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A Liebherr cégcsoport
A vállalkozást Hans Liebherr alapította 1949-ben, és mára
már cégcsoporttá nőtte ki magát, amely több mint 130 társaságból áll, és közel 48 000 főt foglalkoztat szerte a világban.
Éves forgalma 2019-ben megközelítette a 11 milliárd eurót.
Napjainkban a Liebherr amellett, hogy egyike a világ legnagyobb építőgépgyártóinak, számos más területen kínál
műszakilag igényes és hasznot termelő termékeket és szolgáltatásokat. A cégcsoport csúcsvállalata a svájci bulle-i
székhelyű Liebherr-International AG, amelynek tulajdonosai
mindannyian a Liebherr család tagjai. A Liebherr vállalati kultúráját a kezdetektől fogva meghatározta a családi vállalko-

zásból adódó jelleg. Így aztán a Liebherr több mint 70 éve
tanúsít stabilitást és megbízhatóságot, és folytat hosszú távú,
szoros együttműködést vevőivel és üzletfeleivel.
A Liebherr aktívan alakítja a technológiai előrehaladást, és
céljául tűzte ki, hogy a jövőben is a technológia élvonalában
foglaljon helyet. Minden tevékenysége középpontjában a legmagasabb minőség áll. A cégcsoport minden munkatársa
ezt az igényt képviseli a napi munka során. A Liebherr odaadással dolgozik termékein, és a vevő szemével tekint azokra,
hogy lehetőség szerint testre szabott megoldásokat tudjon
kínálni részükre.
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Hidraulikus kotrók
A hidraulikus kotrók már az 1950-es évek elejétől fogva is a
Liebherr termékcsalád fontos részét képezik. A mai kínálat
10 és 100 tonna tömeg között használható gépeket ölel fel,
amelyeket Colmarban (Franciaország) és Kirchdorf an der
Illerben (Németország) gyártanak.
Nagy teljesítményű és korszerű
A lánctalpas és mobil hidraulikus kotrógépek választéka
megbízható és lépcsőzetesen kialakított típussorozatokat
foglal magában. Minden gép korszerű technikai megoldásokkal állít mércét a teljesítmény és a gazdaságosság
tekintetében. Nagy üzemanyag-hatékonyságuk meggyőző,
kímélik a környezetet, könnyen szervizelhetők és kezelhetők, továbbá jellemzőjük a magas rendelkezésre állás és a
hosszú élettartam.

A Litronic felszereltségű Liebherr hidraulikus kotró az intelligens elektronika és a funkcionális hidraulika ésszerű kombinációja. A kotró minden fontos rendszere központilag
irányított, szabályozott, koordinált és felügyelt.
Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
A Liebherr hidraulikus kotrókat használják a mély-, út- és
alagútépítésben, a vízügyi ágazatban, a kert- és tájépítésben,
a bontásban, valamint a kitermelő iparban. A sokoldalú felszerelési és kialakítási lehetőségek igényekre szabott megoldásokat kínálnak a speciális feladatokhoz.
A Liebherr a felszerelhető eszközök, például mélyásó kanál,
oldalra billenő kanál és megfogó, valamint a különböző gyorscsatlakozó rendszerek széles választékát saját maga fejleszti és gyártja.

Az A 924 Litronic földmunka közben

Az A 922 Rail Litronic emelési munka közben
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Az R 950 Tunnel alagútban alkalmazható lánctalpas kotrógép
a Grand Paris Express munkaterületén (Franciaország)

Az A 910 Compact Litronic használat közben kert- és tájépítési munka során

Az R 938 lánctalpas kotró munka közben egy kőfejtőben Metzeralban
(Franciaország)

Az R 960 lánctalpas kotró egy siló bontásán Fréventben (Franciaország)

Az A 924 Litronic rézsűs felszereléssel autópálya-pihenőhely felújítása közben Ansbach közelében (Németország)
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Gumikerekes homlokrakodók
A Liebherr cégcsoport kerekes rakodóit Liebherr Werk
Bischofshofen GmbH (Ausztria) fejleszti, gyártja és értékesíti.
A Salzburg közelében található gyár évtizedeken át fenntartható innováció, kreatív megoldások és magas minőségi
követelmények révén fejlődött. A bischofshofeni gyár erősségeinek, valamint kiegyensúlyozott termékkínálatának köszönhetően megteremtette az utat a sikeres jövő felé.
Átfogó termékskála a kerekes rakodók négy
különböző kategóriájában
A termékkínálat folyamatosan bővül, és jelenleg 16 különböző
modellt foglal magában négy különböző termékcsoportban:

Az L 586 XPower ® kitermelésen
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kompakt rakodók, Stereolader® rakodók, közepes sorozatú
Gumikerekes homlokrakodók és nagy kerekes rakodók,
amelyek mindegyikének meggyőző ismérve az innovatív hajtáskoncepció. A Liebherr Gumikerekes homlokrakodók korszerű dizájnja a legapróbb részletekig a könnyű kezeléshez
és karbantartáshoz igazodik.
Környezettudatos és korszerű
A Liebherr Gumikerekes homlokrakodók megbízhatóan hozzájárulnak a gazdasági sikerhez: az üzemanyag-hatékony
hajtáskoncepció maximális teljesítményű árumozgatásnál
csökkenti az üzemi költségeket, és egyidejűleg kíméli a környezetet.

Az L 566 XPower ® fatörzsek szállításakor

Az L 538 hulladékvas-rakodás közben

Stereolader ® egy építkezésen

Az L 538 a visszarakodásban
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A lánctalpas dózerek,
lánctalpas rakodógépek és csőfektetők
A lánctalpas földmunkagépek és rakodók 40 éve a Liebherr
építőgép-kínálatának szerves részét képezik. Már kezdettől
fogva a hidrosztatikus hajtómű koncepciót alkalmazták. A
technológia különleges előnye a nagy hatékonyság, valamint
a kényelmes és biztonságos kezelés. A korszerű lánctalpas
földmunkagépeket és rakodókat a L
 iebherr-Werk Telfs GmbH
(Ausztria) fejleszti és gyártja.
Környezettudatos és korszerű
A legmodernebb, károsanyag-kibocsátás tekintetében optimalizált Liebherr dízelmotorok használat közben strapabírók,
karbantartásuk időtakarékos, és csekély üzemanyagfogyasztás jellemzi őket.

A Liebherr dózerek védjegye az erő, a fürgeség és a gazdaságosság. Legyen a feladat anyagrakodás, földtolás
vagy-gyalulás – nagy teljesítményű és nagy hatékonyságú
eszközök állnak rendelkezésre minden alkalmazási területre.
A Liebherr a jól bevált dózer alapmodellek alapján az olaj- és
gázipar számára speciális gépeket is gyárt különféle méretekben.
Nagy teljesítmény és innovatív technológia
Ezek a Liebherr csőfektetők ismérvei. A nagy teherbírás, a
hidrosztatikus hajtómű, valamint a precíz munkahidraulika
a legnehezebb használati körülmények között is maximális
termelékenységet tesz lehetővé. Legyen a feladat csőfektetés domboldalban, vagy rendkívül puha talajban – a Liebherr
csőfektetők teljesítménye minden munkánál lenyűgöző.

A Liebherr Operator Assistance Systems (Liebherr
kezelőtámogató rendszerek) funkciókkal felszerelt PR 736 G8.0

A PR 776 lánctalpas földmunkagép bányamunkán Ausztráliában
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Az LR 636 Lánctalpas homlokrakodó munka közben egy hulladéklerakón Görögországban

Az RL 66 csőfektető használat közben az Amerikai Egyesült Államokban

A Liebherr cégcsoport termékkínálata

11

Teleszkópos rakodógépek
Kiváló emelési teljesítményük és kiemelkedő manőverezhetőségük révén a Liebherr Telfs-i (Ausztria) gyárában készülő
teleszkópos rakodógépei az erős igénybevételt jelentő építkezésektől a különféle ipari feladatokig számos munkára
alkalmasak.
Hatékonyság és masszív szerkezet
A bevált hidrosztatikus hajtómű fokozatmentesen gyorsítással és jó fordulékonysággal helyszűke esetén is garantálja a
gyors munkavégzést. Az univerzálisan alkalmazható és alapvetően visszafogott építőgép kialakításának köszönhetően
optimális teljesítményt nyújt a különféle munkák során. A
gépkezelő a nagy teherbírásnak, a magától értetődő kezelésnek és a nagy teljesítményű alkatrészeknek köszönhetően
gyorsan és biztosan végezheti munkáját.
Helytállás a mindennapokban
Masszívak és megbízhatók: a Liebherr teleszkópos rakodói. A kiforrott műszaki megoldások mellett az anyagok és
a feldolgozás magas minősége szavatolja a maximális rendelkezésre állást. A magas fokú kihasználtság és az értékmegőrzés hosszú távon szavatolt.

