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Grupa Liebherr
Przedsiębiorstwo zostało założone w 1949 roku przez Hansa
Liebherra. Od tego czasu rozrosło się do Grupy zatrudniającej
około 48 000 pracowników w ponad 130 spółkach na
wszystkich kontynentach. Obrót firmy w 2019 roku wyniósł
około 11 mld Euro.

Liebherr jest przedsiębiorstwem rodzinnym, od początku
wpłynął na jej kulturę korporacyjną. Od ponad 70 lat firma
udowadnia swoją stabilność i niezawodność, stawiając na
długoterminową i ścisłą współpracę ze swoimi klientami i
partnerami biznesowymi.

Obecnie firma Liebherr jest nie tylko jednym z największych
producentów maszyn budowlanych na świecie, ale również
cieszy się opinią dostawcy zaawansowanych technicznie,
zorientowanych na użytkownika produktów i usług w wielu
innych dziedzinach. Macierzystą spółką jest Liebherr-International AG z siedzibą w Bulle w Szwajcarii, której akcjonariuszami są wyłącznie członkowie rodziny Liebherr. Fakt, że firma

Firma Liebherr kształtuje postęp techniczny i dąży do tego,
aby w przyszłości także być technologicznych liderem. Celem
wszystkich naszych działań jest najwyższa jakość. Wszyscy
pracownicy Grupy realizują ten cel w swojej codziennej
pracy. Firma Liebherr opracowuje swoje produkty z pasją i
przyjmuje perspektywę klienta, aby projektować rozwiązania
dostosowane do ich potrzeb.
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Koparki hydrauliczne
Koparki hydrauliczne są ważną częścią asortymentu firmy
Liebherr od początku lat pięćdziesiątych. Oferta obejmuje
obecnie maszyny o masie eksploatacyjnej od 10 do 100 ton,
produkowane w Colmar (Francja) i Kirchdorf an der Iller
(Niemcy).

Dzięki wyposażeniu Litronic koparki hydrauliczne Liebherr
cechują się rozsądnym połączeniem inteligentnej elektroniki
i funkcjonalnych układów hydraulicznych. Wszystkie ważne
układy koparki są centralnie sterowane, regulowane, koordynowane i monitorowane.

Wydajne i nowoczesne
W przypadku koparek gąsienicowych i kołowych oferowana jest szeroka gama niezawodnych maszyn. Wszystkie maszyny wyznaczają nowe standardy wydajności i
oszczędności dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wyróżniają się niskim zużyciem paliwa, są
przyjazne dla środowiska, łatwe w serwisowaniu i obsłudze
oraz cechują się wysoką dyspozycyjnością i trwałością.

Wszechstronne możliwości zastosowań
Koparki hydrauliczne Liebherr mogą być stosowane w
budownictwie lądowym, wodnym, drogowym i tunelowym,
w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu, przy pracach
rozbiórkowych oraz w przemyśle wydobywczym. Wszechstronne możliwości konfigurowania i wyposażenia oferują
dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania umożliwiające realizację różnorodnych zadań specjalnych.
Firma Liebherr projektuje i produkuje szeroką gamę osprzętu
dodatkowego, który obejmuje m.in. łyżki do robót ziemnych,
składane łyżki i chwytaki, jak również różne systemy szybkiej
wymiany.

A 924 Litronic podczas wykonywania robót ziemnych

A 922 Rail Litronic podczas podnoszenia ładunków
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Koparka gąsienicowa R 950 Tunnel na placu budowy kolejnej linii
Grand Paris Express (Francja)

A 910 Compact Litronic podczas stosowania w ogrodnictwie
i kształtowaniu krajobrazu

Koparka gąsienicowa R 938 podczas prac w kamieniołomie w Metzeral (Francja)

Koparka gąsienicowa R 960 podczas rozbiórki silosu we Frévent (Francja)

Maszyna A 924 Litronic z wyposażeniem do wykonywania zboczy podczas renowacji parkingu przy autostradzie w pobliżu Ansbach (Niemcy)
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Ładowarki kołowe
Zakład Liebherr Bischofshofen GmbH (Austria) projektuje,
produkuje i sprzedaje ładowarki kołowe Grupy Liebherr.
Zlokalizowany w regionie Salzburga zakład nieprzerwanie się
rozwija dzięki dekadom zrównoważonych innowacji, wykorzystywaniu kreatywnych rozwiązań i utrzymywaniu wysokiego standardu jakości. Dzięki tym zaletom, jak również
zróżnicowanej ofercie produktów, to właśnie w Bischofshofen wyznaczany jest kurs przyszłego rozwoju.
Kompleksowa oferta produktów w czterech różnych
kategoriach ładowarek kołowych
Oferta produktów jest stale rozbudowywana i obecnie obejmuje 16 różnych modeli w czterech rożnych grupach produktów: ładowarki kompaktowe, ładowarki STEREO®, ładowarki
kołowe średniej wielkości oraz duże ładowarki kołowe, wyróż-

Ładowarka L 586 XPower ® w zastosowaniu wydobywczym
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niające się innowacyjnymi koncepcjami napędu. Nowoczesna
konstrukcja ładowarek kołowych Liebherr jest opracowana w
najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić łatwość obsługi
i konserwacji.
Przyjazne dla środowiska i nowoczesne
Ładowarki kołowe Liebherr wnoszą istotny wkład w sukces
ekonomiczny. Dzięki maksymalnej wydajności przeładunku i
koncepcji paliwooszczędnego napędu możliwe jest ograniczenie kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnej dbałości
o środowisko.

