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Technické nároky moderních strojů, ekologické požadavky a neustálý 

všeobecný technický vývoj si žádá nová řešení.

Maziva jsou v současné době chápána jako konstrukční prvek strojů. 

Musí podávat stále vyšší výkony po delší dobu používání a za stále 

těžších pracovních podmínek.

V zájmu našich zákazníků a výkonnosti našich i jejich strojů se společ-

nost Liebherr zejména v posledních letech zvláš" angažovala ve vývoji 

inovačních a velmi výkonných mazacích a provozních prostředků.

Nabídka zahrnuje kompletní řadu mazacích prostředků a 
provozních kapalin.

Oleje do motorů, převodovek, hydraulických systémů a náprav
Tuky pro valivá uložení otočných věnců, čepy, ozubená věncová kola, 
nápravy a mnoho dalších.
Chladicí kapaliny do dieselových motorů
Speciální mazací prostředky na šrouby a oškrty

Maziva a provozní 
kapaliny Liebherr
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Kvalita
Požadavky na mazací výkon jsou stále vyšší. Proto investujeme do výzkumu a vývoje 

mazacích prostředků, které byly speciálně vyvinuty pro stroje společnosti Liebherr.

Mazací prostředky vyvinuté a testované podle našich přísných norem splňují vysoké 

požadavky na provozní bezpečnost a odpovídají všem požadovaným standardům kvality 

Liebherr.

Díky tomu je zaručen výkon a hospodárnost vašich strojů Liebherr po celou dobu jejich 

životnosti.

Bezpečnost
Využijte při používání mazacích prostředků Liebherr naše dlouholeté zkušenosti a naše 

technologické know-how ve vývoji a výrobě stavebních strojů.

V případě našich maziv si můžete být jisti, že jsou všechny komponenty a mazací pro-

středky vzájemně optimálně sladěny.

Mazací prostředky Liebherr - s jistotou nejlepší řešení.

Úspora nákladů
Mazací prostředky Liebherr speciálně vyvinuté pro používání ve strojích Liebherr jsou 

zárukou dlouhé životnosti a současně vysokého výkonu.

Maziva Liebherr díky svému speciálnímu určení pro stroje Liebherr výrazně přispívají k 

efektivnímu snižování provozních nákladů a nákladů na údržbu.

Jako systémový dodavatel vám pomůžeme 

snížit množství druhů na minimum a ušetřit 

tak vaše skladovací prostory a náklady.

Kompetence
U společnosti Liebherr obdržíte všechna 

maziva, která pro své stroje Liebherr potře-

bujete. A k tomu kompletní servis kompe-

tentního a zkušeného servisního partnera. 

Produktoví specialisté jsou připraveni vám 

poradit v individuálních aplikačních otáz-

kách.

Společnost Liebherr jako dodavatel maziv - 

váš spolehlivý partner pro budoucnost.
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Servis maziv Liebherr
Odborné poradenství a řešení z jedné ruky
Odpovíme vám na vaše otázky týkající se maziv a provozních kapalin a společně s vámi najdeme správné 
mazivo pro vaše aplikace.
Maziva Liebherr dostanete po celém světě ve stejné kvalitě. Jedinečná koncepce dopravy společnosti 
Liebherr zajiš"uje rychlou a optimální dostupnost.
Vyžádejte si u svého servisního partnera Liebherr náš kompletní servis maziv.

Výhody:
Mazací prostředky pro vaše individuální použití
Kompletní program výrobků
Kvalita originálu Liebherr
S jistotou správné mazivo
Odborný servis přímo v místě provede váš servisní partner Liebherr

Stavební jeřáb

Přístavní jeřáb

Lanové rypadlo

Pásový nakladač 

Kolové rypadlo

Námořní jeřáb 

Mobilní jeřáb

Mobilní stavební jeřáb

Buldozer

Kolový nakladač

Pásové rypadlo

Pásový jeřáb

Teleskopický nakladač

Legenda:
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Motorový olej
Abychom vyhověli extrémním podmínkám použití, zkon-

struovali jsme naše dieselové motory Liebherr speciálně 

pro používání ve stavebních strojích. Pro udržení tohoto 

výkonnostního potenciálu a současně pro uchování 

dlouhé životnosti je nezbytná odborná péče.

S dieselovým motorovým olejem Liebherr získáte olej, 

který vám pomůže dosáhnout dlouhé životnosti, vyso-

kého výkonu a tím i nižších provozních nákladů.