T 36-7s teleszkópos rakodógépek a fűrészüzemben
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A T 33-10 teleszkópos rakodógép univerzális segítőtárs az építkezéseken
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Anyagátrakodási technika
A Liebherr már 50 éve tervez és gyárt sikeresen anyagrakodó gépeket a Liebherr Hydraulikbagger GmbH Kirchdorf
an der Iller-i (Németország) és a Liebherr France SAS colmari
(Franciaország) gyáraiban. A különböző típusú új generációs
anyagmozgatók révén a Liebherr hatékony és egyidejűleg
gazdaságos rakodógépeket kínál számos alkalmazási területre, mint például a fémhulladék-kezelés, farakodás, kikötői
rakodás vagy éppen az újrahasznosítás és hulladékgazdálkodás.

Egyedileg alkalmazható
A Liebherr átfogó portfóliójában megtalálhatók kocsialváz-változatok, felszereléskombinációk, felszerelhető eszközök és
gyorscsatlakozó rendszerek, valamint felszerelési lehetőségek széles választéka, amelyek révén minden használati cél
követelményeit képes kielégíteni. Minden gép a munkának és
a követelményeknek megfelelően, egyedileg konfigurálható.
Az ügyfeleknek ez a tökéletesen a mindenkori munkára szabott, hatékonyan működő gép előnyét nyújtja.
Nagy gyártási mélység
A Liebherr maga fejleszt és gyárt minden kulcsfontosságú
elemet, mint a dízelmotor, az elektronikus alkatrészek, a
forgózsámoly, a forgató hajtómű és a hidraulikahenger,
valamint minden felszerelhető eszközt, például többhéjú
megfogókat, kéthéjú megfogókat, rönkmarkoló vagy osztályozó megfogókat.

Az LH 18 M Industry Litronic egy újrahasznosító telepen

Az LH 50 M Timber Litronic farakodás közben
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Az LH 40 M Port Litronic kikötői rakodás közben

Az LH 80 M Industry Litronic hulladékvas kezelése közben
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Speciális mélyépítő gépek
A Liebherr Werk Nenzing GmbH Ausztriában speciális mélyépítő gépek széles választékát gyártja: kombinált cölöpverő
és forgó fúrógépek mellett az átfogó termékprogramban
megtalálhatók forgó fúrógépek, valamint cölöpverő gépek
függő- és lengőtámaszokkal. A változatos kínálatnak köszönhetően a lefedhető alkalmazási spektrum igen változatos.
Nagy hatékonyság
nehéz építési munka
A Liebherr speciális mélyépítő gépek jellemzője elsősorban
a masszív kialakítás, a nagy fokú stabilitás, valamint a nagy
húzó- és nyomóerők. Ezáltal a legnehezebb talajviszonyok
és alkalmazási körülmények esetén is meggyőző, maximális és megbízható teljesítményt nyújtanak. A sokoldalú gépek
egyidejűleg hatékony üzemanyag-fogyasztással és környezetkímélően működnek, emellett egyszerűen szállíthatók, és
gyorsan felállíthatók.
Teljes körű rendszerek kínálata a speciális
mélyépítésben
A Liebherr a speciális mélyépítés területén nemcsak számtalan gépet, hanem temérdek szolgáltatást és digitális
megoldást is kínál vevőinek, az építési munkaterületeik hatékonyságának növelése érdekében. Ebbe beletartozik a tervezési szakaszban nyújtott eljárástechnikai tanácsadás, az
építési munkaterületen nyújtott alkalmazási tanácsadás, a
gépadatok LiDAT segítségével történő tárolása, kiértékelése
és továbbítása, a gépek pontos pozicionálása a LIPOS révén,
valamint a folyamatok építési munkaterületen, PDE / PDR
segítségével történő dokumentálása és elemzése.
A kizárólag speciális mélyépítési feladatokra használható
gépek mellett Nenzingben készülnek a HS sorozatú hidrosztatikus köteles kotrógépek is, amelyek különféle felszerelhető
eszközökkel ugyancsak speciális mélyépítési alkalmazásokra
használhatók.

Az LRB 18 cölöpverő és fúró szádpadlók élvibrátorral való beverése közben
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Liebherr nagy forgó fúrógép fúrás közben a horvát tengerparton

Az LRH 100 cölöpverés közben az észak-németországi Schuby városban

Az LB 45 a Liebherr forgó fúrógépek legújabb generációját képviseli
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Hidrosztatikus köteles kotrógépek
Amikor a köteles kotrók 1979-ben bekerültek a termékprogramba, a Liebherr gyártott a világon elsőként hidraulikus
meghajtású és elektronikus vezérlésű köteles kotrókat. A
Liebherr hidrosztatikus köteles kotrógépek gyártása és értékesítése azóta is nagy sikerrel folyik a Liebherr Werk Nenzing
GmbH-nál Ausztriában. A jól bevált és univerzálisan bevethető gépek ismérve a rugalmasság, a gazdaságosság és a
kimagasló teljesítmény.
Sokoldalúság minden téren
Ezek az univerzális gépek ugyanolyan jól boldogulnak a mélyépítésben, mint az anyagrakodásban, a kavicsbányászatban
vagy az épületbontásokon. A típusválasztékban megtalálható

A HS 8300 víz alatti munkálatokban Plombino-ban (Olaszország)
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30 és 300 tonna között minden teljesítménykategória – a
HS 8300 vel a világ legnagyobb hidrosztatikus köteles kotrógépe is, amely ráadásul hibrid meghajtással van felszerelve.
A Liebherr hidrosztatikus köteles kotrógépek meggyőző jellemzője a masszív acélszerkezet, valamint a nagy teljesítményű és innovatív hajtástechnika, és ezáltal a legnehezebb
körülmények között is megbízhatóan működnek. Az optimalizált teljesítmény és biztonság, az egyszerű és gyors szállítás
és a gyors helyszíni felépítés is a vevő előnyére szolgál.
A biztonságos és egyszerű alkalmazásról különböző támogató rendszerek gondoskodnak, például az innovatív
talajnyomás-kijelző. Ez valós időben számítja ki a gép talajnyomását és hasonlítja össze a mindenkori építkezés helyére
megadott biztonsági határértékekkel. A talajnyomás kijelzése
a vezetőfülkében történik, így a gép vezetője mindig tudja, ha
kritikus területen tartózkodik vagy ahhoz közelít. Így megakadályozhatók vagy idejében módosíthatók a veszélyes munkalépések.

Egy HS 8130 típusú gép talajtömörítést végez a finnországi Jätkäsaari kikötőben

A HS 8130 mélységi vibrátorral területnyerés közben Dubaiban (EAE)
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Nagy hidraulikus kotrók és billencsek
A Liebherr fejtési és szállítógépeivel már régóta mércét állít
a külszíni bányák létesítményei terén. A kiforrott technológiáknak, a hosszú élettartamú alkatrészeknek és az átfogó
helyszíni szerviznek köszönhetően a nagy dömperek és
bányászati kotrógépek a legextrémebb körülmények között
is gondoskodnak arról, hogy a külszíni fejtést megbízhatóan,
gazdaságosan és hatékonyan végezzék. Az egyre növekvő
innovációs képesség és a minőségtudatos gondolkodás
minden termékkörben garantálja a vevő maximális hasznát.

Nagy hidraulikus kotrók
A Liebherr Mining Equipment SAS Colmar (Franciaország)
bányászati kotrógép termékköre kilenc különböző modellből
áll 100 és 800 tonna közötti teherbírással és akár 47,5 m³
térfogatú ásókanállal. Ezeket a gépeket akár 4000 lóerős
motorteljesítményű dízel- vagy villanymotorok hajtják. A
Liebherr bányászati kotrógépek – méretüktől függetlenül –
nagy teljesítményűek, kényelmesen kezelhetők, és egyszerűen karbantarthatók.

Dömperek
A Liebherr Mining Equipment Newport News Co. (USA) az
1990-es évek közepétől gyárt dízel-elektromos hibridhajtású,
akár 375 tonna teherbírású nagy dömpereket a nemzetközi
bányászati ipar számára. A bevált dízel-elektromos hibridhajtási koncepció garantálja a maximális költséghatékonyságot, és Liebherr R 9400, R 996 B vagy R 9800 bányászati
kotrógéppel együtt a teherjárművek tökéletesen kielégítik a
szigorú bányászati követelményeket. A vevők a maximális teljesítmény és az egy tonnára eső alacsony költség előnyeit
élvezik.

Szívügyünknek tekintjük vevőink sikerét
A Liebherr számára fontos a vevőkkel ápolt, megbízható partnerkapcsolat: az első kapcsolatfelvételtől a vevői igényekre
szabott gépgyártáson át a különböző szolgáltatásokig, beleértve az oktatásokat, a pótalkatrészeket és a vevőszolgálatot.
A Liebherr magasan képzett munkatársai a gép teljes élettartama során gondoskodnak az előírásszerű és megelőző
karbantartásról, valamint a szervezett sürgősségi szervizelésig, a gép optimális rendelkezésre állásának szavatolása
érdekében.