Ładowarka L 566 XPower ® podczas transportu pni drewna

L 538 na składowisku złomu

Ładowarka Stereo® w trakcie prac na placu budowy

L 538 podczas przeładunku
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Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe
i układarki do rur
Od ponad 40 lat spycharki i ładowarki gąsienicowe stanowią stały element oferty maszyn budowlanych Liebherr. Od
samego początku stosowana jest koncepcja hydrostatycznego napędu jezdnego. Do szczególnych zalet tej technologii
zalicza się wysoką wydajność oraz wygodną i bezpieczną
obsługę. Nowoczesne spycharki i ładowarki gąsienicowe są
produkowane w zakładzie Liebherr Telfs GmbH (Austria).
Przyjazne dla środowiska i nowoczesne
Najnowocześniejsze, zoptymalizowane pod kątem emisji silniki wysokoprężne Liebherr są niezawodne w eksploatacji,
wyróżniają się niskim zużyciem paliwa i zapewniają oszczędność czasu podczas konserwacji.

Na bazie sprawdzonych gąsienicowych modeli podstawowych Liebherr produkuje również specjalny sprzęt o rozmaitej wielkości dla przemysłu naftowego i gazowego.
Wysoka moc i innowacyjna technologia
Właśnie tym cechują się układarki rur marki Liebherr. Duży
udźwig, hydrostatyczny napęd jezdny oraz precyzyjna
hydraulika robocza umożliwiają maksymalną produktywność
nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Układarki rur Liebherr imponują swoją maksymalną wydajnością
w każdym zastosowaniu – zarówno w przypadku układania
rur na zboczach, jak i w bardzo miękkim gruncie.

Maszyny gąsienicowe Liebherr wyróżnia siła, zwrotność i
ekonomiczność. Wydajny i wysoko efektywny sprzęt jest
dostępny do każdego z obszarów zastosowań — przeładunków materiału, spychania i wyrównywania.

Nowy buldożer PR 736 G8.0 z systemem wspomagania
operatora Liebherr

Spycharka gąsienicowa PR 776 w australijskiej kopalni
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Ładowarka gąsienicowa LR 636 podczas pracy na składowisku odpadów w Grecji

Warstwa rury RL 66 w użytkowaniu w USA
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Ładowarki teleskopowe
Dzięki znakomitym udźwigom i doskonałej zwrotności ładowarki teleskopowe Liebherr z zakładu w Telfs (Austria) są
odpowiednie do wymagających zastosowań budowlanych, a
także szerokiej gamy zadań przemysłowych.
Wydajność i solidna konstrukcja
Sprawdzony hydrostatyczny napęd jezdny z bezstopniowym
przyspieszeniem i dobrą zwrotnością zapewnia szybką pracę
nawet w ograniczonej przestrzeni. Wszechstronna, wyjątkowo solidna maszyna budowlana została skonstruowana
z myślą o najwyższej wydajności w rozmaitych zastosowaniach. Wysokie wartości udźwigu, intuicyjna obsługa i podzespoły o dużej wydajności pozwalają operatorowi na szybkie i
bezpieczne wykonywanie pracy.
Na miarę codziennych wymagań
Solidne i niezawodne – takie są ładowarki teleskopowe
Liebherr. Zaawansowana technika oraz wysokiej jakości
materiały i wykonanie zapewniają maksymalną dyspozycyjność. Przez długi czas zapewnione jest utrzymanie wartości i
wysoki stopień wykorzystania.

Ładowarka teleskopowa T 36-7s w tartaku
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Ładowarka teleskopowa T 33-10 jako uniwersalny sprzęt na placu budowy
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Technika przeładunku materiałów
Od ponad 50 lat firma Liebherr z powodzeniem konstruuje
i produkuje maszyny do przeładunków materiałów w zakładach Liebherr-France SAS w Colmar (Francja) i Liebherr-Hydraulikbagger GmbH w Kirchdorf an der Iller (Niemcy). Dzięki
rozmaitym typom maszyn przeładunkowych nowej generacji firma Liebherr oferuje wysokowydajne, a zarazem ekonomiczne maszyny do szerokiej gamy zastosowań, takich
jak recykling i gospodarka odpadami, przeładunek złomu,
drewna, materiałów sypkich i drobnicy.