Motorový olej Liebherr 10W-40
Viskozita SAE 10W-40

Použití*

Provozní teplota: 
-20°C až +45°C teploty okolí
Dlouhé intervaly pro výměnu oleje - až 500 prov.hod. 
- u dieselových motorů strojů Liebherr
Olej pro lepší startování při nízkých teplotách
Vysoká ochrana před opotřebením a korozí a také 
odolnost proti stárnutí
Minimalizace spotřeby pohonných hmot a emisí výfu-
kových plynů
Vysoká bezpečnostní rezerva proti usazeninám v 
motoru

Motorový olej Liebherr 10W-40 low ash
Viskozita SAE 10W-40

Použití*

Provozní teplota: 
-20°C až +45°C teploty okolí
Schváleno pro všechny dieselové motory Liebherr
Olej s nízkým obsahem popela pro technologie die-
selových motorů s dalším zpracováním výfukových 
plynů
Bezpodmínečně nutné pro používání filtrů pracho-
vých částic u dieselových motorů
Dlouhé intervaly pro výměnu oleje - až 500 prov. hod. 
- u dieselových motorů strojů Liebherr
Olej pro lepší startování při nízkých teplotách
Vysoká ochrana před opotřebením a korozí a také 
odolnost proti stárnutí
Minimalizace spotřeby pohonných hmot a emisí výfu-
kových plynů
Vysoká bezpečnostní rezerva proti usazeninám v 
motoru

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.

Motorový olej Liebherr 5W-30
Viskozita SAE 5W-30

Použití*

Provozní teplota: 
-30 až +30° teploty okolí
Olej s vynikajícími vlastnostmi pro používání strojů 
Liebherr při nízkých teplotách okolí
Dlouhé intervaly výměny oleje - až 500 prov.hod. - u 
dieselových motorů strojů Liebherr
Vysoká ochrana před opotřebením a korozí a také 
odolnost proti stárnutí
Optimalizace chování při studených startech a spo-
třeby pohonných hmot
Vysoká bezpečnostní rezerva proti usazeninám v 
motoru
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Hydraulický olej Liebherr HVI
Viskozita ISO VG 46 (32-68)

Použití*

Provozní teplota: -20° (studený start) až +40° teploty 
okolí
Vysoce kvalitní vícerozsahový hydraulický olej
Optimalizované jemné řízení při zkrácené fázi ohřevu 
motoru. Předepsaný pro používání v rypadlech pro 
překládku materiálu Liebherr řady 9
Zvláš" vhodný pro používání v oblastech s nízkými 
teplotami
Zvýšená odolnost proti stárnutí, v důsledku toho delší 
intervaly výměny a nižší náklady na údržbu
 Splňuje vysoké požadavky významných výrobců 
hydraulických součástí 

- vysokou tepelnou odolnost
- minimální opotřebení
- speciální ochranu proti korozi
- dlouhé intervaly výměny
- účinně se snižuje trhavý pohyb a dopružování
- dobrá elastomerová snášenlivost

Hydraulický olej Liebherr FFE 30
Viskozita VG 15-46

Použití*

Provozní teplota: -40° (studený start) až +50° teploty 
okolí
Bezpopelový vysoce výkonný hydraulický olej na 
bázi  velmi kvalitních uhlovodíků, speciálně určen pro 
používání v jeřábech Liebherr
Vynikající odolnost proti stárnutí s optimálními deter-
gačními a dispergačními vlastnostmi
Vyšší disponibilita zařízení při zkrácené fázi ohřevu
Delší intervaly výměny oleje
Splňuje požadavky významných výrobců hydraulic-
kých součástí 

- vysokou tepelnou odolnost
- minimální opotřebení
- speciální ochranu proti korozi
- dlouhé intervaly výměny
- dobrá elastomerová snášenlivost

Hydraulický olej
Od hydraulických zařízení je v současné době stan-

dardně požadováno stále přesnější řízení a vyšší účin-

nost i při extrémních podmínkách.

Hydraulické oleje Liebherr byly speciálně vyvinuty pro 

tyto potřeby a významně přispívají k výkonnosti a hos-

podárnosti vašich stavebních strojů.