A Liebherr Troubleshoot Advisor System (hibaelhárítási tanácsadó rendszer)
minimalizálja a kiesési időket

Liebherr fogazat cseréje Dél-Afrikában
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Liebherr R 9400 típusú gép egy T 264 típusú billenőplatós teherautót rak meg Oroszországban

A T 284 akár 55 km/óra sebességgel képes haladni

A P 995 pontonos kotrógép a hamburgi kikötőben
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Toronydaruk
A mobil forgó toronydaru 1949-es feltalálása nemcsak magának a terméknek, hanem egyben a teljes Liebherr cégcsoportnak a megszületését is jelentette. A Liebherr Tower Cranes
mára a toronydaruk világszerte sikeres szállítójává vált öt
termelőlétesítménnyel: Biberach an der Riss (Németország),
Pamplona (Spanyolország), Guaratinguetá (Brazília), Púna
(India) és Nyizsnyij Novgorod (Oroszország).
Nagy termékválaszték
Kínálata kiváló minőségű toronydaruk minden rendszerre és
méretkategóriára kiterjedő, széles választékát foglalja magában. Közéjük tartoznak a gyorsan bevethető, forgó-, állítható
gémes és speciális daruk. A flexibilis, gyorsan összeszerelhető toronydaruk és a nagy teljesítőképességű felülforgó
modellek ugyanúgy jól beváltak a lakásépítésben, mint a
nagy ipari projekteknél az egész világon.

Műszaki megoldásokat kiegészítő szolgáltatások
A termékek kiegészítéseként a Liebherr Tower Cranes szolgáltatások széles választékát is kínálja. A Tower Crane Solutions vállalja egyedi projektek tanácsadását és tervezését; a
Tower Crane Customer Service szavatolja a pótalkatrész-ellátást, és daruszerelési támogatást, átfogó karbantartási
munkákat, valamint széles oktatási választékot kínál. A Tower
Crane Center az egész világon támogatja a vevőket és partnereket darubérlés és használt daruk értékesítése területén.

Családi ügy: a K-daruk családja hídépítés közben Meppenben (Németország)

A 710 HC-L felhőkarcoló építése közben New Yorkban (USA)
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A legújabb generációs EC-B daruk Münchenben (Németország)

A kultúra és az oktatás szolgálatában: felső forgású daruk az M+ múzeum építése közben Hong Kongban (Kína)
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Mobil épületdaruk
Az MK gyártási sorozatú mobil épületdaruk egyesítik a
klasszikus járműdaru mozgékonyságát a forgó toronydaru
funkcionális előnyeivel, például a peremeken történő munkavégzéssel vagy a nagy rakodási teljesítménnyel. A Liebherr
biberachi gyára (Németország) a daruk fejlesztése során szorosan együttműködik más Liebherr gyárakkal.
Magas ambíciók
A Liebherr 2000-ben az MK 80-nal mutatta be az első mobil
építődarut, amelynél a karosszéria és a darufelépítmény szerkezetileg egy egységet alkotott. A négytengelyesek mellett a
Liebherr termékprogramjában ma már a legnagyobb kapható
öttengelyes mobil építődaru is megtalálható. Horogmagassága akár 94,4 m is lehet.

Lenyűgöző előnyök
Az MK sorozat rendkívül fordulékony mobil daruit egyszemélyes használatra tervezték. A darukezelő egyedül végezheti
az MK mozgatását, szerelését, és távvezérlővel vagy fokozatmentesen állítható magasságú emelőfülkéből történő használatát. A mobil épületdaruk előnyei különösen szűk helyeken
mutatkoznak meg. A függőleges torony lehetővé teszi a munkavégzést közvetlenül az épületnél, miközben mindig a teljes
gémhossz használható. A változtatható kormánykoncepciónak és az aktív hátsótengely-kormányzásnak köszönhetően
a mobil épületdaruk szinte minden résben elférnek.

Tetőn történő munkavégzésre használt MK 88 Brémában (Németország)

Az MK 140 összecsukott állapotban egy távközlési torony antennatechnikájának
cseréje közben

24

A Liebherr cégcsoport termékkínálata

A MK mobil daruk ugyanazon a napon akár több feladatra is bevethetők

Sikeres előadás: az MK 140 a színpadi képek cseréjét végzi másnapra a veronai arénában (Olaszország)
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Betonkeverő autók és keverőgépek
A Liebherr a betonkeverő berendezések fejlesztésének és
gyártásának területén 60 évnyi tapasztalatra tekinthet vissza.
A keverőberendezések aktuális kínálata a kis,kompakt rendszerektől a torlógátépítések nagy mennyiségű betonozására
használható, nagy berendezésekig terjed, és Németországban (Bad Schussenried), Kínában (Hszücsou), Thaiföldön
(Rayong) és Brazíliában (Guaratinguetá) készülnek.
Moduláris koncepció és mobil berendezések
Különösen sikeres a betonkeverő berendezések gyártási
sorozata. Ezek a berendezések moduláris felépítésűek, és
számtalan változatban és teljesítménykategóriában a vevő
igényeinek megfelelően kivitelezhetők. A Mobilmix típusú
mobil keverőberendezések is nagyon jól megvetették a lábukat a piacon. Két nap alatt felépíthetők, és problémamentesen szállíthatók az építési munkaterületek között. A Liebherr
kizárólag saját fejlesztésű, nagy hatásfokú keverőrendszereket használ. A Liebherr keverőgépek nagy pontosságú méréseinek köszönhetően az építtető számottevő mennyiségű
cementet takaríthat meg, és nagy gazdaságosságot érhet el.

Betonszállítás
A Liebherr betonkeverő autók világszerte róják az utakat;
eddig 90 000 egységet gyártottak és értékesíttek. A program
a fordulékony, kis típusokkal kezdődik 5 m³ névleges térfogattól, betonelemgyártó-csarnokokban történő használatra.
A transzportbeton területen mindenekelőtt a 8, 9 vagy 10 m³
névleges térfogatú típusokat használják. A használat helye
szerinti országtól függően akár 16 m³-es betonkeverő autók
lehetségesek. A kínálatot nagy terhelhetőségű nyerges félpótkocsik egészítik ki. Célszerű opció az LTB szállítószalag.
A beton, homok vagy kavics közvetlenül az építési munkaterületen szétosztható vagy bedolgozható.

A Kohler & Müller engen-welschingeni (Németország) gyárában a Betomix 3.0 típusú betonkeverő berendezés óránként akár 110 m³ betont állít elő
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A HTM 1004 ZA/38 betonkeverő autó engedélye 38 tonna össztömegre szól

A HTM 905 betonkeverő autó a legkeresettebb modell

HTM 1004 betonkeverő autók LTB 12+4+1 dupla teleszkópos szállítószalaggal

Az új 05-ös generáció betonkeverő autók
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Betonpumpák
A Liebherr kiváló minőségű, német gyártmányú – „Made in
Germany” – betonpumpák teljes választékával rendelkezik.
Az innovatív építési mód és a világméretű szervizhálózat gondoskodik a magas rendelkezésre állásról és a vevő maximális
hasznáról.
Rendkívül stabil betonpumpák
A Liebherr 24 méter elérési magasságtól az 50 méteres
kategóriáig gyárt autó-betonszivattyúkat. A kisebb – „csarnokmesternek” is nevezett – típusok előnye mindenekelőtt a
kompakt kivitel és az alacsony nyitási magasság. Így aztán
épületeken belül is használhatók. A nagyobb autó-betonszivattyúk kívánságra a szabadalmaztatott XXT megtámasztással is szállíthatók. Ez a megtámasztás különösen rugalmasan
használható, és kerülőutak nélkül, közvetlenül veszi át az
erőhatásokat az oszlopról. Az erőteljes szivattyúegységek
jellemzője a csendes járás és a hosszú élettartam.
Óriási teljesítményű telepített szivattyúk
Az építési munkaterületeken, hosszabb időtartamban,
magasra és nagy távolságra történő betonpumpálásra a
Liebherr telepített betonpumpák alkalmasak. Különböző teljesítménykategóriák léteznek akár 135 m³ óránkénti szivat�tyúzási teljesítménnyel. Alkalmazástól függően használhatók
vontatható vagy hernyótalpas futóműre szerelt betonpumpák.
A kínálatot átfogó betonelosztó rendszerek, köztük körkörös
elosztók vagy kúszó oszlopok egészítik ki.