Indywidualne możliwości zastosowań
Firma Liebherr oferuje kompleksową gamę wariantów
podwozia, kombinacji wyposażenia, narzędzi i systemów
szybkiej wymiany, jak również wiele opcji wyposażenia,
aby można było sprostać każdemu zastosowaniu. Każdą
maszynę można indywidualnie skonfigurować odpowiednio
do danego zastosowania i wymagań. Doskonale dobrana do
danego zastosowania i efektywnie pracująca maszyna jest
korzyścią dla klienta.
Duża głębokość przetworzenia
Firma Liebherr samodzielnie projektuje i produkuje wszystkie kluczowe elementy, takie jak silnik wysokoprężny,
podzespoły elektroniczne, wieniec obrotowy, napęd obrotu
i siłowniki hydrauliczne, jak również wszystkie narzędzia,
takie jak chwytaki wieloramienne, dwuramienne, chwytaki
do drewna i do sortowania.

LH 18 M Industry Litronic podczas stosowania w procesie recyklingu

LH 50 M Timber Litronic przy przeładunku drewna
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LH 40 M Port Litronic przy przeładunku w porcie

LH 80 M Industry Litronic podczas pracy na złomowisku
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Specjalistyczne urządzenia do fundamentowania
Zakład Liebherr Nenzing GmbH w Austrii produkuje szeroką
gamę specjalistycznych urządzeń do fundamentowania.
Oprócz urządzeń łączących funkcję kafara i wiertnicy w kompleksowej ofercie znajdują się również same wiertnice oraz
kafary z prowadnicami podwieszanymi i wahadłowymi. Taka
różnorodność pozwala na pokrycie bardzo zróżnicowanego
obszaru zastosowań.
Wysoka wydajność w
trudnych warunkach budowlanych
Specjalistyczne urządzenia Liebherr do fundamentowania
wyróżniają się solidną konstrukcją, wysoką stabilnością oraz
wysokimi wartościami sił rozciągania i nacisku. Dzięki temu
sprawdzają się one nawet w najbardziej wymagającym terenie i w najtrudniejszych warunkach pracy przy zapewnieniu
maksymalnej wydajności i niezawodności. Te wszechstronne
urządzenia są jednocześnie paliwooszczędne i przyjazne
dla środowiska, a do tego można je łatwo transportować i
szybko mobilizować.
Kompleksowy dostawca systemów do specjalistycznego fundamentowania
W zakresie specjalistycznego fundamentowania Liebherr
oferuje swoim klientom nie tylko liczne maszyny, ale także
wiele usług i rozwiązań cyfrowych pozwalających zwiększyć wydajność w miejscu budowy. Obejmują one doradztwo technologiczne na etapie planowania, doradztwo w
zakresie zastosowań w miejscu budowy, przechowywanie,
analiza i przesyłanie danych maszyny przez system LiDAT,
dokładne pozycjonowanie urządzeń za pomocą LIPOS jak
również dokumentowanie i analizowanie procesów w miejscu
budowy za pomocą systemów PDE / PDR.
Oprócz specjalistycznych urządzeń do fundamentowania
w Nenzing produkowane są również hydrauliczne koparki
linowe serii HS, które również można stosować do specjalistycznych zastosowań budowlanych wraz z dodatkowymi
urządzeniami.

Palownico-wiertnica LRB 18 podczas wbijania kształtowników
grodzicowych za pomocą wibratora pionowego
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Ciężka wiertnica Liebherr podczas odwiertów na wybrzeżu Chorwacji

LRH 100 podczas wbijania pali w Schuby (północne Niemcy)

LB 45 reprezentuje najnowszą generację wiertnic obrotowych firmy Liebherr.
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Hydrauliczne koparki linowe
W chwili rozpoczęcia produkcji koparek linowych w 1979
roku firma Liebherr była pierwszym na świecie producentem koparek linowych z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektronicznym. Od tego czasu hydrauliczne koparki
linowe Liebherr są z ogromnym sukcesem produkowane
i sprzedawane przez zakład Liebherr Nenzing GmbH w
Austrii. Wypróbowane, uniwersalne urządzenia charakteryzują się wszechstronnością, ekonomicznością i doskonałą
wydajnością.
Wszechstronność na wszystkich obszarach
Te uniwersalne urządzenia są wykorzystywane zarówno przy
pracach ziemnych, jak i przeładunkach materiałów, wydobyciu żwiru czy wyburzaniu budynków. Gama modeli obejmuje urządzenia we wszystkich klasach wydajności od 30 do

HS 8300 w trakcie prac pogłębiających w Piombino (Włochy)
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300 ton – w tym również HS 8300, największą na świecie
hydrauliczną koparkę linową, która ponadto jest wyposażona
w napęd hybrydowy.
Hydrauliczne koparki linowe Liebherr wyróżniają się solidną
stalową konstrukcją oraz mocnym i innowacyjnym napędem,
dzięki czemu działają niezawodnie nawet w najtrudniejszych
zastosowaniach. Korzystna dla klientów jest również zoptymalizowana moc i bezpieczeństwo, łatwy i szybki transport
oraz szybki montaż na miejscu.
Różne systemy wspomagające zapewniają bezpieczne i
łatwe użytkowanie: Jednym z przykładów jest innowacyjny
wskaźnik nacisku na podłoże. Wskaźnik oblicza w czasie rzeczywistym aktualny nacisk maszyny na podłoże i porównuje
go ze zdefiniowanymi granicami bezpieczeństwa danego
placu budowy. Nacisk na podłoże jest wyświetlany w kabinie
kierowcy, w związku z czym operator przez cały czas orientuje się, czy znajduje się w obszarze krytycznym, czy zbliża
się do niego. Dzięki temu można uniknąć niebezpiecznych
sytuacji na kolejnych etapach pracy lub odpowiednio je zmodyfikować.

