Liebherr Váš silný partner v České
republice

Přímo od výrobce
Liebherr – prodej a servis v České republice
Všude ve světě jsou úspěšně využívány hydraulické bagry, kolové nakladače,
buldozery a pásové nakladače, otočné věžové jeřáby, pojízdné míchačky a
míchací zařízení od firmy Liebherr.
Stejně výkonný jako stavební stroje je u firmy Liebherr také prodej a servis.
Celoplošná servisní organizace firmy Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. je
přímo napojena na výrobní závody a garantuje každému zákazníkovi nejvyšší míru partnerské jistoty. Tato kvalita servisu zaručuje, že stavební
stroje Liebherr budou i po letech nejtěžší námahy vykonávat svoji službu
spolehlivě a hospodárně. A to je jedním z důvodů proč nám naši zákazníci
neustále věnují svoji důvěru.
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Bezpečné partnerství

S každým strojem Liebherr se zákazník nerozhoduje
pouze pro dlouhodobě sloužící špičkový výrobek, ale
také pro solidní dlouhodobé partnerství. Jako silná a
nezávislá firemní skupina garantuje Liebherr už přes 50
let svým zákazníkům spolehlivé perspektivy pro úspěch
– a to také v budoucnu.

Výkon logistiky

Velký význam pro pohotovost má rychlá schopnost
dodání náhradních a výměnných dílů. Firma Liebherr
proto investuje pro své zákazníky důsledně do logistiky
náhradních dílů: 98 % všech dílů je k dispozici na skladě
a může být během nejkratší doby odesláno. Protože rychlost znamená použitelnost.
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Kompetence na místě

Všechny výrobní závody firmy Liebherr v Evropě zajišt’ují
optimální servis při nejlepší dostupnosti. Montéři oddělení služeb zákazníkům jsou školeni přímo v závodech –
přesně tam, kde jsou výrobky vyvíjeny a vyráběny.
Díky této kompetenci dosahuje Liebherr příkladné kvality servisu a oprav, která se vyplatí při každém zásahu
na místě. Kromě toho je při zvláštních školeních strojníků
zákazníků a dílenskému personálu zprostředkováván vy-soký standard know-how.

Údržba

Pravidelnou preventivní údržbou se zachovává jak připra-venost k použití, tak i hodnota přístroje. Individuálně přiz-působené inspekční programy v rámci servisních smluv snižují náklady na opravy a zajišt’ují
prvotřídní hodnotu zpětného prodeje.
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Kvalifikovaní a profesionální
Stálé školení a další vzdělávání
v moderních školicích centrech našich
výrobních závodů jsou základem spolehlivého servisu.
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Bezpečné partnerství
U firmy Liebherr je nejlepší servis více než slib – je zaručen každému zákazníkovi.
Protože jen Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. se může obrátit přímo na výrobní
závody. To znamená pro uživatele rychlé a efektivní servisní reakce.

Výkonný servis na solidním základě
Spolehlivý servis dnes i v
budoucnu

S Liebherrem se můžou zákazníci spolehnout na
trvalou péči a partnerskou jistotu. Naše výrobní
závody, pobočky a servisní centra jsou toho garantem.

Servisní síť

Základním heslem servisu firmy Liebherr je
uskutečňování přísloví „Blíže zákazníkům“. Naše
výrobní závody, pobočky a servisní místa jsou toho
garantem.

Nejmodernější vybavení

Naši technici z oddělení služby zákazníkům jsou
vybaveni všemi nutnými diagnostickými zařízeními
a nástroji.

Znalosti zajišťují hodnoty
Vysoká kvalita díky
zkušenostem a dalšímu
vzdělávání

Rozsáhlé know-how zajišťuje prvotřídní a efektivní
provedení všech servisních a údržbových prací.
Technici z oddělení služby zákazníkům Liebherr
jsou v závodech intenzivně školeni a dále vzděláváni. Disponují rozsáhlými znalostmi k rychlému a
bezpečnému provedení údržby.