Liebherr HTM 904 betonkeverő autó és 37 R4 XXT betonpumpa
betonozáson Werfenwengben (Ausztria)
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Mobil daruk
A világon minden második kiszállított „all terrain” mobil terepdaru a Liebherr Werk Ehingen GmbH (Németország) korszerű
darugyártásából származik. A telephely egyesíti a kutatást és
fejlesztést, a gyártást, valamint a nemzetközi értékesítést és
szervizt. A nemzetközi piacvezető így átfogó szaktudással
rendelkezik az önjáró daru teljes életciklusára kiterjedően.
Csúcstechnika kimagasló teljesítményhez
A Liebherr minden emelési feladathoz és vevői követelményhez a megfelelő darut kínálja. A kiforrott darukoncepciók széles választéka a kéttengelyes 30 tonnás daruktól
az 1200 tonnás, nagy teherbírású darukig terjed. A Liebherr

Teleszkópkarok felszerelése

A mobil daruk végösszeszerelése az ehingeni (Németország) Liebherr gyárban
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mobil daruk jellemzője a nagy teljesítőképesség, a gazdaságosság és a biztonság. A mobil daruk elismerten magas
minősége és magas technológiai színvonala képzett munkatársak munkájának eredménye.
Szerviz a nemzetközi piacvezetőtől
A Liebherr mobil darukat világszerte használják. A közvetlen értékesítésnek és a saját értékesítő és szolgáltató cégek
szorosan összefonódó hálózatának köszönhetően a Liebherr
ehingeni (Németország) gyára folyamatos kapcsolatban áll
vevőivel.

A Liebherr mobil daruk jellemzője a kiváló terepjáró képesség

Hídszerelés egy LTM 11200-9.1-gyel Kanadában
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Lánctalpas daruk
A Liebherr lánctalpas darukat világszerte mindenütt ott
használják, ahol a legnehezebb terheket kell biztonságosan és gazdaságosan mozgatni: szélerőművekben, nehéz
terhek mozgatásakor vagy különösen nagy kinyúlással történő teheremelésnél. Fejlesztésük és gyártásuk Ehingenben
(Németország), valamint Nenzingben (Ausztria) történik.
Igazi erőművészek
A Liebherr lánctalpas daruk meggyőző jellemzője a kimagasló, akár 3000 tonnás teherbírás, a lenyűgöző emelési
magasság és hatótávolság. Az alkatrészek szállításhoz megfelelő méreteiből és tömegéből adódóan a daruk különösen
mobilak. A modellek erőssége továbbá a precíz vezérlőtechnológia, az innovatív anyagok, a minőség és a használat közbeni megbízhatóság.
Nagy termékkínálat
A Liebherr ehingeni (Németország) gyárában előállított lánctalpas daruk teherbíró képessége 350 tonnától indul. A
rendkívül változó gémrendszerek, és az akár 3000 tonnás
teherbírások különösen széles alkalmazási spektrumot nyújtanak. A Liebherr Werk Nenzing GmbH (Ausztria) 100 és
300 tonna közötti teherbírású lánctalpas darukat gyárt. A
csökkentett kopású masszív acélszerkezet és az optimalizált
hajtástechnika, valamint a tökéletes kezelhetőség a szállítás
és a felépítés során számos további előny mellett optimális
hasznot hoz a vevőnek.

Az LR 13000 940 tonnás emelőlábakat szerel egy hajóba
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Hegesztési varratok ultrahangos vizsgálata

Az LR 1300 látványos emelési munkát végez egy híd építéséhez Lengyelországban

A Liebherr LR 11000 és LR 1750 lánctalpas daruk tandem emelés közben Romániában
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Port Equipment (kikötői berendezések)
A Maritime tengeri daru ágazat gyárai együttműködésben
gyártanak a tengeri és belvízi kikötőkben folyó árurakodáshoz különböző kikötői mobil darukat és rakodógépeket a killarney-i (Írország), nenzingi (Ausztria), rostocki (Németország),
valamint a sunderlandi (Nagy-Britannia) gyárban. A síneken
mozgatható konténerrakodó hidak nagy konténerkikötőkben
dolgoznak. Ezek különböző gémhosszakkal és fesztávolságokkal akár a Megamax daruk méretkategóriájáig terjedően
rendelkezésre állnak. A kikötői logisztikában gumikerekes és
kötöttpályás konténerrakodó daruk, valamint Liebherr átrakódaruk támogatják őket.
Kikötői mobil daruk
A kikötői mobil daruk termékcsaládja hétféle méretű, 42 tonnától 308 tonnáig terjedő teherbírású gépeket foglal magában. A több mint 100 országba kiszállított Liebherr kikötői
mobil daruk minden alkalmazási területen meggyőző teljesítményt nyújtanak. Rugalmas alkalmazási területük magában foglalja a kimagaslóan hatékony konténerrakodást, az
ömlesztettáru-rakodást, a fémhulladék- vagy darabáru-rakodást, valamint a nehéz terhek emelését – mindössze az
emelőrögzítés egyszerű cseréjével. Az egyedülálló műszaki
megoldásoknak, köztük az optimalizált kocsialváz-koncepciónak vagy a saját fejlesztésű daruvezérlésnek köszönhetően
a Liebherr kikötői mobil daruk világszerte a legnagyobb teljesítményű rakodógépek közé tartoznak.
A hagyományos portfólió mellett a Liebherr az LPS 420E
révén egy 100 %-ban elektromos hajtású portáldarut is kínál.

Konténerdaruk
A konténereket a hajóról a partra átrakodó daruk panamax
mérettől a megamax daruk legújabb generációjáig kaphatók,
amelyek képesek kiszolgálni a világ legnagyobb konténerhajóit.
A konténerek parti egymásra rakodásához elektromos, dízel
vagy hibrid üzemű, gumiabroncsokkal felszerelt portáldarukat
kínálunk, amelyekkel akár kilenc konténer széles és hat konténer
magas rakások is építhetők, illetve sínen futó portáldarukat,
amelyek több mint nyolc konténert képesek egymásra rakni
akár 70 méter hosszan vagy annál is hosszabban.
Emelős rakodó
A Liebherr LRS 545 emelős rakodót konténerek és félpótkocsik gyors kezelésére tervezték. A fürge emelős rakodó megkülönböztető jegye az ék alak, a vezetési kényelem és a nagy
teljesítmény együttese.

Liebherr LRS 545 emelős rakodó konténerek kezelése közben az antwerpeni
(Belgium) kikötőben

Liebherr konténerhidak San Antonio (Chile) kikötőjében
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Öt kötöttpályás emelővillás daru (RMG) munka közben Felixstowe
(Nagy-Britannia) kikötőjében

Liebherr LHM 550 típusú kikötői mobil daru egy konténerhajó rakodása közben az antwerpeni (Belgium) kikötőben
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Hajó-, úszó- és offshore daruk
A Liebherr a hajódaruk és úszó daruk terméksorozatával gyakorlatban jól bevált rakodógépeket kínál mindenfajta hajóra,
uszályra és átrakóhajóra. A különböző termékcsoportok
magukban foglalják a kötélvontatott és a cilinderes billentésű
fedélzeti darukat konténerek és darabos áruk rakodásához,
valamint a nehézdarukat. A nagy teljesítményű és folyamatos
működésre kialakított négyköteles markolódaruk különösen
alkalmasak ömlesztett áru rakodására kikötői körülmények
között, de akár nyílt tengeren is.
A hajódaru portfólióban megtalálhatók továbbá kis helyigén�nyel telepíthető daruk rakpart-létesítményekben, kikötőkben
és hajógyárakban történő használatra. Ezek a daruk felszerelhetők véglegesen telepített oszlopokra (Fixed Cargo Cranes)
vagy mozgó portálokra (Travelling Cargo Cranes).
Liebherr CBB 4200 nehézdaruk egy többcélú hajón

Változatos alkalmazási lehetőségek
A Liebherr offshore daruk nemcsak olaj- és gázkitermelő
platformokon használhatók, hanem alkalmasak offshore szélerőművek építésére, platformok visszabontására, távvezérelt
tengeralattjárók mozgatására vagy tengerfenéki csővezetékek és telekommunikációs kábelek fektetésére is.
A Liebherr offshore berendezései között megtalálhatók a
kötélcsévélő gépek, a hidraulikus hengeres és fogaskoszorús
daruk, illetve az oszlopállító daruk is. Az offshore szélerőművek felállításához, valamint a platformok felépítéséhez, illetve
visszabontásához a Liebherr az offshore nehézdaruk kínálatában akár 5000 t teherbírású gépeket, és akár 160 m maximális gémhosszat is biztosít.
Biztonságos és gyakorlati próbát kiállt
Az igényeknek megfelelően a Liebherr offshore darui dízelvagy elektromos meghajtással vannak ellátva. Emellett a
biztonsági szempontból fontos modulok és az elektromos
alkatrészek robbanásvédett kivitelben is kérhetők. A daru
akár -50 °C-os környezeti hőmérséklet mellett is üzemeltethető, és speciális mélytengeri kivitelben akár 3600 méteres
tengerszint alatti mélységből is képes emelési munkára.