 
Hydraulický olej Liebherr Basic 68
Viskozita ISO VG 68

Použití*

Provozní teplota: -10°C (studený start) až +45°C 
teploty okolí
Standardní olej Liebherr pro oblasti s mírným klima-
tem
Splňuje vysoké požadavky významných výrobců 
hydraulických součástí 

- vysokou tepelnou odolnost
- minimální opotřebení
- speciální ochranu proti korozi
- dlouhé intervaly výměny
- účinně se snižuje trhavý pohyb a dopružování
- dobrá elastomerová snášenlivost

Hydraulický olej Liebherr Basic 100
Viskozita ISO VG 100

Použití*

Provozní teplota: 0° (studený start) až +55° teploty 
okolí
Standardní olej Liebherr do horkých oblastí
Splňuje vysoké požadavky významných výrobců hyd-
raulických součástí 

- vysokou tepelnou odolnost
- minimální opotřebení
- speciální ochranu proti korozi
- dlouhé intervaly výměny
- účinně se snižuje trhavý pohyb a dopružování
- dobrá elastomerová snášenlivost

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.
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Ekologický hydraulický olej 
Oba vysoce výkonné oleje Liebherr Hydraulic Plus a 

Liebherr Hydraulic Plus Arctic na bázi polyalfaolefinů 

(PAO) ze skupiny olejů HEPR

mají potenciál na výrazně delší životnost a jsou podle 

CEC-L-33-A-93 biologicky rychle/snadno odbouratelné.

 
Hydraulický olej Liebherr Plus
Viskozita ISO VG 46 (32-68)

Použití*

Provozní teplota: -25° (studený start) až +45° 
   teploty okolí

Vysoce výkonná hydraulická kapalina s výrazně 
prodlouženými intervaly výměny při odpovídající péči 
a kontrole
Výborné chování při vysokých a nízkých teplotách 
a tím i lepší chování při studených startech; velmi 
snížená fáze ohřevu motoru
Optimální filtrovatelnost
Jako biologicky rychle/lehce odbouratelný hydrau-
lický olej dle CEC-L-33-A-93 vhodný také pro ekolo-
gické použití.
Minimální příjem vzduchu, dobrá schopnost vylučo-
vání vzduchu, minimální tvorba pěny
Snášenlivost s elastomery a hadicemi na podobné 
úrovni jako je tomu u hydraulických olejů na minerální 
bázi
Hydrolytická stabilita srovnatelná s minerálními oleji
Technické problémy při nechtěném smísení s jinými 
hydraulickými oleji Liebherr se nepředpokládají (v 
případě použití bio dodržujte zákonné limity cizích 
olejů!)

Hydraulický olej Liebherr Arctic
Viskozita VG 15-46

Použití*

Stejné vlastnosti jako u Liebherr Hydraulic Plus s
odlišnostmi:

Provozní teplota: obecně -40°C (studený start) až 
+30°C, další doporučení viz. návod k obsluze

Hydraulický olej Liebherr 37
Viskozita VG 32-46

Použití*

Provozní teplota: -25° (studený start) až +50° teploty 
okolí
Vysoce kvalitní vícerozsahový hydraulický olej speci-
álně určený pro používání v jeřábech Liebherr
Výrazné zlepšení jemného řízení při zkrácené fázi 
ohřevu
 Splňuje požadavky významných výrobců hydraulic-
kých součástí

- vysokou tepelnou odolnost
- minimální opotřebení
- speciální ochranu proti korozi
- dlouhé intervaly výměny
- dobrá elastomerová snášenlivost

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně 
návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.
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Liebherr Gear Basic 90LS
Viskozita SAE 85W-90

Použití*

provozní teplota: 
při venkovní teplotě až -30°C, u PVG s olejovým chla-
dičem do -5°C
vyvinut pro používání v rozvodovkách se samosvor-
ným diferenciálem strojů pro zemní práce, přepravu 
dřeva a rypadel pro překládku materiálu Liebherr
příměsi pro omezený prokluz (aditiva LS)
ochranné vlastnosti proti opotřebení a korozi jsou 
optimalizované speciálně pro použití Liebherr
stabilní proti stárnutí

 konstantní výkon

Převodové oleje
Převodové oleje Liebherr byly speciálně vyvinuty pro kom-

ponenty, ve kterých dochází k vysokým třecím a smyko-

vým silám. Díky používání velmi kvalitních základních olejů a 

přizpůsobených aditiv je dosahováno optimálních třecích vlast-

ností a opotřebení a je tak zaručena dlouhá životnost agregátů 

i ve ztížených podmínkách.

