
Oprava motoru 
od výrobce
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Oprava motoru u společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. vám nabízí levnou alter-
nativu k programu výměny motoru.
Protože naše motory známe do posledního detailu, mohou se naši vysoce kvalifikovaní 
odborníci na motory zaměřit přímo na zdroj problému a pracovat tak velmi efektivně.
Tuto výhodu vám rádi poskytneme, abyste z ní měli užitek i vy.

Ekonomicky výhodná alternativa 
k výměně motoru
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Časová výhoda
Abyste mohli minimalizovat vaše časové prostoje, 
pouští se naši experti velmi efektivně do práce a 
jsou pro vás neustále v pohotovosti.

Výhoda nižších 
nákladů 
Díky přehlednému stavebnicovému systému a níz-
kým fixním nákladům na opravu držíte své výdaje 
pevně v rukou. V kombinaci s rychlým provedením 
opravy to představuje bezkonkurenční výhodu niž-
ších nákladů.

Výhoda kvality
U nás se můžete cítit bezpečně. Poskytování záruky 
společností Liebherr a originální díly Liebherr představují 
pouze část našeho příslibu kvality našim zákazníkům.
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Rychlá podpora

Kvalifikovaní odborníci
zajišují maximální míru
zásahové pohotovosti, v 
případě potřeby po 
celých 24 hodin. 
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Časová výhoda

Servis v terénu

Rychlost a spolehlivost jsou nedílnou 
součástí servisních služeb společnosti 
Liebherr. 
Neboť krátké reakční doby představují 
menší prostoje a přispívají k tomu, aby 
se váš stroj opět rychle vrátil do nasa-
zení, pomůžeme vám rádi i v terénu.

72 hodinový servis

Porucha motoru znamená odstavení stroje 
a s tím spojené další výrazné náklady, kte-
ré vám chceme udržet co možná nejnižší. 
Proto váš motor opouští naše servisní 
středisko ve zcela provozuschopném sta-
vu již po 72 hodinách. 

Nechceme, abyste si připisovali dlouhé doby prostojů. Proto od nás na požádá-
ní obdržíte „72hodinový závazek".

Oprava motoru u výrobce

72 hodin Do 72 hodin po dodání do centra pro opravy die-
selových motorů Liebherr, které je v zahraničí, 
bude váš motor opět připraven k vyzvednutí.

24 h - 365 dnů v roce 
dostupnost v případě 
reklamace

Pokud by se někdy vyskytla reklamace, jsme k za-
stižení 24 hodin denně, 365 dnů v roce a postará-
me se o vyřízení vaší žádosti.

Oprava přímo v místě

Přijedeme k vám Upřednostňujete-li provedení opravy ve vaší díl-
ně v důvěrném týmu vašich spolupracovníků, pak 
vám rádi pomůžeme přímo v místě.

Hledání závady v terénu Diagnóza provedená přímo v místě poruchy může 
ušetřit mnoho času a peněz. Naši vyškolení speci-
alisté na motory vás rádi podpoří a pomohou vám 
při hledání závady přímo v terénu.

Montáž a demontáž motoru

Dokonalá servisní sí Sí servisních stanic vám zaručí rychlou a efektivní 
montáž i demontáž motoru. Profesionální kontro-
la motoru a všech součástí zařízení po ukončení 
montáže provedená našimi kvalifikovanými odbor-
níky je pro nás samozřejmostí.
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Profesionálové v akci

Rychlá a efektivní montáž a demontáž 
motoru provedená našimi speciálně 
vyškolenými odborníky na práci s mo-
tory vám vyrazně sníží náklady a čas. 

Ceník - 

oprava motorů

Typ motoru
základní 

balíček

Usazení 

vložek válců
Výměna 

pístů 

Výměna kliko-

vé skříně

D 904 NA/TB

D 904 T/TI

D 914 T/TI

D 924 T/TI-E

D 906 NA/TB

D 906 T/TI

D 916 T/TI

D 926 TI

D 926 T/TI-E

D 9306 TB

D 9306 T/TI

D 9308 T/TI-E

D 9406 T/TI-E

D 9408 T/TI-E
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Výhoda nižších nákladů

Záruka pevných cen

Díky stavebnicovému uspořádání 
balíčků služeb budete mít vždy pře-
hled o opravě. Zvolíte si pouze její 
rozsah a my vám přitom rádi pomů-
žeme. Tímto způsobem dosáhnete 
maximální efektivity při opravě 
motoru.

Balíčky služeb

Díky přehledné koncepci balíčků služeb si 
můžete být jisti, že váš motor bude opraven 
nejefektivnějším způsobem. Pevně stanove-
né ceny základních a doplňkových balíčků 
vám pomohou získat přehled vašich nákla-
dů.