Karbantartási és ellátási célokra használt BOS 4200 daru az északi-tengeri
Mittelplate platformon

Megnövelt kinyúlású Liebherr CBG 300 egy nyílt vízi szénátrakó hajón
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A TCC 78000 típusú futó teherdaru a HLC 295000 gerendájának felszerelése közben
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Légi közlekedési terület
A Liebherr Aerospace légi közlekedési ipari rendszerek több
mint öt évtizedes tapasztalattal rendelkező vezető beszállítója. A polgári és katonai területre kínált Liebherr légi közlekedési felszerelések spektrumában megtalálhatók légi irányítási
és működtető rendszerek, futóművek és levegővezérlő
rendszerek, hajtóművek, valamint elektronika.
Sokrétű használat
A rendszereket használják óriás-repülőgépeken, regionális repülőgépeken, regionális és üzleti kisrepülőgépeken,
harci repülőgépeken, katonai szállítókon, katonai kiképző
repülőgépeken, valamint polgári és katonai helikoptereken.
Jelentősen hozzájárulnak a repülőgépek teljesítőképességéhez, biztonságához, valamint az utasok és a személyzet kényelméhez.

Ügyfélszolgálati munkatársak dolgoznak egy futóművön
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Átfogó szerviz
A Liebherr Aerospace négy helyen gyárt légi közlekedési felszereléseket: Lindenberg (Németország), Toulouse (Franciaország), Guaratinguetá (Brazília), Nyizsnyij Novgorod
(Oroszország). Ezek a gyárak nemzetközi OEM-vevőszolgálatot kínálnak további támaszpontokkal: Saline (Michigan,
USA), Seattle (Washington, USA), Montréal (Kanada), Sao
José dos Campos (Brazília), Hamburg (Németország),
Moszkva (Oroszország), Dubai (Egyesült Arab Emírségek),
Bengaluru (India), Szingapúr és Sanghaj (Kínai Népköztársaság).
A vevőszolgálati tevékenységek magukban foglalják a javítási és karbantartási szolgáltatásokat, a műszaki támogatást, a dokumentációt és a pótalkatrészeket, valamint az
AOG (Aircraft on Ground), azaz földi kiszolgálást. A Liebherr
Aerospace a repülőgépgyártók és -üzemeltetők megbízható
partnereként a repülőgép teljes életciklusát lefedi.

© Airbus Helicopters

H135 fő- és farokrotorral, beépített Liebherr szervovezérléssel

Működtetőhenger tanúsítási eljárása

Munka egy klímaberendezés-alkatrészen

© Airbus

Az A350 a Liebherr technológiájával repül
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Közlekedéstechnika
Liebherr Transportation Systems vasútipari rendszerek és
alkatrészek neves gyártója. Az ausztriai korneuburgi székhelyű vállalat neve egybeforrt a versenyképes műszaki
megoldásokkal a hagyományos és a levegővel támogatott
klímaberendezések, hidraulikus működtetőrendszerek és
kötöttpályás járművek mindenfajta elektronikus alkotóelemeinek területén, amelyek megvalósításához a technológiák fejlesztésében és gyártásában szerzett sok éves tapasztalatra
támaszkodhat.
Rendszermegoldások a kényelemért és a biztonságért
A méretre szabott rendszermegoldásokat sikeresen használják nagy sebességű vonatokon, távolsági vonatokon, villamosokon, egyéb kötöttpályás járműveken, valamint buszokon.
Javítják a menetkomfortot, és növelik a menetbiztonságot.

© Bombardier

A Liebherr lítium-ion akkumulátorokhoz való hűtőrendszereket pl. berlini és
braunschweigi elektromos buszokon használják

A Liebherr Transportation Systems a kutatás és fejlesztés
területén folyamatos beruházásokkal tervez megoldásokat
és komponenseket a jövő vasút- és autóipara számára.
Globális jelenlét
A közlekedéstechnikai területen a saját gyártó-, értékesítési
és szerviztelephelyek – Korneuburg (Ausztria), Marica (Bulgária), Mannheim (Németország), Párizs (Franciaország), valamint Sunderland (UK) és London Gatwick (UK) – mellett a
Liebherr cégcsoport nemzetközi fejlesztési és szerviztelephelyei is rendelkezésre állnak. A globális szervezet keretében
a Liebherr-Transportation Systems mindenütt jelen van a
vevők szolgálatában.
Egy elektro-hidraulikus működtetőegység karbantartása

© Bombardier

A Liebherr szállítja a Flexity Berlin villamos klímaberendezéseit
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© DB AG

Az ICE 3 kényelméről a Liebherr korszerű környezetkímélő Air-Cycle légkondicionáló berendezése gondoskodik
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A fogazógépek, fogazószerszámok ès mérés
A Liebherr Verzahntechnik GmbH (Németország) kiváló
minőségű fogaskerékmarókat fejleszt és gyárt Kemptenben (Németország), valamint fogazószerszámokat Ettlingenben (Németország) és Collegnóban (Olaszország) ès mérés
Malschban (Németország). Az innovatív termékek nagy
pontosságukkal, felhasználhatóságukkal és felhasználóbarát jellegükkel emelkednek ki. A vevők továbbá világszerte
nagyra értékelik a gépek és rendszerek energiahatékonyságát és gazdaságosságát.
Fogazógépek
A Liebherr kiváló minőségű fogaskerékmarók széles
választékát nyújtja. Az ágazat mindemellett folyamatosan
továbbfejleszti a gépeket, különös gondot fordítva a nagy
energiahatékonyságra. Az autóipartól a szélerőműgyártásig a
vevők világszerte választják a Liebherr gépeket.
A fogazógépek választéka felöleli a lefejtő fogmaró gépeket, a
lefejtő fogvéső gépeket, valamint a profil- és lefejtő fogköszörűgépeket hengeres fogaskerekek puha és kemény finommegmunkálásához 16 000 mm-es munkadarab-átmérőig. A
Liebherr fogaskerékmarók az új kezelőfelületnek köszönhetően különösen magától értetődően és kényelmesen kezelhetők.

Finommegmunkálás csiszolással és polírozással

Fogazószerszámok
A Liebherr a nemzetközi piacvezető gyártók közé tartozik a
fogazó- és csapágyszerszámok területén. A Liebherr egyedi
megoldási javaslatokat dolgoz ki a vevőknek. A szolgáltatások
között megtalálhatók speciális konstrukciók minden véséses
eljárással készülő fogazáshoz. Emellett a Liebherr gondoskodik minden gyártmányú fogazott eszköz kiváló minőségű
feldolgozásáról. Az innovatív fejlesztések és a magas éltartamok a vállalkozási területet emellett megbízható partnerként
tüntetik ki.
Mérés
A Liebherr termékcsalád számos mérési technológiát tartalmaz. A nagy pontosságú mérési mechanika és a dedikált
fogaskerék-mérő szoftver kombinációja garantálja a pontos
mérési eredményeket.

Új eszköz rönkkérgezőkhöz
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Liebherr fogazógépek hengeres fogazatok lágy és kemény finommegmunkálásához 60–16 000 mm munkadarab-átmérőig
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Automatizálási rendszerek
A Liebherr az automatizálási rendszerek területén világszerte az automatizált megoldások specialistájaként szerzett elismerést magának. A Liebherr-Verzahntechnik GmbH
a kempteni telephelyen (Németország) rendszereket gyárt
szerszámgépek automatizálásához, valamint innovatív megoldásokat a gyártás- és gyárautomatizálás területén.

Alacsonyabb költségek és nagyobb rugalmasság
A Liebherr automatizálási megoldásai csökkentik a termelési
költségeket, és lehetővé teszik a piaci keresletingadozásokra
való rövid időn belüli rugalmas reagálást. Az előtérben a gazdaságosság, az egyszerű kezelés, a minőség és a megbízhatóság, valamint a nagy rugalmasság áll.

A robotoktól az anyagmozgató rendszerekig
Az automatizálási rendszerek széles termékpalettája a lineáris robotoktól és robotalkalmazásoktól a szállító- és tárolórendszereken át a raklapmozgató megoldásig terjed. Ezáltal
a gyártás és szerelés minden területén megvalósíthatók projektek. A Liebherr garantálja a vevőknek a rendszerek átlagon
felüli rendelkezésre állását.

A műanyag láncos szállítószalag (KKB) például forgattyús tengelyeket szállító rendszerként
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Bin Picking: ömlesztett áru gazdaságos kirakodása

Portál robot 0,5–1500 kg súlyú munkadarabokhoz

Lineáris raklapmozgató rendszer (PHS) 500 és 13 000 kg közötti teher szállítására
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Belső égésű motorok és befecskendező rendszerek
A Liebherr 1984 óta fejleszt és gyárt hatékony és masszív
belső égésű motorokat a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. A
svájci Bulléból és a franciaországi Colmarból kikerülő dízelés gázmotorokat többek között a magas- és mélyépítésben,
a bányászatban, céljárművekben, telepített alkalmazásokban, valamint mezőgazdasági és erdészeti gépekben használják.

