a regulační zařízení.
Univerzální velká valivá ložiska
Kuličkové a válečkové otočné ústrojí Liebherr se vyrábí v nejrůznějších rozměrech a provedeních. Desetiletí zkuše-ností,
rozsáhlé inženýrské know-how a nejmodernější výrobní zařízení jsou zárukou výrobků vynikající kvality. Valivá ložiska
částečně s průměrem daleko přesahujícím deset metrů se
používají nejen ve stavebních strojích a jeřábech, ale také ve
větrných elektrárnách, námořních aplikacích a tunelovacích
strojích.

Hydraulické válce pro každý úkol
Portfolio hydraulických válců zaujme zejména díky své široké
nabídce válců s průměry pístů až 500 mm a délkami zdvihu
až 8 m. Inovativní řešení pro odlehčené konstrukce, jeřáby,
zařízení pro zemní a důlní stroje, námořní zařízení a pro použití ve stacionární aplikacích jsou projektována v těsné spolupráci se zákazníkem. Nabídku doplňují zatížitelné tlumiče,
výkonné hydraulické agregáty a inteligentní senzorika.
Součásti vyrobené z plastu vyztuženého uhlíkovými
vlákny (CFK)
Technologie kompozitních materiálů na bázi uhlíkových
vláken nabízí maximální volnost při návrhu ve vývoji komponentů. Různorodé výchozí materiály a orientace výztužných vláken činí výsledný materiál konstrukčně využitelným.
Tak vznikají díky kompozitním materiálům individuální řešení
v různých oblastech použití. CFK lze použít kdekoli, kde se
prostřednictvím optimalizace hmotnosti zvýší schopnosti a
výkon jednotlivých komponentů a tedy i výkon a efektivita
celého systému. Od vývoje až po výrobu – Liebherr interně
sjednocuje kompetence celého procesního řetězce.

Vyzbrojen pro nejtěžší úkoly:
převodovky a lanové navijáky
Liebherr ročně vyrobí desetitisíce převodovek a lanových
navijáků s nejvyšší spolehlivostí a kvalitou. Nabízíme řešení
na míru pro varianty převodovek otočového nebo pojezdového pohonu od velkých sériích až po individuálně vyvinuté
navijáky s ozubeným věncem nebo planetové zasouvací převodovky.

Výroba s vlastní CFK-navíječkou
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Montáž otočového pohonu typu DAT 1000

Robotické lakovací zařízení pro sériově vyráběné válce

Indukční kalení velkých valivých ložisek
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Elektrická pohonná technika a elektronika
Liebherr nabízí široké spektrum spolehlivých výrobků z
oblasti pohonné a řídicí techniky a elektroniky.
Rozhraní člověk/stroj a gateways
Uživatelsky přátelské zobrazovací a ovládací prvky od firmy
Liebherr přesvědčují ergonomickým uspořádáním a konektivitou, která umožňuje optimální integraci produktů do rozhraní
člověk-stroj. Společnost Liebherr nabízí ve svém výrobním
programu také telematické jednotky, které díky výkonnému
hardwaru umožňují daleko větší rozsah použití než běžné
telematické výrobky.
Zákaznická řídicí a regulační elektronika
Řídicí a regulační elektroniku vyrábí Liebherr v centru kompetence pro elektroniku v Lindau u Bodamského jezera
(Německo). Zákaznická mobilní elektronika přesvědčuje jak
v mobilních pracovních strojích tak i ve speciálních vozidlech.
V letecké a železniční technice se osvědčily individuálně koncipované konstrukční skupiny mimo jiné ve ventilačních a
chladicích systémech.

jako i malé nebo střední série produktů. Ty jsou konstruované
podle příslušných požadavků, jako například vyšší stupně
ochrany nebo specifické montážní rozměry. Liebherr nabízí
také individuální řešení pro automatizaci a elektrické systémy
pohonu pro stacionární a mobilní využití.
Efektivní elektrické stroje
Již více než 50 let Liebherr vyvíjí a vyrábí v německém závodě
v Biberachu účinné elektromotory a generátory pro nejrůznější potřeby zákazníků. Nejmodernější procesy projekce a
simulace jsou základem pro konstrukci kompaktních asynchronních motorů a motorů s permanentními magnety, stejně
tak jako i synchronních a asynchronních generátorů s vysokou hustotou výkonu.