HS 8130 podczas zagęszczania gruntu w fińskim porcie Jätkäsaari

HS 8130 z wibratorem do dużych głębokości podczas odhumusowywania terenu w Dubaju (ZEA)
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Ciężkie koparki hydrauliczne i wywrotki kolebkowe
Firma Liebherr od zawsze wyznaczała standardy w zakresie
wyposażania kopalni odkrywkowych w urządzenia wydobywcze i transportowe. Dzięki zaawansowanym technologiom, trwałym komponentom i kompleksowemu serwisowi
u klienta ciężkie wywrotki kolebkowe i koparki wydobywcze
zapewniają niezawodne, ekonomiczne i efektywne funkcjonowanie kopalni odkrywkowych nawet w najtrudniejszych
warunkach. Stale rosnący potencjał innowacyjny oraz nastawienie na wysoką jakość zapewniają najwyższy poziom
korzyści dla klienta we wszystkich obszarach produktów.
Wozidła sztywnoramowe
Od połowy lat dziewięćdziesiątych zakłady Liebherr Mining
Equipment Newport News Co. (USA) produkują ciężkie wozidła z napędem spalinowo-elektrycznym o ładowności do
375 ton dla międzynarodowego przemysłu wydobywczego.
Sprawdzona koncepcja napędu spalinowo-elektrycznego zapewnia maksymalną opłacalność, a w połączeniu z koparką wydobywczą Liebherr R 9400, R 996 B lub
R 9800 wozidła sztywnoramowe doskonale spełniają wysokie wymagania stawiane w górnictwie. Dużą korzyścią dla
klientów jest maksymalna wydajność przy niskich kosztach
na tonę materiału.

System wspomagania usuwania zakłóceń Liebherr Troubleshoot Advisor System
skraca czas przestojów
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Ciężkie koparki hydrauliczne
Linia koparek wydobywczych oferowanych przez zakłady
Liebherr-Mining Equipment SAS Colmar (Francji) obejmuje
dziewięć różnych modeli o masie eksploatacyjnej od 100 do
800 ton, z czerpakami o pojemności do 47,5 m³. Maszyny te
są napędzane silnikami wysokoprężnymi lub elektrycznymi
o mocy do 4000 KM. Koparki wydobywcze Liebherr, niezależnie od swojej wielkości, są znane z wysokiej wydajności,
łatwości obsługi i prostej konserwacji.
Sukces klienta jest naszą sprawą
Firma Liebherr opiera się na wiarygodnym partnerstwie z
każdym klientem: od pierwszego kontaktu poprzez produkcję odpowiednich maszyn aż po serwis ze szkoleniami,
częściami zamiennymi i obsługą posprzedażną. Wysoko
wykwalifikowany personel serwisowy firmy Liebherr zapewnia właściwą konserwację prewencyjną przez cały okres eksploatacji oraz zorganizowany serwis w sytuacjach awaryjnych
w celu zapewnienia optymalnej dyspozycyjności maszyny.

Wymiana układu zębatego Liebherr w Afryce Południowej

Liebherr R 9400 napełnia wywrotkę kolebkową Liebherr T 264 w Rosji

Maszyna T 284 porusza się z prędkością do 55 km/h

Koparka pontonowa P 995 w porcie w Hamburgu
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Wieżowe żurawie obrotowe
Wynalezienie wieżowego żurawia obrotowego w 1949 roku to
nie tylko chwila narodzin tego produktu, ale także całej Grupy
Liebherr. Obecnie Liebherr Tower Cranes jest odnoszącym
globalne sukcesy dostawcą wieżowych żurawi obrotowych,
posiadającym pięć zakładów produkcyjnych w Biberach an
der Riss (Niemcy), Pampelunie (Hiszpania), Guaratinguetá
(Brazylia), Pune (Indie) i Niżnym Nowgorodzie (Rosja).
Duża paleta produktów
Oferta obejmuje szeroką gamę wysokiej klasy wieżowych
żurawi obrotowych we wszystkich systemach i klasach wielkości. Zaliczają się do nich żurawie szybkomontowalne, żurawie górnoobrotowe, żurawie z regulowanym wysięgnikiem
i żurawie specjalne. Wszechstronne żurawie szybkomontowalne i wydajne modele górnoobrotowe sprawdzają się w
budownictwie mieszkaniowym i wielkich projektach na całym
świecie.