Stálý dialog s uživateli

Využíváme znalostí expertů, stejně jako prakti
ckých zkušeností našich zákazníků, abychom
stroje a služby konsekventně optimalizovali –
z praxe pro praxi.

Kompetentní poradenství Kompetentní poradenství je u firmy Liebherr
a poskytování služeb
samozřejmostí. Zkušené odborné síly vám nabízejí
pomoc při rozhodování u vašich zvláštních požadavků: poradenství při prodeji zaměřené na využití,
dohody o kompletním servise, cenově výhodné
alternativy oprav, dodávky náhradních dílů, preventivní servisní prohlídky, stejně jako diagnózu závad
na dálku, jejich analýzu a odstraňování.

Moderní metody a vybavení

Individuální péče

Technici z oddělení služby záka
zníkům Liebherr jsou vybaveni
nejmodernějšími měřicími a diagnostickými přístroji. To zaručuje
rychlou pomoc na místě.

Individuální poradenství při výběru a
využití stroje tvoří základ větší hospodárnosti.
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Rychlá analýza chyb
Naši specialisté s potřebně
vybavenými vozidly se starají
o rychlou identifikaci závad
ihned na místě. Můžete vybrat
vhodnou metodu opravy a
rychle a spolehlivě disponovat Liebherr náhradními díly.
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Výkon logistiky
Jakmile je potřeba náhradní díl, začne běžet čas. Tři faktory rozhodují o tom, kdy
bude stroj opět plně v provozu: disponibilita dílu samotného, rychlost poskytnutí
a rychlost dopravy. Zde nabízí Liebherr jasně nejlepší výkony, 98 % všech dílů je
ihned k dispozici a díky promyšlenému konceptu logistiky během nejkratší doby
na místě.

Organizace s vysokorychlostní zárukou
Perfektní logistika pro
rychlou připravenost
k použití

Zásobování náhradními díly Liebherr je podporováno výkonným systémem elektronického zpracování dat a využívá jedinečný koncept dopravy. O
rychlou a stálou dosažitelnost se starají naše centrální sklady náhradních dílů ve spojení s českými
servisními stanicemi. Tím je zajištěna dostupnost
náhradních dílů v jakoukoli hodinu.

Centrální sklad náhradních dílů pro všechny
přístroje Liebherr

Rozsáhlé spektrum dílů je ihned k vyzvednutí.
Bleskurychlý zásah přes náš systém elektronického zpracování dat a logistika umožňují co
nejrychlejší dodání na staveniště.

Kdykoliv do celého světa
24 hodin denně připravenost k dodávce

Pro hospodárnost stavebního stroje se počítá
každá hodina. Proto je servis s náhradními díly
firmy Liebherr pro naše zákazníky kdykoliv k dispozici. Také o víkendech a svátcích.

Noční servis

Standardizovaný, každodenní noční distribuční
servis zaručuje rychlé a celoplošné dodání náhra
dních dílů.

Liebherr-P@rts24

Liebherr-P@rts24 je online portál služeb pro záka
zníky Liebherr s integrovaným vyřízováním objednávek náhradních dílů na stroje Liebherr. Rozsah
dokumentačního systému Liebherr zahrnuje kompletní katalog náhradních dílů. Nabízí individuální
dokumentaci odpovídající Vaším strojům, která je
nustále aktualizována.

Nabídka a objednávka

Optimální dostupnost

S pomocí Liebherr-P@rts24 lze
snadno a efektivně objednávat
požadované díly podle jejich objednacího čísla, pomocí přímého
zadání. K dispozici je jako doplňková funkce náhled předchozí
nabídky na originální díly Liebherr,
kterou najdete v nákupním košíku.

Pro bezproblémové zajištění originálních
náhradních dílů se stará centrální sklad. Tím
je zajištěna optimální disponibilita potřebných
náhradních dílů.
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Rozsáhlá servisní síť
Servis firmy Liebherr po
celém světě: Naši servisní
partneři vás podpoří na
místě špičkovým výkonem –
je-li zapotřebí, kdykoliv.