Přesná senzorika
Společnost Liebherr vyvinula jedinečný měřicí princip pro
veškeré hydraulické válce: inteligentní systém měření dráhy
LiView®. Prostřednictvím měření absolutních hodnot jednotlivých parametrů s vysokým rozlišením určuje LiView® polohu
a rychlost pístu. Digitální chytrá kamera doplňuje portfolio
senzoriky a nabízí měřicí funkce jako například detekci hran a
měření optického toku.
Výkonová elektronika s vysokou využitelností
Výkonová elektronika Liebherr pro průmyslové využití byla
vyvinuta pro použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Frekvenční měniče, výkonové moduly, zásobníky energie a
ovladače DC/DC přesvědčí především vysokou výkonností,
širokou využitelností a efektivitou. Výkonová elektronika pro
leteckou dopravu se používá při řízení letu, v palivových systémech a ve ventilačních a chladicích systémech.
Řídicí jednotky pro veškeré požadavky zákazníků
Jako vývojový partner nabízí společnost Liebherr řídicí jednotky vyvinuté přesně na míru. V Biberachu, Německo, vyrábíme individuální produkty dle požadavků zákazníka, stejně
Instalace řídicích jednotek pro kontejnerové jeřáby
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Navijárna elektrických komponentů pro pevné dampry a pro přístavní jeřáby

Osazování základních desek technologií SMD
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Spotřebiče pro domácnost
Odvětví Liebherr zaměřené na spotřebiče pro domácnost se
specializuje na výrobu chladniček a mrazniček a s roční produkcí cca 2,3 milionu spotřebičů patří k předním evropským
Premium výrobcům. Výroba těchto produktů byla zahájena v
roce 1954 ve výrobním závodě v Ochsenhausenu.
Moderní výrobní spojení
V závodech Ochsenhausen (Německo), Lienz (Rakousko),
Marica (Bulharsko), Kluang (Malajsie) a Aurangabad (Indie)
se vyrábějí volně stojící chladničky, kombinované chladničky
a mrazničky, truhlicové mrazničky a vestavné spotřebiče.
K jedinečnému portfoliu patří také chladničky na víno a řešení
orientovaná na zákazníka.
Čerstvé i doma
Zdravé stravování a udržitelný životní styl jsou současné
megatrendy společnosti. Každý, kdo se takto stravuje a
nakupuje ovoce a zeleninu čerstvou z trhu, chce je udržet
i doma čerstvé co nejdéle. Zákazníci již vyžadují od chladniček a mrazniček větší pohodlí při každodenním používání
a také delší trvanlivost potravin. Obecně ovlivňují trvanlivost
mikroorganismy a chlazení zpomaluje jejich aktivitu. Díky
technologiím jako je BioFresh a DuoCooling, je plýtvání potravinami a neustálé nakupování minulostí. Takže zákazníci
získají drahocenný čas a také šetří peníze.

S technologií BioFresh jsou skladovány potraviny bohaté na vitamíny a minerály
při správné teplotě a ideální vlhkosti vzduchu
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Více prostoru pro potraviny
Pro spojení kuchyně a obývacího pokoje a také pro velké
rodiny se spoustou potřeb na individuální skladování potravin
má Liebherr v nabídce vyhovující chladničky a mrazničky. A
zároveň je u těchto velkých zařízení sladěn design a překvapující prostor.
Alternativou do kuchyně ke kombinacím Side-by-Side jsou
Frenchdoor zařízení.
Ideální řešení pro každý požadavek zákazníka
Nedostatek místa pro bydlení ve městech, rostoucí nájemné
jakož i stavby bez sklepů a bezbariérová konstrukce jsou
problémy, které naši společnost viditelně mění. To zvyšuje
potřebu malých chladniček a mrazniček, jako jsou úzké volně
stojící zařízení, kompaktní stolní zařízení nebo chladničky pod
pultem. Zákazníci očekávají maximální flexibilitu při plánování
a vytváření kuchyně nebo při výměně ledničky. Liebherr-zařízení pro domácnost nabízí pro každou životní situaci vhodné
řešení díky široké škále chladniček a mrazniček. Také pro
domy bez sklepů nebo výškové budovy nabízí zařízení se
speciálně vyvinutým chladicím prostorem „sklep“ jako doplňkovým úložištěm. Tento chladicí prostor je díky adaptabilní
teplotě ideální zejména pro skladování potravin citlivých na
teplotní výkyvy a na světlo jako brambory, cibule nebo tropické ovoce.