 
Liebherr Gear Plus 20W-40
Viskozita SAE 20W-40

Použití*

vysoce výkonný olej vyvinutý speciálně pro použí-
vání v nápravách dvoucestných rypadel a strojů lesní 
techniky Liebherr
 mazací olej určený pro extrémní tlak UTTO pro 
nápravy s vysokou zátěží ve strojích Liebherr
 příměsi pro omezený prokluz (aditiva LS)
 pro nápravy dvoucestných rypadel
 snížení ztrát tření vysokou schopností mazání

Převodové oleje
 

Liebherr Hypoid 85W-140EP
Viskozita SAE 85W-140

Použití*

 určený speciálně pro používání v koncových pře-
vodech pásového buldozeru a pásového nakladače 
Liebherr (kromě PR 714)
 vysokotlaký převodový olej (s aditivy EP)
 stabilní tvorba mazacího filmu
 zvýšená životnost součástí

Liebherr Syntogear Plus 75W-90
Viskozita SAE 75W-90

Použití*

 plně syntetický převodový olej s vynikající odolností 
proti stárnutí
 vyvinutý pro používání v převodovkách a v mechanic-
kých převodovkách strojů Liebherr a také v konco-
vých převodech PR 714, speciálně také určen pro 
používání při nízkých teplotách
 výborné vlastnosti při nízkých teplotách
 snížení spotřeby pohonných hmot
 dlouhé intervaly výměny oleje

Liebherr Hydraulic-Gear ATF
Viskozita SAE 5W-20

Použití*

• provozní teplota: 
-40°C až +50°C venkovní teploty pro automatické 
převodovky 
-25°C až +50°C venkovní teploty u jeřábové hydrauliky

• vynikající ochrana proti korozi
• minimální opotřebení a snížení tření
• zvýšení životnosti součástí
• speciálně aditivovaný olej do automatické převo-

dovky a speciálního hydraulického systému jeřábů , 
vhodný zejména do převodovek kolových nakladačů 
2+2 Liebherr

Liebherr Gear Hypoid 90EP
Viskozita SAE 85W-90EP

Použití*

 vysokotlaký převodový olej do rozvodovek (s aditivy EP)
 stabilní tvorba mazacího filmu
 zvýšení životnosti součástí
 speciálně pro používání v rozdělovacích převodov-
kách do čerpadel, převody zdvihacích a otáčecích 
mechanismů podle předpisů
 vynikající ochrana proti korozi
 stabilní proti stárnutí

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.



9

 

Maziva Liebherr

Tuky
Pečlivé mazání nejkvalitnějšími mazacími tuky zůstává 

důležitým faktorem při údržbě silně zatížených strojů pro 

správný provoz a optimalizaci výkonu.

V podobě nových originálních tuků Liebherr jsme vyvinuli

koncepci produktu, který v praxi splní všechny nároky, 

který zjednodušuje skladování a také používání a trvale 

snižuje náklady.

Univerzální tuk Liebherr Arctic
Označ. KPFHC 1 N-60

Použití*

• provozní teplota: 
-60°C až +140°C, až do -55°C ve vsazených centrál-
ních mazacích zařízeních

• s možností čerpání v centrálních mazacích zařízeních 
do -55°C

• použitelný při mazání otočového věnce, valivého 
uložení, čepů, ozubených kol, náprav, šroubů a 
podobně, zejména při velmi nízkých teplotách

• velmi přilnavý, stabilní, odolný vůči stárnutí a vodě

Tuk Liebherr 9613 Plus pro teleskop
Označ. KP 2 K-30

Použití*

• provozní teplota: 
-30°C až +120°C, až do -30°C čerpatelné z centrál-
ních mazacích zařízení

• speciální tuk pro teleskopická ramena strojů Liebherr
• Anti-Stick-Slip - protiskluzové vlastnosti i za mokra
• mimořádně nízký koeficient tření
• vysoká přilnavost na plast
• nízké adhezní tření při rozjezdu

Univerzální tuk Liebherr 9900
Označ. KPF 2 N-25

Použití*

• provozní teplota: 
-25°C až +150°C, až do -20°C ve vsazených centrál-
ních mazacích zařízeních, krátkodobě je přípustná i 
teplotní špička +200°C

• s možností čerpání v centrálních mazacích zařízeních 
do -20°C

• použitelný při mazání otočového věnce, valivého ulo-
žení čepů, ozubených kol, náprav, šroubů a podobně

• na základě redukce různých druhů je sníženo nebez-
pečí záměny

• velmi přilnavý, stabilní, odolný vůči stárnutí a vodě
• vysoce účinná speciální ochrana proti korozi
• díky redukci druhů snížené náklady na objednávku a 

skladování 

Stříkací pasta Liebherr
Označ. MPF 00 G-40

Použití*

• provozní teplota: 
-25°C až +100°C, krátkodobě do 120°C

• stříkací pasta flexibilní za studena s nejjemnějším gra-
fitem určená pro provoz do sebe zapadajících boků 
zubů, při kterém dochází k nízkému opotřebení 

• zvýšená ochrana proti korozi
• pasta způsobuje nízké opotřebení boků zubů v pro-

vozu
• vlastnosti při nouzovém běhu
• odolný vůči vodě
• vysokotlaká aditiva a zlepšení přilnavosti
• dobré schopnosti přilnavosti filmu

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.
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Speciální maziva
Pro speciální účely použití vám společnost Liebherr 

nabízí speciální mazací prostředky určené rovněž přesně 

na míru speciálnímu použití. Také u tohoto segmentu 

produktů představují vysoce kvalitní základní suroviny

a cíleně zvolené sady aditiv základ našich mazacích 

prostředků Liebherr, které vám opět zaručí optimální 

fungování stroje a dlouhou životnost jeho součástí.