10 Liebherr-Service

Kompetence na místě
Ať leží vaše stavba kdekoliv – servis Liebherr je vzdálený jen jeden telefonát. Síť
servisních stanic vám zaručuje rychlou a profesionální pomoc na místě. Rychlost
a spolehlivost jsou u firmy Liebherr pevnou součástí servisního výkonu. Protože
krátká reakční doba znamená krátkou dobu odstávky a přispívá k rychlému znovuobnovení produktivity vašeho stroje.

Vysoký standard servisu – mobilní a stacionární
Rychlá pomoc

Kvalifikovaní odborníci zajišťují nejvyšší míru pohotovosti, pokud je to nutné v jakoukoli hodinu.

Údržba a oprava přímo
na místě

Díky nejmoderněji vybaveným vozidlům oddělení
služby zákazníkům se většina servisních zásahů a
prohlídek provádí přímo na pracovišti stroje.

Kompletní dílenský
servis

Síť servisních stanic vám zaručuje péči v dílně.
Perfektní technické vybavení dílen umožňuje
odborné a vysoce kvalitní provedení každé údržby
a opravy.

Inteligentní řešení: plus při údržbě firmou Liebherr
Kontrola strojů a systému

Zavedením jednotných elektronických modulů do
mnoha aplikací uvnitř skupiny Liebherr je realizován unifikovaný nástroj pro servis a diagnostiku
(SCULI). Vícejazyčný nástroj se díky svému intuitivnímu vedení uživatele naprosto hodí pro všechny
potřeby strojů Liebherr. Díky tak zvanému Plug-Ins
může být základní software bez problémů a rychle
přizpůsobeno požadavkům specifickým pro daný
stroj.

Kontrola bezpečnosti

EU-kontrola bezpečnosti strojů kvůli ochraně
člověka a materiálních hodnot je naším servisem
prováděna v obvyklé kvalitě firmy Liebherr.

Filtr pevných částic
vznětového motoru

Spálené součásti motorového oleje, které navzdory
regeneraci za provozu zůstávají ve filtru částic,
musí být odstraňovány. Čištění probíhá speciálním
postupem u autorizovaných servisních partnerů
firmy Liebherr.

Polní servis

Dílenský servis

Naši servisní technikové vás
podpoří svým know-how přímo
v místě nasazení. Díky optimální
přípravě k zásahu jsou specialisté nejlépe vybaveni a vykonají
tak zásah s tou nejvyšší efektivitou.

Mnohé práce nelze provádět
kvůli jejich komplexnosti na místě
nasazení. Nezávisle na druhu
požadovaného servisního výkonu
vás budou podporovat specialisté optimálně vybavených dílen
Liebherr.
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Dohody o servisu
Dohody o servisu od firmy
Liebherr poskytují přesně
onu jistotu a plánovitost,
kterou si naši zákazníci
přejí. Po individuální konzultaci jsou dohody o výkonu
ošetřování a oprav exaktně
střiženy právě na stroj, kterému má být servis poskytován.
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Zachování hodnoty
Stroj v nejlepší formě podává větší výkon a přináší lepší hospodářské výsledky.
Proto Liebherr nabízí přesně přizpůsobené údržbové programy a servisní výrobky
pro optimální technický stav přístrojů. Náklady na údržbu jsou tak od počátku
snižovány, hodnota zůstává na vysoké úrovni.
Samozřejmě se u firmy Liebherr údržba a opravy provádějí v garantované kvalitě
výrobce. Díky použití originálních náhradních dílů je samozřejmá záruka za díly.

Pro stále nejlepší výkon
Smlouvy o kompletním
servisu

Všechny servisní výkony z jedné ruky: servisní
smlouvy Liebherr vám nabízejí přesvědčivou možnost dlouhodobě zvýšit rentabilitu bez toho, abyste
museli být sami aktivní.