V menších kuchyních s malým prostorem lze použít vestavěné jednotky Liebherr
s výsuvnou přihrádkou, která ideálně využívá úložný prostor. Díky komfortnímu
LiftUp-Boxu jsou potraviny lehce přístupné a nabízí dost prostoru pro jejich
skladování.

Obzvláště charakteristické jsou dvojité dveře chladničky, které dodávají kuchyni moderní atmosféru
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Komerční spotřebiče
Stejně jako pro domácnosti, nabízí Liebherr široký a pestrý
produktový program vysoce kvalitních spotřebičů i pro
komerční použití. Při profesionálním použití musí zařízení
pracovat spolehlivě za extrémních podmínek. Díky kvalitním
komponentům plní vysoké nároky v gastronomii, obchodu,
podnikání i laboratořích.
Moderní spotřebiče pro profesionály
Na komerční spotřebiče se kladou mimořádně vysoké
nároky. Nabízí všechny výhody, na kterých záleží v profesionální sféře: kvalitní komponenty a maximální užitečný objem,
efektivní chladicí výkon a příkladně snadné čištění. Vysoce
účinné chladicí komponenty umožňují konstantní chlazení
zboží – i při častém otevírání a zavírání dveří. Výkonné a ekologické chladivo a přesná elektronika zabezpečují zachování
kvality a čerstvosti uložených potravin co možná nejdelší
dobu. Sortiment je obohacen o mimořádné designové hity:
spotřebiče BlackLine, které jsou celé černé. Zboží je dokonale prezentované díky velkým proskleným dveřím a inovativním možnostem osvětlení.

Díky inovativním možnostem osvětlení je obsah náležitě prezentován, což
současně zvyšuje šanci na rychlé rozhodnutí o nákupu
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Certifikát EcoVadis pro udržitelnost
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, jako specialista na
komerční vybavení, obdržel certifikát EcoVadis za zvláštní
přístup v oblasti trvalé udržitelnosti. EcoVadis, přední světový poskytovatel hodnocení udržitelnosti ocenil společnost
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Rakousko) stříbrnou
medailí a uznává tím trvalé úsilí společnosti v oblasti životního
prostředí, práce a lidských práv, etiky a trvalé udržitelnosti.
Nejlepší prezentace produktů s optimální energetickou
účinností
Nové pultové zařízení Liebherr pro supermarkety jsou nejen
inovativní a určené pro různé oblasti použití, ale nabízejí
také hospodárné řešení pro maloobchodníky s potravinami.
Nákupní zvyky zákazníků v maloobchodu s potravinami se
mění stejně jako požadavky na kvalitu a dostupnost produktů.
Rozhodující je v dnešní době celkový požitek a uspokojování
potřeb zákazníků. Hned dvě zařízení Liebherr najednou,
určené pro komerční využití, byly vyznamenány cenou Red
Dot Award 2019 v kategorii „Design produktu“. U oceněných
produktů se Liebherru podařilo do nejmenších detailů zkombinovat, atraktivní design, mimořádnou uživatelskou přívětivost a funkčnost.

Porota tvořená odborníky udělila pultovým chladničkám a skříním pro hluboké
zamražování Liebherr určeným pro maloobchodníky pečeť kvality (FreezerTop)
SFT 1223

Vysoce kvalitní preparáty a léky citlivé na skladování jsou vždy bezpečně uchovány v chladicích zařízeních Liebherr určených pro léky. Optické a akustické
poplašné systémy varují při teplotních odchylkách. Na snímku MKv 3913

Program firemní skupiny Liebherr

55

Hotely firemní skupiny
Hotely firemní skupiny Liebherr ležící v Rakousku, Irsku
a Německu, obklopené kouzelnou přírodou a s velkou láskou
vybavené do detailu, zvou k příjemnému pobytu. Jakýkoliv
požadavek a přání není díky velkorysosti a exkluzivnímu servisu nesplnitelný.
Šest hotelů – každý s jedinečným šarmem
Hotel Interalpen Tyrol usazený uprostřed kouzelných tyrolských hor nabízí nejen okouzlující samotu, ale i velkorysé
pokoje, jedinečné lázně a vynikající kuchyni. Hotel Löwen