Speciální pasta na šrouby Liebherr

Použití*

 provozní teplota: -40°C až +100°C
 pro vysoce předpjaté (HV) šroubové spoje
 pasta na šrouby na bázi biologicky odbouratelného 
syntetického oleje s tepelně stabilní kombinací tuhých 
maziv
 tuhá maziva nevyvolávají reakce mezi materiálem 
šroubu a tuhými mazivy
 speciální pasta na šrouby Liebherr dodává konstantní 
a obnovitelné třecí vlastnosti k dosažení požadova-
ného předpětí šroubového spoje
 speciální pastu na šrouby Liebherr nepoužívejte místo 
tuku a nemíchejte ji s jinými mazacími prostředky!
pasty obsahují velmi vysoký podíl pevných látek, 
které mohou při nevhodné aplikaci způsobit poško-
zení

Pasta na oškrty
Označ. MF 2-3 P-20

Použití*

 provozní teplota: 
-20°C až +150°C u dlouhodobého mazání (dělicí 
účinek vrstvy pevné látky přibližně do + 800°C)
 pasta s obsahem kovového prášku a pevných látek 
pro mazání zástrčných nástrojů a opotřebitelných 
pouzder u hydraulických a pneumatických kladiv. 
Pasta na oškrty není mazací tuk a v žádném případě 
se nesmí používat k mazání valivých nebo kluzných 
ložisek
 velmi stabilní, odolná vůči oxidaci a tepelně vysoce 
odolná
 dobré ochranné vlastnosti proti korozi a odolnost 
proti vodě
 speciální kartuš umožňuje otevření bez dodatečných 
nástrojů, a také optimální, jednoduchou a ekologickou 
vyprázdnitelnost beze zbytků
 zabudované průhledítko v kartuši umožňuje vždy 
velmi přehlednou kontrolu stávající zásoby pasty na 
oškrty

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.

Liebherr Gear PG 220
Viskozita ISO VG 220

Použití*

 plně syntetický vysoce výkonný převodový olej na bázi 
polyglykolů
 zvlášŅ vhodný pro vysoce namáhané agregáty (dodržujte 
instrukce výrobce)
 vzhledem k dobré odolnosti vůči stárnutí a speciální aditi-
vaci má tento olej ve srovnání s tradičními převodovými oleji 
potenciál pro výrazně delší intervaly výměny
 Pozor: Liebherr Gear PG 220 nelze mísit ani s minerálními, 
ani se syntetickými oleji

Liebherr Gear PG 150
Viskozita ISO VG 150

Použití*

• plně syntetický, vysoce výkonný převodový olej na 
bázi polyglykolů

• zvlášŅ vhodný pro vysoce namáhané agregáty (dodr-
žujte instrukce výrobce)

• vzhledem k dobré odolnosti vůči stárnutí a speciální 
aditivaci má tento olej ve srovnání s tradičními pře-
vodovými oleji potenciál pro výrazně delší intervaly 
výměny

• Pozor: Liebherr Gear PG 150 nelze mísit ani s mine-
rálními, ani se syntetickými oleji
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Nemrznoucí koncentrát Liebherr
Označ. Liebherr Antifreeze Concentrate

Použití*

Nemrznoucí koncentrát Liebherr Antifreeze Concen-
trate musí být před použitím zředěn. Použití zinku
se nedoporučuje. Celoročně použitelný. Dodržujte
prosím předpisy výrobce. 
Ochrana proti mrazu po smíchání:
 do -37°C při 50% vody a 50% Liebherr Antifreeze 
Concentrate
 do -50°C při 40% vody a 60% Liebherr Antifreeze 
Concentrate
 nepoužívejte více než 60% Liebherr Antifreeze Con-
centrate
 chladicí prostředek s obsahem silikátů. Ideální 
ochrana dieselových motorů a jejich součástí od spo-
lečností Liebherr, John Deere nebo Deutz. Vhodné 
také pro ostatní stavební stroje a užitková vozidla*
 chladící prostředek bez obsahu dusitanu, aminu a 
fosfátu
 účinně brání korozi a usazeninám v chladicím sys-
tému
 ochrana před poškozením kavitací a abrazí

Chladicí kapaliny
Všechny motory s kapalinovým chlazením potřebují 

účinnou chladicí kapalinu, aby byla dlouhodobě zacho-

vána jejich funkce.

