Servisní pakety
Liebherr

Servisní paket Liebherr
Hospodárné řešení
Díky našim zkušenostem ve výrobě stavebních
strojů jsme naše filtry cíleně vyvíjeli a testovali
tak, aby vašemu stroji Liebherr zajišťovaly nejlepší ochranu a možnost maximálního výkonu
při provozu. Pouze originální díly společnosti
Liebherr jsou zárukou bezpečnosti a hospodárnosti.

Příklad: A/R 904 C Litronic
2 x filtr motorového oleje
1 x předfiltr paliva
1 x jemný filtr paliva
1 x filtr čerstvého vzduchu
1 x filtrační vložka větracího filtru
1 x hlavní prvek vzduchového filtru
1 x hydraulický olej zpětného filtru
1 x filtr jednotky řídícího oleje
1 x vodní filtr
1 x veškerý těsnicí materiál
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Všechny naše filtry lze dodat jednotlivě nebo také v podobě servisního
balíčku. Tyto sady jsme sestavili
proto, abychom vám usnadnili plánované servisní práce. Číslo objednávky
celého servisního balíčku Liebherr
zajistí rychlou a kompletní dodávku
za příznivou cenu.
• Praktické:
Při objednání jednoho originálního
servisního balíčku Liebherr obdržíte
všechny potřebné díly odpovídající
příslušnému servisnímu intervalu
pod jedním objednacím číslem.
• Spolehlivé:
Originální servisní balíček Liebherr
šetří váš čas: V rámci jedné objednávky obdržíte všechny filtry, těsnění, klínové řemeny a další díly, které
v daném intervalu údržby potřebujete.
• Ekonomické:
Příznivá cena balíčku představuje
při porovnání s objednávkami jednotlivých dílů úsporu nákladů.

Servisní pakety
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Servis Liebherr přímo od výrobce rychle a spolehlivě

LiebherrFrance S.A.

Postřižín u Prahy

LiebherrHydraulikbagger
GmbH

Liebherr-Werk
Ehingen GmbH
LiebherrMischtechnik
GmbH

Olomouc

Liebherr-Werk
Biberach GmbH

Popůvky u
Brna

České Budějovice

Liebherr-Werk
Bischofshofen
GmbH

Ostrava

Liebherr-Werk
Telfs GmbH
Liebherr-Werk
Nenzing GmbH

Přímé napojení na výrobní závody zaručuje
našim zákazníkům bezpečného partnera.

Liebherr služby:
Vše z jedné ruky
• Full-servis zemních strojů

Rakousko

• Kompletní montáž jeřábu od přepravy po převzetí

Nenzing

Telfs

Bischofshofen

Německo

Tyto služby jsou
Vám k dispozici:
• Zákaznický servis a tým
mechaniků
• Sklad náhradních dílů
• Měřící, zkušební a diagnostické
přístroje
• Opravy
• Montáže-poradenství

Ehingen/Donau

Biberach an der Riß

Kirchdorf/Iller

• Pronájem transportních os
• Servis-Hotline

Bad Schussenried

Španělsko

Francie
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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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Změny vyhrazeny.