Montafon nadchne alpskou pohostinností, tradiční kuchyní
a velkolepým lázeňským sektorem. V Irsku se hosté mohou
uvolnit v The Europe Hotel & Resort, Ard na Sidhe Country
House nebo The Dunloe Hotel & Gardens, zkoumat malebnou krajinu a užívat si panoramatický výhled na irsky zelené
louky a okouzlující jezera. V historickém městě Memmingenu
je hotel Falken, který svou polohou zve k odhalování pozoruhodností města a kouzelného Allgäu.

Löwen Hotel Montafon, Schruns (Rakousko)

The Europe Hotel & Resort, Killarney (Irsko)

Ard na Sidhe Country House, Killorglin (Irsko)

Hotel Falken, Memmingen (Německo)
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The Dunloe Hotel & Gardens, Killarney (Irsko)

Interalpen-Hotel Tyrol, u Seefeldu (Rakousko)
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Zemní stroje

Důlní stroje

Autojeřáby

Věžové otočné
jeřáby

Míchací
technika

Obory firemní skupiny
Liebherr vytváří technologický pokrok v mnoha odvětvích. Jedenáct oborů firemní skupiny a široký produktový program jsou
výsledkem desetiletí zkušeností a vyhraněného expertního vědění.

Zemní stroje
Liebherr vyrábí široké spektrum zemních strojů ve svých
závodech v Německu, Francii, Rakousku, Číně, Brazílii
a Rusku. Do této oblasti patří kromě tohoto, také zařízení pro
speciální zakládání staveb a stroje pro překládání materiálu.
Těžba surovin
Tento obor zásobuje těžební průmysl stroji pro těžbu surovin v povrchových dolech. Důlní rypadla a pevné dampry
Liebherr jsou vyráběny ve Francii a USA.
Autojeřáby
Liebherr nabízí celosvětově nejširší portfolio teleskopických
a příhradových jeřábů na kolových a pásových podvozcích.
Ty se vyrábí v Německu a Rakousku.
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Věžové otočné jeřáby
Tento obor vyvíjí věžové otočné jeřáby a mobilní stavební
jeřáby, které si poradí s nejrůznějšími výzvami. Vyrábí se
v Německu, Brazílii, Indii, Rusku a Španělsku.
Míchací technika
Liebherr je známý po celém světě jako kompletní poskytovatel techniky na výrobu betonu. Betonárny, mobilní míchače,
čerpadla betonu a další produkty pro výrobu a přepravu
betonu jsou vyráběny v Německu, Brazílii, Číně a Thajsku.
Námořní jeřáby
Pro překládání zboží na moři Liebherr nabízí lodní jeřáby,
plovoucí jeřáby, jeřáby pro vrtné plošiny, kontejnerové jeřáby
a přístavní mobilní jeřáby, reachstacker a další stroje pro překládání materiálu speciálně koncipované pro použití v přístavech. Výrobní závody těchto strojů jsou v Irsku, Velké Británii,
Německu a Rakousku.

Námořní jeřáby

Letectví
a dopravní
technika

Výroba ozubení
a automatizační
systémy

Spotřebiče pro
domácnost

Komponenty

Hotely

Letectví a dopravní technika
Obor vyvíjí inovativní systémy a komponenty pro letadla a kolejová vozidla. Výroba těchto produktů probíhá
v Německu, Francii, Brazílii, Rusku, Číně, Rakousku a Bulharsku. Servisní zastoupení najdeme po celém světě.

Komponenty
Obor vyvíjí mimo spalovacích motorů komponenty pro
mechanickou, hydraulickou a elektrickou techniku pohonu
a řízení. Vyrábí se v Německu, Švýcarsku, Číně, Brazílii
a Mexiku.

Výroba ozubení a automatizační systémy
Liebherr patří k vedoucím výrobcům obráběcích strojů,
nástrojů a systémů automatizace. Vyrábí se v Německu, Itálii,
Indii a USA.