Liebherr-Antifreeze byl testován podle přísných norem o

používání v zařízení Liebherr a splňuje tak nejvyšší poža-

davky na funkci, kvalitu, bezpečnost a ochranu životního 

prostředí.

Nemrznoucí mix Liebherr
Označ. Liebherr Antifreeze Mix

Použití*

Liebherr Antifreeze Mix je směs k přímému použití. 
Použití zinku se nedoporučuje.
Dodržujte prosím předpisy výrobce.
 ochrana proti mrazu do -37°C
 chladicí prostředek s obsahem silikátů. Ideální 
ochrana dieselových motorů a jejich součástí od spo-
lečností Liebherr, John Deere nebo Deutz. Vhodné 
také pro ostatní stavební stroje a užitková vozidla*
 chladící prostředek bez obsahu dusitanu, aminu a 
fosfátu
 účinně brání korozi a usazeninám v chladicím sys-
tému
 ochrana před poškozením kavitací a abrazí
 optimální stanovená kvalita vody je zajištěna

Chladicí kapaliny obsahující DCA
Chladicí kapaliny obsahující DCA jsou k dispozici na 

požádání v podobě koncentrátu nebo směsi k přímému 

použití.

Popis výrobku:

 chladicí kapalina s obsahem dusitanu na bázi etylen-
glykolu určená pro dieselové motory Liebherr typů 
924/D926, 9406, 9408 a také motory Cummins a John 
Deere
 účinně brání korozi a usazeninám v chladicím systému
 ochrana před poškozením kavitací a abrazí

* Při výběru mazacího prostředku respektujte prosím bezpodmínečně návod k obsluze výrobku případně speciálních montážních celků.
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Oleje
5 l Kanystr 20 l Kanystr 210 l Sud

1 000 l 

Kontejner

Motorový olej Liebherr 10W-40

Motorový olej Liebherr 10W-40 low ash

Motorový olej Liebherr 5W-30

Hydraulický olej Liebherr Basic 68

Hydraulický olej Liebherr Basic 100

Hydraulický olej Liebherr HVI

Hydraulický olej Liebherr Plus

Hydraulický olej Liebherr Plus Arctic

Hydraulický olej Liebherr 37

Hydraulický olej Liebherr FFE 30

Liebherr Gear Basic 90LS

Liebherr Syntogear Plus 75W-90

Liebherr Hypoid 85W-140EP

Liebherr Hydraulic-Gear ATF

Liebherr Gear Plus 20W-40 – –

Liebherr Gear Hypoid 90EP

Tuky 400 g 

Kartuš

4 x 400 g 

Kartuše

24 x 400 g 

Kartuše

Univerzální tuk Liebherr 9900

Univerzální tuk Liebherr Arctic –

Tuk Liebherr 9613 Plus pro teleskop –

10 kg 

Kbelík

25 kg 

Kbelík

50 kg 

Kbelík

180 kg 

Sud

Univerzální tuk Liebherr 9900

Univerzální tuk LiebherrArctic

Tuk Liebherr 9613 Plus pro teleskop –

Chladicí kapaliny
5 l Kanystr 20 l Kanystr 210 l Sud

1.000 l 

Kontejner

Nemrznoucí koncentrát Liebherr

Nemrznoucí mix Liebherr

473 ml Láhev 20 l Kanystr

Koncentrát DCA –

Hotová smês mrazuvzdorné 
kapaliny s DCA 

–

Informace: Dodržujte pokyny výrobce a předpisy pro manipulaci s oleji. Další informace a objednávky u vašeho servisního partnera Liebherr. Všechny 
informace podle nejlepšího vědomí, avšak bez záruky. Změny dat z důvodu inovace výrobku a přestavby jsou nadále vyhrazeny.

Speciální maziva
500 g Kartuš 20 x 500 g Kartuše 1 kg Plechovka

Pasta na oškrty –

Speciální pasta na šrouby Liebherr – –

5 l Kanystr 20 l Kanystr 174 l Sud 870 l Kontejner

Liebherr Gear PG 150

5 l Kanystr 20 l Kanystr 210 l Sud 1.000 l Kontejner

Liebherr Gear PG 220

950 g Rukávový sáček 10 x 950 g Rukávový sáček 5 kg Kbelík

Liebherr stříkací pasta Liebherr

Pokyny pro objednání
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Výměna oleje ve správný čas
 Výměna oleje podle servisních předpisů

Nutnost výměny oleje závisí v prvé řadě na stavu oleje, 

který je rozhodujícím způsobem ovlivněn způsobem 

používání stroje.