Usługi uzupełniają technikę
Jako uzupełnienie produktów zakłady Liebherr Tower Cranes
oferują szeroki zakres usług. Tower Crane Solutions służy
doradztwem i planowaniem w przypadku projektów specjalnych, a Tower Crane Customer Service zaopatruje w części
zamienne, zapewnia wsparcie przy montażu dźwigów, kompleksowy serwis oraz rozbudowany program szkoleń. Natomiast Tower Crane Center wspiera klientów i partnerów na
całym świecie w zakresie używanych maszyn i wynajmu
żurawi.

Sprawa rodzinna: Rodzina żurawi serii K jest używana do budowy mostu w
Meppen (Niemcy)

710 HC-L podczas budowy wieżowca w Nowym Jorku (USA)
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Najnowsza generacja żurawi EC-B w Monachium (Niemcy)

W służbie kultury i edukacji: Obrotowe żurawie wieżowe podczas budowy Muzeum M+ w Hongkongu (Chiny)
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Mobilne żurawie wieżowe
Mobilne żurawie wieżowe serii MK łączą mobilność klasycznego żurawia samochodowego z funkcjonalnymi zaletami
wieżowego żurawia obrotowego, takimi jak możliwość pracy
przy krawędziach czy wysoką zdolnością przeładunkową.
Zakład Liebherr w Biberach (Niemcy) ściśle współpracuje z
innymi zakładami Liebherr, aby stale rozwijać te żurawie.
Wysoko w górze
W 2000 roku firma Liebherr zaprezentowała pierwszy mobilny
żuraw wieżowy, MK 80, w którym podwozie i górny wózek
żurawia tworzą jedną konstrukcyjną całość. Oprócz modeli
czteroosiowych w ofercie Liebherr dostępny jest również
największy na rynku pięcioosiowy mobilny żuraw wieżowy.
Osiąga on wysokości haka do 94,4 m.

Nieodparte zalety
Wyjątkowo zwrotne żurawie typu taxi z serii MK są przystosowane do obsługi przez jedną osobę. Operator może sam
poruszać się żurawiem MK, montować go i obsługiwać za
pomocą zdalnego sterowania lub z kabiny o regulowanej
wysokości. Mobilne żurawie wieżowe sprawdzają się zwłaszcza tam, gdzie jest mało miejsca. Pionowa wieża umożliwia
pracę bezpośrednio przy budynku, dzięki czemu zawsze
można wykorzystać całą długość wysięgnika. Dzięki koncepcji zmiennego kierowania i aktywnej tylnej osi skrętnej
mobilne żurawie wieżowe potrafią wjechać niemal wszędzie.

Żuraw MK 88 przy pracach dekarskich w Bremie (Niemcy)

MK 140 w trybie z wysięgnikiem wychylnym przy wymianie technologii
antenowej wieży telekomunikacyjnej
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Żurawie MK typu taxi umożliwiają wykonywanie prac w wielu różnych miejscach
w ciągu jednego dnia

Udany występ: MK 140 z dnia na dzień zmienia scenografię w amfiteatrze w Weronie (Włochy)

Oferta Grupy Liebherr

25

Betonowozy i węzły betoniarskie
Firma Liebherr ma ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie
projektowania i produkcji urządzeń do mieszania betonu. Węzły
betoniarskie z bieżącej oferty, obejmującej zarówno małe,
kompaktowe systemy, jak i wielkie instalacje do mas betonowych stosowanych przy budowie zapór wodnych, są produkowane w zakładach w Niemczech (Bad Schussenried),
Chinach (Xuzhou), Tajlandii (Rayong) i Brazylii (Guaratinguetá).
Modułowa koncepcja i mobilność instalacji
Szczególnie dużym powodzeniem cieszy się seria urządzeń
Betomix. Urządzenia te mają modułową konstrukcję i mogą
być dostarczane w niezliczonych wersjach i wielkościach
zgodnie z zamówieniem klienta. Również mobilne węzły betoniarskie typu Mobilmix bardzo dobrze przyjęły się na rynku.
Można je zmontować w ciągu dwóch dni i bez problemów
przetransportować z jednego miejsca budowy w inne. Firma
Liebherr wykorzystuje wyłącznie samodzielnie opracowane,
wysokowydajne systemy mieszania. Wysoki stopień dokładności węzłów betoniarskich Liebherr zapewnia użytkownikowi
znaczną oszczędność cementu i wysoką opłacalność.

Transport betonu
Betonowozy Liebherr jeżdżą po całym świecie. Dotychczas
wyprodukowano i sprzedano ponad 90 000 maszyn. Ofertę
otwierają zwrotne, małe maszyny o nominalnej objętości
5 m³ do stosowania w halach fabryk prefabrykatów betonowych. Jeśli chodzi o transport betonu, stosowane są przede
wszystkim modele o znamionowej objętości 8, 9 lub 10 m³.
W zależności od kraju eksploatacji dostępne są betonowozy
o objętości do 16 m³. Ofertę dopełniają naczepy siodłowe
o dużej ładowności. Rozsądną opcję stanowi przenośnik
taśmowy LTB. Umożliwia on rozdzielanie lub doprowadzanie
betonu, piasku lub żwiru bezpośrednio na placu budowy.