Hotely
V Irsku, Rakousku a Německu provozuje firemní skupina
Liebherr celkem šest hotelů kategorie pro náročné.

Spotřebiče pro domácnost
Liebherr vyvíjí chladničky a mrazničky jak pro domácnosti,
tak i pro profesionální použití v obchodě, řemeslech, gastronomii, podnikání a laboratořích. Výrobní střediska jsou
v Německu, Rakousku, Bulharsku a Malajsii.
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Sídla společností Liebherr
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Sídla po celém světě najdete také na www.liebherr.com
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Přehled společností
Západní Evropa
Ázerbájdžán
Liebherr-Azeri LLC
Baku
Bulharsko
Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Radinovo
Liebherr-Transportation Systems Marica EOOD
Radinovo
Česká republika
Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Popůvky
Dánsko
Liebherr-Danmark ApS
Hedensted
Finsko

Liebherr-Finland Oy Ab
Helsinki
Francie
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Toulouse
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
Toulouse
Liebherr-Components Colmar SAS
Colmar
Liebherr-France SAS
Colmar
Liebherr-Grues à Tour SAS
Niederhergheim
Liebherr-Grues Mobiles SAS
Niederhergheim
Liebherr-Location France SAS
Niederhergheim
Liebherr-Malaxage & Techniques SAS
Niederhergheim
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS
Colmar
Liebherr-Mining Equipment SAS
Colmar
Liebherr-Nenzing Equipements SAS
Niederhergheim
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Irsko
Killarney Hotels Ltd.
Killarney
Liebherr-Construction Equipment Ireland Limited
Rathcoole
Liebherr Container Cranes Ltd.
Killarney
Itálie
Liebherr-EMtec Italia S.p.A.
Lallio
Liebherr-Italia S.p.A.
Monfalcone
Liebherr-Utensili s.r.l.
Collegno
Maďarsko
Liebherr-Építöipari Gépek Magyarország Kft.
Györ
Německo
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
Lindenberg
Liebherr-Baumaschinen
Vertriebs- und Service GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Betonpumpen GmbH
Neu-Ulm
Liebherr-Components GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Components Biberach GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Components Deggendorf GmbH
Deggendorf
Liebherr-Components Kirchdorf GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Elektronik GmbH
Lindau
Liebherr-EMtec GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Ettlingen GmbH
Ettlingen
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Ochsenhausen

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Ochsenhausen
Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und
Service GmbH
Ochsenhausen
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-International Deutschland GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-IT Services GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-Logistics GmbH
Kirchdorf an der Iller
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH
Rostock
Liebherr-MCCtec Vertriebs- und Service GmbH
Hamburg
Liebherr-Mietpartner GmbH
Ludwigshafen am Rhein
Liebherr-Mischtechnik GmbH
Bad Schussenried
Liebherr-Purchasing Services GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Transportation Systems
Mannheim GmbH
Mannheim
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kempten
Liebherr-Werk Biberach GmbH
Biberach an der Riss
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Ehingen / Donau
Liebherr-Wohnungsbau GmbH
Kirchdorf an der Iller
Nizozemí
Liebherr-Maritime Benelux B.V.
Amersfoort
Liebherr-Nederland B.V.
Amersfoort