Základem pro určení intervalů výměny oleje jsou všeo-

becné hodnoty vyplývající ze zkušeností a jsou určovány 

výrobcem stroje.

Na skutečný stav stárnutí nebo znečištění se přitom 

nebere žádný ohled.

Výměna oleje po zátěži
Intervaly výměny oleje jsou stanoveny podle průměrných 

nebo předpokládaných podmínek používání.

Pokud je interval příliš dlouhý, hrozí poškození stroje v 

důsledku starého oleje nebo nečistot.

V případě krátkých intervalů neustále vyměňujete ne- 

opotřebovaný a ještě použitelný olej.  Postup, při kterém 

sice nevzniknou žádné škody na konstrukčních sou-

částech, který však ve svém důsledku znamená vysoké 

náklady a zbytečně vysoké zatížení životního prostředí.

Pravidelné analýzy oleje vám pomohou určit optimální 

okamžik pro výměnu oleje podle skutečného zatížení a 

ne podle předpokládaných podmínek nasazení. Tento 

způsob šetří nejen peníze, ale současně i chrání životní 

prostředí menším množstvím vyprodukovaného opotře-

bovaného oleje.

Její přednosti na první pohled
 dlouhé intervaly výměny oleje a cílená výměna oleje v 
optimální okamžik
 optimální životnost vašich hydraulických komponentů  
a komponentů pohonu
 včasné odhalení hrozícího poškození
 přehled o skutečném stavu vašeho stroje bez nutnosti 
časově náročné demontáže
 zamezení nákladným opravám a prostojům
 odlehčení životnímu prostředí díky menšímu množství 
starého oleje
 společnost Liebherr poskytuje nejen analýzu, ale také 
odborné vysvětlení výsledků a jejich významu v praxi
 prostřednictvím diagnostické zprávy speciálně sesta-
vené k tomuto účelu budete podrobně informováni o 
výsledcích

Pokyny pro objednání Identifikační íslo

Sada pro analýzu minerálního oleje

Sada pro jednotlivou analýzu

Sada pro analýzu, čtyřnásobná

Sada pro analýzu, šestinásobná

Sada pro analýzu, 

Sada pro analýzu BIO oleje

Sada pro jednotlivou analýzu

Sada pro analýzu, šestinásobná

Odběrový ventil

 
Další informace získáte, pokud se obrátíte na svého 

servisního partnera společnosti Liebherr.

Díky stálé kontrole stavu oleje pomocí analýzy oleje 

Liebherr získáte lepší představu o stavu motoru, pře-

vodovky, hydraulického systému a provozních kapalin. 

Problémy tak budou včas identifikovány. Vyhnete se 

následným škodám a zabráníte předčasné výměně oleje.

Analýza olejů Liebherr
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Péče o olej
 

Dlouholeté zkušenosti z oblasti stavebních strojů nám 

ukazují, že ještě i dnes je příčinou přibližně 80 % všech 

poruch agregátů nebo předčasného opotřebení znečiš-

tění hydraulického systému pevnými částečkami. Aby-

chom těmto často velmi drahým poškozením součástí a 

poruchám zařízení zabránili, používáme u všech sta-

vebních strojů Liebherr hydraulické filtry, které zaručují 

správnou třídu čistoty oleje. Pouze tak lze minimalizovat 

riziko nákladných závad.

Opakovaně (a v poslední době stále častěji) zjiš"ujeme, 

že z finančních důvodů jsou používány alternativní díly, 

které odpovídají originálnímu dílu pouze vnějším vzhle-

dem. Znovu a se vším důrazem upozorňujeme na to, aby 

se používaly originální filtrační vložky Liebherr, které jsou 

speciálně přizpůsobeny našim zařízením.

Dbejte na čistotu
Ani ty nejlepší oleje a tuky nemohou zajistit bezporu-

chový provoz, pokud se s nimi správně nemanipuluje a 

nejsou používány s dostatečnou opatrností.

Při otevírání nádob s tukem se musí dbát na to, aby 

prach ani jiné nečistoty na víku tuk neznečistily. Po pou-

žití je nutné nádobu opět okamžitě uzavřít.