W zakładach Kohler & Müller w Engen-Welschingen (Niemcy) wytwórnia betonu typu Betomix 3.0 produkuje do 110 m³ betonu na godzinę
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Betonowóz HTM 1004 ZA/38 ma dopuszczalną masę całkowitą 38 t

Betonowóz HTM 905 jest najczęściej kupowanym modelem

Betonowóz HTM 1004 z dwuteleskopowym przenośnikiem taśmowym LTB 12+4+1

Betonowóz nowej generacji 05
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Pompy do betonu
Firma Liebherr oferuje szeroką gamę wysokiej jakości pomp
do betonu „Made in Germany”. Innowacyjna konstrukcja oraz
ogólnoświatowa sieć serwisu zapewnia wysoką dyspozycyjność sprzętu i maksymalne korzyści dla klienta.
Samochodowe pompy do betonu o polepszonej
stabilności
Firma Liebherr produkuje samochodowe pompy do betonu
o wysokości zasięgu od 24 m aż po maszyny klasy 50 m.
Mniejsze modele – zwane również halowymi – wyróżniają się
przede wszystkim zwartą konstrukcją i niewielką wysokością
rozłożenia. Dzięki temu można je stosować również wewnątrz
budynków. Większe samochodowe pompy do betonu mogą
być dostarczane na zamówienie z podporą XXT. Podpora ta
jest wyjątkowo wszechstronna, bardzo stabilna i bezpośrednio przyjmuje obciążenia masztu. Wydajne zespoły pomp
wyróżniają się cichą pracą i trwałością.
Wyjątkowa wydajność pomp stacjonarnych
Stacjonarne pompy Liebherr są odpowiednie do pompowania
betonu przez długi czas na wysokość i odległość na budowach.
Dostępne są różne klasy wydajności pompowania, nawet do
135 m³ na godzinę. W zależności od zastosowania stosuje się
pompy umieszczone na przyczepie lub gąsienicowym zespole
jezdnym. Kompleksowe systemy do rozprowadzania betonu,
takie jak rozdzielacze okrągłe lub maszty, uzupełniają ofertę.

Betonowóz Liebherr HTM 904 i samochodowa pompa do betonu 37 R4 XXT
podczas betonowania w Werfenweng (Austria)
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Żurawie samojezdne
Co drugi dostarczany na świecie żuraw samojezdny typu All
Terrain pochodzi z nowoczesnej fabryki żurawi w zakładach
Liebherr Ehingen GmbH (Niemcy). Zakład zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, produkcją oraz
ogólnoświatową dystrybucją i serwisem. Dzięki temu lider
światowego rynku dysponuje kompleksową wiedzą specjalistyczną w zakresie całego okresu eksploatacji żurawia
samojezdnego.
Najnowocześniejsza technika to najwyższe osiągi
Firma Liebherr oferuje odpowiedni żuraw do każdej pracy
związanej z podnoszeniem, spełniający wszystkie wymagania klienta. Szeroka oferta zaawansowanych koncepcji żurawi
obejmuje modele od dwuosiowego pojazdu 30-tonowego aż

Montaż wysięgników teleskopowych

Montaż końcowy żurawi samojezdnych w zakładzie Liebherr w Ehingen (Niemcy)
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po żuraw o udźwigu 1200 ton do ciężkich ładunków. Żurawie
samojezdne Liebherr wyróżniają się wysokimi osiągami, ekonomicznością i bezpieczeństwem użytkowania. Sprawdzona,
wysoka jakość żurawi samojezdnych oraz wysoki standard
technologiczny stanowią wynik pracy wykwalifikowanych pracowników.
Serwis od światowego lidera rynku
Żurawie samojezdne Liebherr są użytkowane na całym świecie. Zakłady Liebherr w Ehingen (Niemcy) mają stały kontakt
ze swoimi klientami dzięki bezpośredniej dystrybucji i globalnej, ściśle powiązanej sieci własnych firm handlowych i serwisowych.