Gázmotorok beépítésre készen
A nagy teljesítményű Liebherr gázmotorok lenyűgözően
hatékonyak és megbízhatók. A földgázzal, biogázzal és
különleges gázokkal való használatra optimalizált motorok a
legkülönfélébb alkalmazásokhoz használhatók. A vevők különösen értékelik azt, hogy a Liebherr az egységeket beépítésre készen, teljes felszereltséggel szállítja.

Erőteljes dízelmotorok a platform kínálatában
A Liebherr dízelmotor-portfóliója széles teljesítménytartományt fed le 120 kW és 4,5 MW között. A 4–20 hengeres
motorok számos előnyt kínálnak a vevőknek: hatékony teljesítmény, masszív építési mód és egyszerű karbantartás.
A moduláris építési módnak köszönhetően a különböző
motorok egyszerűen a vevők és az alkalmazások követelményeihez igazíthatók. A Liebherr emellett a törvényi követelményeket kielégítő kipufogógáz-utókezelő rendszereket kínál a
különböző szabályozott piacokon. A Liebherr a IV-es fokozat
és a Tier 4 final követelményeinek kielégítésére teljes mértékben az innovatív SCRonly rendszerre, az V-ös fokozatnál
pedig az SCRFilter rendszerre támaszkodik – mindkettő saját
fejlesztésű.

Befecskendező rendszerek, „Made by Liebherr”
A Liebherr 2013 óta gyárt saját befecskendező rendszereket Németországban és Svájcban. A megbízható Liebherr
közös nyomócsöves rendszerek és motorvezérlések szavatolják a motor magas hatásfokát egyidejűleg csekély
üzemanyag-fogyasztás mellett. Ezáltal lehetővé teszik a dízelmotorokra érvényes egyre szigorúbb kibocsátási előírások
betartását.

Vizsgálópad gázmotorokhoz

Közös nyomócsöves (common rail) rendszerek tisztatéri összeszerelése
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Összeszerelő sor V-motorokhoz
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Hidraulikus és mechanikus hajtástechnika
A hidraulikus és mechanikus hajtástechnikai alkotóelemek
fejlesztése és gyártása összesen hat telephelyen folyik
Európában, Ázsiában, valamint Észak- és Dél-Amerikában.
A széles szolgáltatáskínálatba beletartozik többek között a
használt komponensek feldolgozása is.
Hosszú élettartamú hidraulikus szivattyúk és motorok
A Liebherr 1978 óta kínál kiváló minőségű axiáldugattyús szivattyúkat és motorokat nyitott és zárt körökhöz. A közepes
és magasnyomású tartományba szánt hosszú élettartamú
egységek a mobil és a telepített hidraulika széles alkalmazási
spektrumát lefedik. A termékprogramot nagy teljesítményű
szelepek és elővezérlő készülékek egészítik ki.
Sokoldalú nagy csúszócsapágyak
A Liebherr számos méretben és kivitelben gyárt golyós és
görgős forgócsatlakozókat. A kiemelkedő minőségű termékekről évtizedes tapasztalatok, átfogó műszaki know-how
és a legkorszerűbb gyártóberendezések gondoskodnak.
Az esetenként tíz métert jóval meghaladó átmérőjű gördülőcsapágyakat nemcsak építőgépeken és darukon, hanem
szélerőművekben, tengeri alkalmazásokban és alagútfúró
gépekben is használják.

Hidraulikahengerek minden feladatra
A hengerek lenyűgözően változatos portfóliója akár
500 mm-es dugattyúátmérőig és akár 8 m-es emelési hos�szig terjed. A vevővel szoros együttműködésben folyik az
innovatív megoldások tervezése könnyűszerkezetes és darus
alkalmazásokhoz, földmunkagépekhez és bányászati gépekhez, tengeri alkalmazásokhoz, valamint telepített berendezésekhez. A kínálatot terhelhető csillapítóelemek, nagy
teljesítményű hidraulikus gépegységek és intelligens szenzorika teszi teljessé.
Karbonszál-erősítésű műanyagból (CFK) készült alkatrészek
A kompozit száltechnológia a legnagyobb konstrukciós
szabadságot biztosítja az alkatrészfejlesztésben. A legkülönfélébb alapanyagok és az erősítőszálak elhelyezése
megtervezhetővé teszik az anyagot. Így a kompozit anyagok
használata következtében egyedi megoldások jönnek létre
különböző alkalmazási területeken. A CFK főleg ott alkalmazható előnyösen, ahol a súlyoptimalizálás révén növelhető az
alkatrészek és ezáltal az egész rendszer teljesítőképessége.
A fejlesztéstől a gyártásig – a Liebherr házon belül egyesíti a
teljes folyamatlánc kompetenciáit.

Nehéz munkákra felvértezve: hajtóművek és csörlők
A Liebherr évente több tízezer hajtóművet és csörlőt gyárt
maximális megbízhatósággal és minőségben. Méretpontos
hajtóműváltozatokat kínálunk forgó- vagy menethajtáshoz nagy sorozatban, az egyedileg fejlesztett fogaskoszorús
kötélcsörlővel vagy bolygókerekes tolóhajtóművel bezárólag.

Gyártás a saját CFK tekercselőgéppel
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DAT 1000 típusú forgatóhajtóművek összeszerelése

Robotvezérlésű festőberendezés standard hengerekhez

Fogaskoszorúk indukciós edzése

A Liebherr cégcsoport termékkínálata

49

Elektromos hajtástechnika és elektronika
A Liebherr megbízható termékek széles választékát kínálja a
hajtás- és vezérléstechnika, illetve az elektronika területén.
Ember-gép interfészek és átjárók
A Liebherr felhasználóbarát kijelző- és kezelőegységeinek
meggyőző jellemzője az ergonomikus kialakítás és a csatlakoztathatóság. Ezáltal optimálisan integrálhatók az embergép interfészekbe. A Liebherr programjában ezen kívül olyan
telematikai egységek is találhatók, amelyek nagy teljesítményű hardverüknek köszönhetően a hagyományos telematikai termékekhez képest messze nagyobb alkalmazási
területet tesznek lehetővé.
Ügyfélspecifikus vezérlő- és szabályozó elektronika
A Liebherr a vezérlő és szabályzó elektronikát a Lindau am
Bodensee-i (Németország) elektronikai kompetencia-központban gyártja. Az ügyfélspecifikus mobil elektronika
meggyőzően teljesít a mobil munkagépekben vagy céljárművekben. A légi közlekedésben és a vasúttechnikában, többek
között a szellőző- és hűtőrendszerek esetében az egyedi fejlesztésű szerkezeti egységek bizonyulnak sikeresnek.

Vezérlőszekrények minden vevői igényhez
A Liebherr fejlesztési partnerként egyéni igényekre szabott
vezérlőszekrényeket kínál. Németországban, Biberachban
egyedi, valamint kis és közepes sorozatnagyságú termékeket is gyártunk. Kivitelezésük a mindenkori követelményeknek
megfelelően történik, pl. magasabb védettséggel vagy különleges beépítési méretekkel. Hasonlóképpen a Liebherr egyedi
automatizálási megoldásokat és elektromos hajtásrendszereket is kialakít telepített és mobil alkalmazásokhoz.
Hatékony elektromos gépek
A Liebherr a biberachi német telephelyen 50 éve fejleszt
és gyárt hatékony villanymotorokat és generátorokat a legkülönfélébb vevői igényekre szabva. A legkorszerűbb
kialakítási és szimulációs eljárások szolgálnak a kompakt
aszinkron és állandó mágneses motorok, valamint nagy teljesítménysűrűségű szinkron és aszinkron generátorok konstrukciójának alapjául.

Precíz szenzorika
A Liebherr az összes hidraulikus hengerhez használható
egyedülálló mérési elvet fejlesztett ki: ez a LiView® intelligens
útmérő rendszer. A LiView® nagy felbontású abszolút méréssel határozza meg a dugattyú pozícióját és sebességét. A
szenzorika portfólióját egy digitális okoskamera egészíti ki,
amely olyan érzékelőfunkciókat kínál, mint pl. az élkép és a
látszólagos relatív optikai elmozdulás érzékelése.
Nagy rendelkezésre állású teljesítményelektronika
A Liebherr ipari alkalmazásokhoz kínált teljesítményelektronikáját a legkeményebb környezeti feltételek közötti használatra
fejlesztették ki. A frekvenciaváltó-rendszerek, teljesítménymodulok, energiatárolók és DC/DC átalakítók meggyőző jellemzője mindenekelőtt a nagy teljesítménysűrűség, a magas
fokú használhatóság és hatékonyság. A légi közlekedés
számára kínált teljesítményelektronikát repülésirányításban,
üzemanyagtöltő rendszerekben és szellőző- és hűtőrendszerekben használják.