Pracoviště udržované v čistotě a čisté pracovní pomůcky 

jsou při plnění nezbytností. Zejména je nutné vyčistit 

okolí v okruhu kolem plnícího otvoru. Hydraulický okruh 

doplňujte vždy přes zpětný filtr. Nedbalost je jedním z 

hlavních příčin znečištění, které následně vede ke zvýše-

nému opotřebení, abrazi, korozi a poruchám funkce.

Správná výměna filtru
Filtry jsou často vnímány jako méně významné součásti 

stavebních strojů. Ve skutečnosti však mají rozhodující 

vliv na celkovou životnost motoru, převodovky a komplet-

ního hydraulického systému. Předpokladem pro dosažení 

nejlepších výsledků je však vysoká úroveň kvality všech 

používaných filtračních prvků.
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Ochrana životního prostředí
Správné skladování 
maziv

Maziva by se měla skladovat pokud možno v uzavřených 

prostorech, kde jsou chráněna před povětrnostními vlivy 

a nečistotami. Při kolísání teplot se mění objem maza-

cích prostředků, v důsledku čehož může i do pevně 

uzavřených nádob pronikat vlhkost. Tento jev se ve větší 

míře projevuje při neodborném skladování. Tím vždy 

utrpí kvalita mazacího prostředku.

Mazací prostředky, a to ani ekologické mazací pro-

středky, nesmí v žádném případě uniknout do životního 

prostředí (ani do půdy, ani do povrchových vod!). Prove-

ïte a dodržujte prosím příslušná opatření.

Likvidace opotřebovaných olejů 
a nádob

Hydraulické kapaliny šetrné k 
životnímu prostředí

V současné době se neustále rozšiřuje nabídka ekolo-

gických biologicky odbouratelných hydraulických kapa-

lin. Dnes již máme po ruce rozsáhlé odborné zkušenosti 

z jejich používání. Uživatel tak může právem očekávat, 

že správně zvolené ekologické hydraulické kapaliny 

budou s minerálními oleji technicky rovnocenné nebo je 

budou v podstatných vlastnostech dokonce převyšovat.

Tyto kapaliny představují alternativu k běžným hydraulic-

kým olejům pro používání v citlivém prostředí, například 

v oblasti hygienické ochrany vodních zdrojů. Skládají 

se ze základních olejů a aditiv, které představují při 

neúmyslném úniku co možná nejmenší zatížení životního 

prostředí.

Při výběru biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny 

se musí vedle technických aspektů (například hydro-

lytická a oxidační stabilita, elastomerová snášenlivost 

a teplotní chování /tepl. chování při nízkých teplotách) 

zohledňovat i faktory vlivu na životní prostředí. 

Fundované výsledky vlivu produktu na životní pro-

středí v průběhu celého životního cyklu (od výroby přes 

používání až k likvidaci) lze získat pouze na základě 

jeho ekologické bilance. V jednom takovém hodnocení 

životního cyklu (podle DIN ISO 14040 ff), které prováděl 

nezávislý ústav, byly porovnávány vzorky tří různých 

zástupců hydraulických olejů při srovnatelných technic-

kých podmínkách:  

• minerální olej (HLPD)

• poly alfa olefin / PAO (HVLPD/HEPR)

• nasycený syntetický ester (HEES)

Hydraulické oleje na bázi PAO mohly přitom vykazovat 

výrazné přednosti, které vyplývaly především ze snížené 

spotřeby pohonných hmot (vlastnosti lehkého chodu) 

a z delších intervalů výměny oleje (dlouhá životnost 

oleje, elastomerová snášenlivost  a hydrolytická sta-

bilita). Tyto výsledky potvrdilo grémium expertů, ve 

kterém byli zastoupeni představitelé průmyslu a zástupci 

vědy a výzkumu. Využijte těchto předností a zejména v 

oblastech citlivých z hlediska životního prostředí vsa"te 

na hydraulické oleje na bázi PAO z dílny společnosti 

Liebherr:

• Hydraulický olej Liebherr Plus

• Liebherr Hydraulic Plus Arctic1

ObraŅte se na svého servisního partnera Liebherr, od 

kterého se dozvíte více o tom, jaké požadavky je třeba 

splňovat, aby mohl být běžný hydraulický olej nahrazen 

biologicky odbouratelným.

Týká se odpadového materiálu jako například:

 oleje, maziva, chladicí prostředky a podobně

 pohonné hmoty

 filtry, olejové vložky a podobně

 nádoby

Likvidace a recyklace odpadového materiálu musí probí-

hat v souladu s platnými právními předpisy.

Likvidací proto pověřte certifikovanou společnost a 

přispějte tak k ochraně životního prostředí (viz leták o 

likvidaci odpadních olejů a prázdných nádob).