Żurawie samojezdne Liebherr wyróżniają się doskonałymi właściwościami terenowymi

Montaż mostu przy użyciu żurawia LTM 11200-9.1 w Kanadzie
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Żurawie gąsienicowe
Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania w energetyce wiatrowej, przy przenoszeniu ciężkich ładunków lub
wyładunku bardzo dużych gabarytów, żurawie gąsienicowe
Liebherr są stosowane na całym świecie - wszędzie tam,
gdzie wymagane jest bezpieczne i ekonomiczne przenoszenie najcięższych ładunków. Są one projektowane i budowane
w Ehingen (Niemcy) i w Nenzing (Austria).
Prawdziwi siłacze
Żurawie gąsienicowe Liebherr wyróżniają się ogromnym
udźwigiem, wynoszącym nawet 3000 ton, imponującymi
wysokościami podnoszenia i zasięgami. Przystosowane do
transportu wymiary i ciężary elementów sprawiają, że żurawie te są wyjątkowo mobilne. Modele wyróżniają się ponadto
precyzyjnymi technologiami sterowania, innowacyjnymi
materiałami, wysoką jakością i niezawodnością eksploatacji.
Szeroka oferta produktów
W zakładach Liebherr w Ehingen (Niemcy) powstają żurawie
gąsienicowe o udźwigu 350 ton i większe. Dzięki wyjątkowo
wszechstronnym systemom wysięgników i udźwigom sięgającym 3000 ton oferują one wyjątkowo szeroki zakres zastosowań. Zakład Liebherr Nenzing GmbH (Austria) produkuje
żurawie gąsienicowe o udźwigu od 100 do 300 ton. Solidna
stalowa konstrukcja zapewniająca mniejsze zużycie i dłuższy
okres eksploatacji, zoptymalizowana technika napędu oraz
doskonała obsługa transportu i stawiania żurawia zapewniają
optymalną korzyść dla klienta.

Żuraw LR 13000 montuje na statku kolumny podnośnikowe o masie 940 ton
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Ultradźwiękowa kontrola spawów

Urządzenie LR 1300 wykonujące spektakularne podnoszenia przy budowie
mostu w Polsce

Żurawie gąsienicowe Liebherr LR 11000 i LR 1750 podczas podnoszenia tandemowego w Rumunii
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Urządzenia portowe
W zakresie przeładunków towarów w portach morskich i
śródlądowych dział morski zakładów produkcyjnych Liebherr
produkują mobilne żurawie portowe i wózki kontenerowe w
zakładach w Killarney (Irlandia), Nenzing (Austria), Rostocku
(Niemcy) i Sunderland (Wielka Brytania). W dużych portach
kontenerowych pracują szynowe kontenerowe suwnice bramowe. Są one dostępne z różnymi długościami wysięgu i
różną rozpiętością, aż po urządzenia klasy Megamax. W logistyce portowej są one wspomagane przez kołowe i szynowe
żurawie kontenerowe oraz wozy kontenerowe marki Liebherr.
Samojezdny żuraw portowy
Gama żurawi portowych obejmuje siedem modeli o udźwigu
od 42 do 308 ton. Dostarczane do ponad 100 krajów na całym
świecie. Żurawie portowe Liebherr sprawdzają się we wszystkich
obszarach zastosowań. Ich wszechstronny zakres zastosowań
obejmuje wysoko efektywny przeładunek kontenerowy, masowych , drobnicowy, sztuk ciężkich i nad gabarytowych – wszechstronność umożliwia mu szeroki wachlarz osprzętu. Wyjątkowe
rozwiązania techniczne, takie jak zoptymalizowana koncepcja
mechanizmu podnoszenia i specjalne opracowane sterowanie,
sprawiają że samojezdne żurawie portowe Liebherr należą do najwydajniejszych urządzeń przeładunkowych na świecie.
Oprócz konwencjonalnej oferty firma Liebherr oferuje również
suwnicę bramową LPS 420E, która jest w 100 % napędzana elektrycznie.
Portalowe suwnice kontenerowe
Portalowe sunice kontenerowe w relacji „ship to shore” pozwalają

Suwnice bramowe STS firmy Liebherr w porcie San Antonio (Chile)
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na obsługę statków w rozmiarze od Panamax do najnowszej generacji Megamax (największe kontenerowce na świecie). Samojezdne
suwnice kontenerowe RTG do układania kontenerów na terminalu
mogą być wyposażone w szeroką gamę agregatów napędowych:
diesel, hybryda lub zasilanie lądowe elektryczne. Samojezdne
suwnice kontenerowe mogą obsługiwać obszar o szerokości do 9
kontenerów i wysokości składowania 6 wysokości, natomiast szynowe suwnice kontenerowe STS obsługują obszar składowania
od 1 do 8 kontenerów w wzwyż oraz zasięg powyżej 70m.
Wózek kontenerowy typ Reachstacker LRS 545
Reachstacker jest zaprojektowany do szybkiej obsługi kontenerów, platform kolejowych i naczep samochodowych, konstrukcja wyróżnia się klinowym kształtem, a także wydajnością
i dużym komfortem pracy.

Reachstacker Liebherr typ 545 przeładowujący kontener w porcie
w Antwerpii (Belgia)

Pięć szynowych suwnic bramowych typu RMG podczas pracy w porcie
Felixstowe (Wielka Brytania)

Samojezdny żuraw portowy Liebherr typ LHM550 podczas obsługi kontenerowca w porcie w Antwerpii (Belgia)
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Żurawie okrętowe, pływające i typu offshore
Dzięki szerokiej gamie żurawi okrętowych i pływających firma
Liebherr oferuje odpowiednie urządzenia przeładunkowe na
wszelkiego rodzaju statkach, barkach i pływających platformach przeładunkowych. Poszczególne typy konstrukcyjne
obejmują linowe i hydrauliczne żurawie pokładowe do przeładunku kontenerów i drobnicy oraz żurawie do ładunków ciężkich. Wysokowydajne i przystosowane do ciągłej eksploatacji
czterolinowe żurawie chwytakowe doskonale nadają się do
przeładunków masowych zarówno w warunkach portowych,
jak i na otwartym morzu.
Żurawie użytkowane na nabrzeżach, w portach i stoczniach
są również częścią portfolio działu żurawi okrętowych. Żurawie mogą być zainstalowane na stałe (kolumna) lub bramach
mobilnych (portal).
Żuraw do ciężkich ładunków CBB4200 firmy Liebher na statku wielozadaniowym