Vezérlőszekrény felszerelése konténerdarukra
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Bánya-teherautók és kikötői daruk elektromos gépeinek tekercselő üzeme

Nyomtatott áramkör szerelése SMD-technológiával
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Háztartási gépek – háztartás
A Liebherr háztartási készülékek ágazata hűtő- és fagyasztókészülékek gyártására specializálódott, és évente mintegy
2,3 millió legyártott készülékkel az európai piacvezetők közé
tartozik. Ez a termékterület 1954-ben jött létre az ochsenhauseni telephelyen.
Modern gyártóhálózat
Az álló hűtőszekrények, kombinált hűtő- és fagyasztóberendezések, fagyasztók, hűtőládák, valamint beépített készülékek az ochsenhauseni (Németország), lienzi (Ausztria),
maricai (Bulgária), kluangi (Malajzia) és aurangábádi (India)
telephelyeken készülnek. Az egyedülálló portfólió emellett borhűtőket és vevői igényekre szabott megoldásokat is
magában foglal.
Piaci frissesség otthon is
Az egészséges táplálkozás és a fenntartható életmód jelentik
a társadalom aktuális megatrendjeit. Aki tudatosan táplálkozik, az a piacon frissen vásárolt gyümölcsöt és zöldséget
otthon is a lehető legtovább frissen akarja tárolni. A vásárlók
a hétköznapokban is nagyobb komfortot várnak el a hűtőés fagyasztókészülékektől, illetve hosszabb eltarthatóságot
az élelmiszerektől. Az eltarthatóságot főleg a mikroorganizmusok befolyásolják, és a hűtés lelassítja ezek aktivitását.
Az olyan technológiák, mint a BioFresh és a DuoCooling
révén az élelmiszerek pazarlása és folyamatos beszerzése
már a múlté. A vásárlók így értékes időt nyernek és pénzt
takarítanak meg.

A BioFresh technológiának köszönhetően a vitaminban és ásványi anyagokban
gazdag élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten és ideális páratartalom mellett
tárolhatók
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Több hely az élelmiszerek számára
A Liebherr kínálatában megtalálhatók a megfelelő hűtőés fagyasztókészülékek a konyha és a lakótér egymásba
olvasztásához, valamint a nagy családok egyéni élelmiszer-tárolási igényeihez. A nagy készülékek tetszetősek és
helykihasználásuk is kiváló. A Side-by-Side kombinációk
alternatívái a konyha ékének számító Frenchdoor-készülékek.
A megfelelő megoldás ügyfeleink minden kívánságára
A városok szűkös lakóterei, az emelkedő bérleti díjak, valamint
a pince nélküli és az akadálymentes épületek olyan témák,
amelyek látható változást jelentenek társadalmunkban. Ebből
ered a kis méretű hűtő- és fagyasztókészülékek (pl. a keskeny
álló készülékek, kompakt asztali készülékek vagy asztal alá
beépíthető készülékek) iránti igény. Az ügyfelek a legnagyobb
rugalmasságot várják el a konyha tervezésénél és kivitelezésénél vagy egy hűtőszekrény cseréjénél. A Liebherr-Hausgeräte a hűtő- és fagyasztókészülékek széles választékával
minden élethelyzetre megfelelő megoldást kínál. A külön erre
a célra fejlesztett hűtőtérrel a készülékek kiegészítő tárolási
lehetőséget biztosítanak a pince nélküli épületekben és a
magasépületekben is. A pince hőmérséklet-tartományát
utánozva különösen alkalmas hidegre és fényre érzékeny
élelmiszerek, pl. burgonya, hagyma vagy déligyümölcsök
tárolására.

A kihúzható fiókkal rendelkező, beépíthető Liebherr készülékek ideálisan
használják ki a szűk konyhák korábban nehezen hozzáférhető tárolótereit.
A kényelmes LiftUp-Box révén az áru közvetlenül a vevőhöz kerül,
és elegendő hely áll rendelkezésre az élelmiszer tárolásához

Különösen szembetűnőek a hűtőrész szárnyas ajtói, amelyek modern hatást keltenek a konyhában
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Háztartási gépek – kisipar
A Liebherr ipari alkalmazásokhoz is kiváló minőségű, páratlanul széles és sokrétű termékválasztékot kínál. A profes�szionális használat során a gépeknek extrém körülmények
között is megbízhatóan kell működniük. A kiváló minőségű
alkotóelemeknek köszönhetően kielégítik a szakmai igényeket vendéglátóhelyeken, kereskedésekben, a kisiparban és
laboratóriumokban.
Korszerű készülékek profiknak
Az ipari gépekkel szembeni követelmények különösen szigorúak. Rendelkeznek a professzionális területen lényeges
összes előnnyel: kiváló minőségű alkotóelemek és maximális
hasznos térfogat, hatékony hűtési teljesítmény és rendkívül
könnyű takaríthatóság. A nagy hatásfokú hűtőkomponensek lehetővé teszik az áruk folyamatos hűtését még az ajtók
gyakori nyitása és zárása esetén is. A nagy teljesítőképességű és környezetbarát hűtőközeg és a precíz elektronika
gondoskodnak arról, hogy a tárolt élelmiszer minősége és
frissessége a lehető legtovább megmaradjon. A választékot
különleges kialakítású modellek gazdagítják, mint például
a BlackLine készülékek, amelyek teljesen feketék. A nagy
üvegajtó és az innovatív megvilágítási lehetőségek tudatosan
irányítják a figyelmet az árura.

Az innovatív megvilágítási lehetőségeknek köszönhetően a figyelem tudatosan
az árura irányítható, ami egyidejűleg megnöveli a vásárlás melletti gyors döntés
esélyét is

54

A Liebherr cégcsoport termékkínálata

EcoVadis fenntarthatósági tanúsítvány
A Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH az ipari készülékek specialistájaként a különösen jó fenntarthatósági teljesítményéért
megkapta az EcoVadis tanúsítványt. Az EcoVadis a fenntarthatósági értékelések világszerte vezető szolgáltatója a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Ausztria) céget ezüstéremmel
tüntette ki, értékelve ezzel a vállalat folyamatos törekvéseit a
környezetvédelem, a munka- és az emberi jogok, illetve az etika
érvényesítése, valamint a következetes beszerzés területén.
Az áruk legkedvezőbb bemutatása optimális
energiahatékonyság mellett
A Liebherr új nagyáruházi hűtőpultjai nemcsak innovatívak és változatosan felhasználhatóak, hanem a gazdasági
eredményesség lehetőségét is nyújtják az élelmiszer-kiskereskedelem számára. Az élelmiszer-kiskereskedelemben is változnak a vevők vásárlási szokásai csakúgy, mint
a termékek minőségével és elérhetőségével kapcsolatos
elvárásai. Napjainkban döntő fontosságú a vevők teljes
vásárlási élménye az igényeik kielégítése mellett. A Liebherr
ipari készülékei közül kettő is megkapta a Red Dot Award
2019 elismerést a „Product Design” kategóriában. A díjazott termékek esetében a Liebherr a legkisebb részletekig
sikeresen egyesítette a megnyerő kialakítást a különösen jó
kezelhetőséggel és funkcionalitással.

A szakértőkből álló zsűri a Liebherr nagyáruházi hűtőpultoknak és az
SFT 1223 ráépíthető mélyhűtőszekrénynek (FreezerTop) ítélte oda a kiváló
tervezést elismerő pecsétet

A Liebherr gyógyszerhűtő készülékekben bármikor biztonságosan tárolhatók az értékes készítmények és az érzékeny gyógyszerek.
A hőmérséklet eltéréseire optikai és akusztikai riasztórendszerek figyelmeztetnek. A képen az MKv 3913 jelű modell látható
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A cégcsoport szállodái
A cégcsoport Ausztriában, Írországban és Németországban
csodálatos természetes környezetben található és a részletek
iránti törődéssel felszerelt szállodái kellemes időtöltésre hívogatnak. A nagyvonalúság és az exkluzív kiszolgálás minden
igényt kielégít.
Hat hotel – mindegyikük egyedülálló vonzerővel
Az Interalpen-Hotel Tyrol a fenséges tiroli hegyek között csodálatos, páratlan környezet mellett tágas szobákat, egyedülálló wellness részleget és kitűnő konyhát kínál. A Löwen Hotel

Montafon alpesi vendégszeretettel, hagyományos konyhával
és grandiózus wellness részleggel várja vendégeit. Írországban a The Europe Hotel & Resort, az Ard na Sidhe Country
House vagy a The Dunloe Hotel & Gardens vendégei kikapcsolódhatnak, felfedezhetik a festői tájat, és élvezhetik a zöld
ír mezők és a varázslatos tengerpart panorámáját. A Hotel
Falken Memmingen óvárosában, a lehető legjobb helyen
található, ahonnan felfedezhetők a város látnivalói és a csodaszép Allgäu.