Jako výrobce motorů víme přesně, které díly lze ještě použít a které ne.

Pevné ceny

Vy si vybíráte -  
my provádíme

Z důvodu transparentnosti nákladů je rozsah oprav 
koncipován v podobě stavebnicového systému. 
Budete tak mít přehled. Zvolíte si rozsah a my pro-
vedeme opravu. A to vše za pevně danou cenu.

Balíčky služeb  

Základní balíček • Výměna:
 - pístních kroužků
 - vložek válců
 - ojničních ložisek
 - hlavního ložiska
 - všech filtrů
 - odvětrání klikové skříně
• Kontrola vstřikovacího čerpadla
• Zcela nové utěsnění motoru
• Motorové oleje Liebherr
• Zkušební provoz
• Kontrola všech montážních komponentů

 Volitelné • Usazení vložek válců
• Výměna pístů
• Výměna klikové skříně
• Výměna montážních komponentů  
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Testy a zkoušky

U společnosti Liebherr se 
všechny montážní kom-
ponenty vašeho motoru 
přezkouší. K tomuto účelu 
máme k dispozici nejmo-
dernější testovací a zku-
šební prostředky.
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Výhoda kvality

Know-how

Naši specialisté na motory 
jsou průběžně školeni a neu-
stále se dále vzdělávají, aby 
vám mohli nabídnout služby 
na nejvyšší úrovni.

Posouzení

Kontrola všech rozměrů podle sé-
riových standardů kvality Liebherr. 
Teprve poté specialisté rozhodnou, 
které díly musí být vyměněny.

Kvalitu vám slíbí kdokoliv, avšak kvalitu originálu Liebherr a s ní související od-
borné poradenství získáte pouze u našich specialistů. 

Poradenství a podpora

Poradenství a podpora 
po celém světě

A již jde o technickou radu, podporu přímo u vás 
nebo na stavbě - naši vyškolení a zkušení specia-
listé v oblasti motorů jsou vám k dispozici kdekoliv 
na světě.

Naše know-how pro váš 
motor  

Rozsáhlé know-how zaručuje prvotřídní a efektivní 
provedení opravy vašeho motoru. Neustálá přípra-
va a vzdělávání našich specialistů v oblasti motorů 
je pro nás samozřejmostí.

Zaručená kvalita

Originální díly Liebherr Naše originální díly úspěšně prošly rozsáhlými 
kontrolami interního systému zabezpečování kva-
lity. Stejně jako nové díly odpovídají i repasované 
díly standardu kvality a výrobní kvalitě našich no-
vých výrobků. Váš Liebherr tak zůstává Liebherr.

Vaše jistota Na všechny zabudované originální díly Liebherr 
vám poskytneme plnou záruku Liebherr.
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Liebherr-
France S.A.

Liebherr-
Mischtechnik
GmbH

Ostrava

Liebherr-W
Ehingen GmbH

erk

Liebherr-Werk 
Biberach GmbH

Liebherr-Werk 
Bischofshofen 
GmbH

Liebherr-Werk 
Telfs GmbH

Liebherr-Werk 
Nenzing GmbH

Olomouc

Popůvky u
Brna

Postřižín u Prahy

České Budějovice

Liebherr-
Hydraulikbagger 
GmbH

Přímé napojení na výrobní závody zaručuje 
našim zákazníkům bezpečného partnera. 

Tyto služby jsou 
Vám k dispozici:

•	Zákaznický	servis	a	tým	
	 mechaniků

•	Sklad	náhradních	dílů

•	Měřící,	zkušební	a	diagnostické	
	 přístroje

•	Opravy

•	Montáže-poradenství

•	Pronájem	transportních	os

•	Servis-Hotline

Servis Liebherr přímo od výrobce -
rychle a spolehlivě

Liebherr služby: 
Vše z jedné ruky

•	Full-servis	zemních	strojů

•	Kompletní	montáž	jeřábu	-	
	 od	přepravy	po	převzetí

841 187 188

Servis

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.

CZ-66441 Popůvky u Brna

Servis Hotline
Mimo pracovní 

dobu použijte naši

Rakousko

	Nenzing	 Telfs	 Bischofshofen

Německo

	Ehingen/Donau	 Biberach	an	der	Riß	 Kirchdorf/Iller

Španělsko        Francie   Švýcarsko

	Pamplona	 Colmar	 Bulle

Bad	Schussenried

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, CZ-66441 Popůvky u Brna
 +420 547 425 330, Fax: +420 547 425 331
www.liebherr.cz, E-Mail: info.lsc@liebherr.com
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