Norsko
Liebherr-Norge AS
Ingeberg
Polsko
Liebherr-Polska sp. z o.o.
Ruda Śląska
Portugalsko
Liebherr Portugal, Lda.
Venda do Pinheiro
Rakousko
Hotel Löwen Schruns GmbH
Schruns
Interalpen-Hotel Tyrol GmbH
Telfs
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Lienz
Liebherr-International Austria GmbH
Bischofshofen
Liebherr-MCCtec GmbH
Nenzing
Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG
Korneuburg
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Bischofshofen
Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Nenzing
Liebherr-Werk Telfs GmbH
Telfs
Rumunsko
Liebherr-Romania S.R.L.
Bucharest
Rusko
Liebherr-Aerospace Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod (75.1 %)
Liebherr-Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod
Liebherr-Russland OOO
Moskau
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Afrika / Blízký a Střední východ
Švédsko
Liebherr-Sverige AB
Västerås
Španělsko
Liebherr Iberica, S.L.
Azuqueca de Henares
Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Pamplona
Švýcarsko
Liebherr-Baumaschinen AG
Reiden
Liebherr-Components AG
Nussbaumen
	Liebherr-Component Technologies AG
Bulle
Liebherr-Export AG
Nussbaumen
Liebherr-Hotels AG
Bulle
Liebherr-Industrieanlagen AG
Bulle
Liebherr-International AG
Bulle
Liebherr-Intertrading AG
Bulle
Liebherr Machines Bulle SA
Bulle
Liebherr-Service AG
Nussbaumen
Turecko
Liebherr Makine Ticaret Servis Limited Şirketi
Istanbul
Velká Británie
Liebherr-Great Britain Ltd.
Biggleswade
Liebherr-Rental Ltd.
Biggleswade
Liebherr Sunderland Works Ltd.
Sunderland
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Alžírsko
Liebherr Algérie, EURL
Algier
Ghana
Liebherr-Ghana Ltd.
Accra
Jižní Afrika
Liebherr-Africa (Pty) Ltd
Springs
Maroko
Liebherr-Maroc SARL
Casablanca
Mozambik
Liebherr-Mozambique, Lda.
Maputo
Nigérie
Liebherr-Nigeria Ltd.
Abuja (90 %)
Saudská Arábie
Saudi Liebherr Company Ltd.
Jeddah (60 %)
Spojené Arabské Emiráty
Liebherr Middle East FZE
Dubai
Zambie
Liebherr Zambia Ltd.
Lusaka

Severní Amerika

Střední a Jižní Amerika

Kanada
Liebherr-Canada Ltd.
Burlington, ON
Mexiko
Liebherr Mexico, S. de R.L. de C.V.
Mexico City
Liebherr Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Monterrey
Liebherr Servicios Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Monterrey
USA
HL Farm, LLC
Newport News, VA
Liebherr Aerospace Saline, Inc.
Saline, MI
Liebherr-America, Inc.
Newport News, VA
Liebherr Automation Systems Co.
Saline, MI
Liebherr Gear Technology, Inc.
Saline, MI
Liebherr Mining Equipment Newport News Co.
Newport News, VA
Liebherr USA, Co.
Newport News, VA

Argentina
Liebherr-Argentina S.A.
Buenos Aires
Brazílie
Liebherr Aerospace Brasil Eireli
Guaratinguetá
Liebherr Brasil Eireli
Guaratinguetá
Chile
Liebherr Chile SpA
Santiago de Chile
Kolumbie
Liebherr Colombia SAS
Bogotá D.C.
Panama
Liebherr Panama S.A.
Panama City
Peru
Liebherr Distribuidora Peru S.A.C.
Lima
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Asie a Oceánie
Austrálie
Liebherr-Australia Pty. Ltd.
Adelaide
Čína
Liebherr (China) Co., Ltd.
Šanghaj
Liebherr (HKG) Limited
Hongkong SAR
Liebherr LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd.
Changsha (50 %)
Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Liebherr Machinery (Xuzhou) Co., Ltd.
Sü-čou
Liebherr Purchasing (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Xuzhou Liebherr Concrete Machinery Co., Ltd.
Xuzhou
Zhejiang Liebherr Zhongche
Transportation Systems Co., Ltd.
Zhuji (70 %)
Indie
Liebherr Appliances India Private Limited
Mumbai
Liebherr CMCtec India Private Limited
Pune
Liebherr India Private Limited
Mumbai
Liebherr Machine Tools India Private Limited
Bangalore (60 %)
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Indonésie
PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Balikpapan
Japonsko
Liebherr Japan Co., Ltd.
Yokohama
Jižní Korea
Liebherr Machine Tools and Automation Korea Ltd.
Seoul (70 %)
Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.
Seoul
Kazachstán
Liebherr Kasachstan TOO
Almaty
Malajsie
Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD.
Kluang
Liebherr Sales Kluang SDN. BHD.
Kluang
Nová Kaledonie
Liebherr-Nouvelle-Calédonie SAS
Nouméa
Singapur
Liebherr-Singapore Pte Ltd
Singapore
Thajsko
Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
Rayong
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Liebherr-International AG
1630 Bulle, Švýcarsko
Phone: +41 26 913 31 11
Fax:
+41 26 913 31 31
www.liebherr.com