Löwen Hotel Montafon, Schruns (Ausztria)

The Europe Hotel & Resort, Killarney (Írország)

Ard na Sidhe Country House, Killorglin (Írország)

Hotel Falken, Memmingen (Németország)
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The Dunloe Hotel & Gardens, Killarney (Írország)

Interalpen-Hotel Tyrol, Seefeld mellett (Ausztria)
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Földmunkák

Bányászat

Járműdaruk

Forgó
toronydaruk

Betontechnológia

A cégcsoport ágazatai
Számos iparágban a Liebherr alakítja a technológiai haladást. A cégcsoport tizenegy szakterülete és a széles termékprogram
bizonyítják a több évtizedes tapasztalatot és a kifejezett szakértői tudást. Az üzletágak közötti csere innovatív ötleteket és
iparágon túlnyúló fejlesztéseket kíván.

Földmunkák
A Liebherr földmunkagépek széles kínálatát gyártja Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Kínában, Brazíliában és Oroszországban. Az üzleti területhez tartoznak
továbbá a különböző alkalmazási területekre szánt speciális
mélyépítő gépek és anyagrakodó gépek.
Bányászat
Az ágazat nyersanyagok külszíni fejtéséhez szükséges gépeket szállít a bányászati ipar számára. A Liebherr bányászati
kotrógépeket és billenőplatós teherautókat Franciaországban és az USA-ban gyártják.
Járműdaruk
A Liebherr a teleszkópos és rácsos gémszerkezetű, mobil és
lánctalpas járószerkezetekre szerelt daruk világszerte legszélesebb portfólióját kínálja. Ezek Németországban és Ausztriában
készülnek.
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Toronydaruk
Ez az ágazat a legkülönfélébb igényeknek megfelelő toronydaruk és mobil épületdaruk fejlesztésével foglalkozik. A gépek
Németországban, Brazíliában, Indiában, Oroszországban és
Spanyolországban készülnek.
Betontechnológia
A Liebherr az egész világon jelen van a teljes betontechnológiát lefedő ajánlattevőként. Az ágazat keverőberendezései,
betonkeverő autói, betonpumpái, valamint a betongyártásra
és -szállításra használt további termékei Németországban,
Brazíliában, Kínában és Thaiföldön készülnek.
Tengeri daruk
A Liebherr a kikötői árumozgatáshoz hajó-, úszó-, offshore,
konténer- és kikötői mobil daruival, átrakódaruival, valamint
további, kimondottan kikötői használatra tervezett anyagmozgató gépekkel képviselteti magát. Az ágazat gyárai Írországban,
Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában találhatók.

Tengeri daruk

Aerospace
és közlekedéstechnika

Fogazástechnológia
és automatizálási
rendszerek

Aerospace és közlekedéstechnika
Az ágazat innovatív rendszereket és alkotóelemeket fejleszt
repülőgépekhez és kötöttpályás járművekhez. A Németországban, Franciaországban, Brazíliában, Oroszországban,
Kínában, Ausztriában és Bulgáriában működő termelőlétesítményeknek és a világszerte megtalálható szervizkirendeltségeknek köszönhetően a Liebherr az egész világon
vevői közelében elérhető.
Fogazástechnológia és automatizálási rendszerek
A Liebherr a fogazógépek, a fogazószerszámok és az automatizálási rendszerek egyik vezető gyártója. A gyártás Németországban, Olaszországban, Indiában és az USA-ban történik.

Háztartási
gépek

Alkatrészek

Hotelek

Alkatrészek
Az ágazat belső égésű motorok mellett nagy alkatrészeket
fejleszt és gyárt a mechanikus, hidraulikus és elektromos
hajtás- és vezérléstechnika területén. A gépeket Németországban, Svájcban, Kínában, Brazíliában és Mexikóban
gyártják.
Hotelek
Írországban, Ausztriában és Németországban a Liebherr
cégcsoport összesen hat felső kategóriás szállodát működtet.

Háztartási gépek
A Liebherr hűtő- és fagyasztógépeket fejleszt mind magánháztartásokba, mind professzionális használatra a kereskedelem, a kézműipar, a gasztronómia, az ipar és a labortechnika
terén. A gyártólétesítmények Németországban, Ausztriában,
Bulgáriában und Malajziában találhatók.
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A Liebherr társaságok székhelyei
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A társaságok áttekintése
Nyugat-Európa
Ausztria
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
Azerbajdzsán
Liebherr-Azeri LLC
Baku
Bulgária
Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Radinovo
Liebherr-Transportation Systems Marica EOOD
Radinovo
Cseh Köztársaság
Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Brno
Dánia
Liebherr-Danmark ApS
Hedensted
Finnország

Liebherr-Finland Oy Ab
Helsinki
Franciaország
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Toulouse
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
Toulouse
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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
Hollandia
Liebherr-Maritime Benelux B.V.
Amersfoort
Liebherr-Nederland B.V.
Amersfoort
Írország
Killarney Hotels Ltd.
Killarney
Liebherr-Construction Equipment Ireland Limited
Rathcoole
Liebherr Container Cranes Ltd.
Killarney
Lengyelország

Liebherr-Polska sp. z o.o.
Ruda Śląska
Nagy-Britannia
Liebherr-Great Britain Ltd.
Biggleswade
Liebherr-Rental Ltd.
Biggleswade
Liebherr Sunderland Works Ltd.
Sunderland

Németország
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
Norvégia
Liebherr-Norge AS
Ingeberg
Olaszország
Liebherr-EMtec Italia S.p.A.
Lallio
Liebherr-Italia S.p.A.
Monfalcone
Liebherr-Utensili s.r.l.
Collegno
Oroszország

Liebherr-Aerospace Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod (75.1 %)
Liebherr-Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod
Liebherr-Russland OOO
Moskau
Románia

Liebherr-Romania S.R.L.
Bucharest
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Afrika / Közel-Kelet
Portugália
Liebherr Portugal, Lda.
Venda do Pinheiro
Spanyolország
Liebherr Iberica, S.L.
Azuqueca de Henares
Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Pamplona
Svájc
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
Svédország
Liebherr-Sverige AB
Västerås
Törökország
Liebherr Makine Ticaret Servis Limited Şirketi
Istanbul
Ungarn
Liebherr-Építöipari Gépek Magyarország Kft.
Györ

64

A Liebherr cégcsoport termékkínálata

Algéria
Liebherr Algérie, EURL
Algier
Dél-Afrika
Liebherr-Africa (Pty) Ltd
Springs
Egyesült Arab Emírségek
Saudi Liebherr Company Ltd.
Jeddah (60 %)
Ghána
Liebherr-Ghana Ltd.
Accra
Marokkó
Liebherr-Maroc SARL
Casablanca
Mozambik
Liebherr-Mozambique, Lda.
Maputo
Nigéria
Liebherr-Nigeria Ltd.
Abuja (90 %)
Szaúd-Arábia
Liebherr Middle East FZE
Dubai
Zambia
Liebherr Zambia Ltd.
Lusaka

Észak-Amerika

Közép- és Dél-Amerika

Kanada
Liebherr-Canada Ltd.
Burlington, ON
Mexikó
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

Argentína
Liebherr-Argentina S.A.
Buenos Aires
Brazília
Liebherr Aerospace Brasil Eireli
Guaratinguetá
Liebherr Brasil Eireli
Guaratinguetá
Chile
Liebherr Chile SpA
Santiago de Chile
Kolumbia
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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Ázsia és Óceánia
Ausztrália
Liebherr-Australia Pty. Ltd.
Adelaide
Dél-Korea
Liebherr Machine Tools and Automation Korea Ltd.
Seoul (70 %)
Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.
Seoul
India
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 %)
Indonézia
PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Balikpapan
Japán
Liebherr Japan Co., Ltd.
Yokohama
Kazahsztán
Liebherr Kasachstan TOO
Almaty
Kínai Népköztársaság
Liebherr (China) Co., Ltd.
Sanghaj
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Liebherr (HKG) Limited
Hongkong SAR
Liebherr LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd.
Changsha (50 %)
Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Liebherr Machinery (Xuzhou) Co., Ltd.
Hszücsou
Liebherr Purchasing (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Xuzhou Liebherr Concrete Machinery Co., Ltd.
Xuzhou
Zhejiang Liebherr Zhongche
Transportation Systems Co., Ltd.
Zhuji (70 %)
Malajzia
Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD.
Kluang
Liebherr Sales Kluang SDN. BHD.
Kluang
Új-Kaledónia
Liebherr-Nouvelle-Calédonie SAS
Nouméa
Szingapúr
Liebherr-Singapore Pte Ltd
Singapore
Thaiföld
Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
Rayong
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