LiDAT

Systémem LiDAT jste kdykoliv informován o svých
strojích. LiDAT je systém pro přenos dat a navigaci
pro stroje Liebherr a také jiných výrobců. Vycházeje z nejmodernější techniky přenosu dat podává
LiDAT informace o lokaliazci a provozu strojů a
umožňuje tak jejich efektivní správu, optimální
plánování nasazení a kontrolu na dálku.

Garantovaná kvalita
Originální náhradní díly

Tak zůstane každý Liebherr Liebherrem: Naše
originální náhradní díly uspěly v rozsáhlých kontro
lách v interním systému zajištění kvality a splňují
nejvyšší požadavky na úplnost a výkon.

Výměnné díly

Vedle originálních nových dílů nabízíme také
výměnné díly jako hospodářskou alternativu.

Maziva od Liebherru

Na maziva je v dnešní době třeba pohlížet jako
na konstrukční element. Speciálně pro použití ve
strojích Liebherr vyvinula firma Liebherr rozsáhlý
sortiment mazacích a provozních hmot o vysoké
kvalitě. V souvislosti s analýzami oleje Liebherr
mohou být dosahovány markantně delší doby
upotřebitelnosti.

LiDAT

Originální díly Liebherr

Systémem LiDAT lze kdykoliv
nahlédnout do důležitých údajů
o stroji. Data jsou, podle zvolené
varianty, vícekrát denně aktualizována a mohou být vyvolávána
webovým prohlížečem. Je možné
se rovněž dotázat na zvláště důležité informace, jako například opuštění předdefinované zóny zařízením
nebo ohlašování určitých provozních stavů a parametrů používání.

Originální díly Liebherr jsou určeny našim strojům, splňují nejvyšší nároky na kvalitu a zvyšují
hospodárnost a uchování hodnoty.
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Firemní skupina Liebherr
Podnik založený v roce 1949 panem Hansem Liebherrem je dnes firemní skupinou s více než 33.000 zaměstnanci ve více než 120 společnostech na všech
kontinentech. Liebherr dnes nepatří pouze mezi největší výrobce stavební techniky na světě, nýbrž je uznáván jako dodavatel technicky náročných, vyspělých
produktů a služeb pro celou řadu dalších odvětví.
Pro stavební sektor a těžební průmysl je k dispozici široký výrobní program stavebních jeřábů, autojeřábů, jeřábů na pásovém podvozku, hydraulických pásových a kolových rypadel, kolových nakladačů, pásových nakladačů, buldozerů,
damprů, stejně jako stacionární i mobilní míchací techniky.
V oblasti překládky zboží je Liebherr zastoupen lodními, přístavními, kontejnerovými, a mobilními přístavními jeřáby; ve výrobě strojů a zařízení obráběcími stroji,
technikou toku materiálu a inženýrskými projekty, stejně jako u vybavení letadel
podvozky, ovládacími a klimatizačními systémy; v dopravním inženýrství vybavením pro kolejová vozidla.
U přístrojů pro domácnost nabízí Liebherr jako specialista na chladící a mrazící
techniku program s více než 300 základními modely.
Ve všech výrobních oblastech může Liebherr nabídnout kompletní modelové řady
včetně mnoha variant zařízení a vybavení. Produkty, jejichž technická vyspělost a
kvalita nabízí zákazníkům nejvyšší míru užitku.
Toto je možné na základě jasných a dlouhodobě rozvíjených technologických
koncepcí.
Kromě toho provozuje Liebherr šest hotelů v Irsku, Rakousku a Německu.
Decentralisticky vystavěnou organizační strukturou operuje firemní skupina s
přehlednými podnikatelskými jednotkami s vlastní zodpovědností. Zastřešující
společností je Liebherr-International AG, Bulle/Švýcarsko. Podílí se na všech
společnostech patřících k firemní skupině přímo nebo nepřímo 100 %. Vlastníky
společnosti Liebherr-International AG jsou výhradně členové rodiny Liebherr.
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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

Švýcarsko
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