Wszechstronne możliwości zastosowań
Żurawie Liebherr typu offshore są stosowane nie tylko na platformach wiertniczych, ale również przy stawianiu przybrzeżnych siłowni wiatrowych, demontażu platform, do obsługi
zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych lub układania
rurociągów i kabli telekomunikacyjnych na dnie morskim.
Oferta produktów Liebherr w segmencie offshore obejmuje
urządzenia z linowym mechanizmem wciągającym, żurawie
z siłownikami hydraulicznymi oraz z łożyskami wieńcowymi
bądź żurawie masztowe. W zakresie stawiania przybrzeżnych siłowni wiatrowych lub demontażu platform Liebherr
posiada szeroką ofertę żurawi
typu offshore do ciężkich ładunków, o udźwigu do 5000 ton
i maksymalnej długości wysięgnika do ponad 160 metrów.

Żuraw BOS 4200 do prac konserwacyjnych i zaopatrzeniowych na platformie
Mittelplate na Morzu Północnym

Bezpieczne i sprawdzone w praktyce
W zależności od wersji, żurawie Liebherr typu offshore są
napędzane silnikami wysokoprężnymi lub elektrycznymi.
Ponadto wszystkie istotne dla bezpieczeństwa komponenty
i podzespoły elektryczne mogą być zabezpieczone przed
eksplozją. Żurawie można eksploatować w temperaturach
otoczenia nawet do -50°C, a w specjalnej wersji głębinowej
do głębokości nawet 3600 m pod powierzchnią wody.

Żuraw Liebherr CBG 300 o zwiększonym zasięgu na statku do przeładunku
węgla na otwartych wodach
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Przejezdny żuraw towarowy TCC 78000 instalujący wysięgnik żurawia HLC 295000
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Lotnictwo
Liebherr-Aerospace jest wiodącym dostawcą systemów dla
lotnictwa, posiadającym ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia. Oferta wyposażenia Liebherr dla lotnictwa cywilnego i
wojskowego obejmuje systemy sterowania i obsługi lotu,
podwozia i systemy zarządzania lotniczego oraz przekładnie
i układy elektroniczne.
Wszechstronne zastosowanie
Systemy te są stosowane w samolotach szerokokadłubowych, krótkodystansowych samolotach pasażerskich i
małych samolotach odrzutowych, odrzutowcach biznesowych, samolotach bojowych, wojskowych samolotach transportowych i szkoleniowych oraz w śmigłowcach cywilnych i
wojskowych. Przyczyniają się one w ogromnym stopniu do
poprawy osiągów samolotów, bezpieczeństwa oraz komfortu
pasażerów i załóg.

Interwencja pracowników serwisu przy podwoziu
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Kompleksowy serwis
Dział Liebherr-Aerospace dysponuje czterema zakładami produkującymi sprzęt dla lotnictwa, zlokalizowanymi w Lindenbergu (Niemcy), Tuluzie (Francja), Guaratinguetá (Brazylia) i
Niżnym Nowgorodzie (Rosja). Zakłady te zapewniają obsługę
klientów OEM na całym świecie, a wspomagają je oddziały w
Saline (stan Michigan, USA), Seattle (stan Washington, USA),
Montrealu (Kanada), Sao José dos Campos (Brazylia), Hamburgu (Niemcy), Moskwie (Rosja), Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Bengalurze (Indie), Singapurze i Szanghaju
(Chińska Republika Ludowa).
Obsługa klienta obejmuje usługi naprawy i konserwacji,
wsparcie techniczne, dokumentację i części zamienne oraz
serwis AOG (Aircraft on Ground). Liebherr-Aerospace, jako
wiarygodny partner producentów i użytkowników samolotów, służy pomocą w całym okresie eksploatacji samolotu.

© Airbus Helicopters

H135 ze serwosterownikiem produkcji Liebherr do wirnika głównego i tylnego

Certyfikowanie siłownika uruchamiającego

Prace przy elemencie układu klimatyzacji

© Airbus

A350 lata z technologią Liebherr
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Technika komunikacyjna
Liebherr-Transportation Systems jest uznanym producentem
układów i komponentów dla przemysłu kolejowego. Firma z
siedzibą w Korneuburg w Austrii oferuje konkurencyjne rozwiązania techniczne w zakresie konwencjonalnych i chłodzonych powietrzem instalacji klimatyzacyjnych, hydraulicznych
systemów sterowania i elementów elektronicznych dla wszelkiego rodzaju pojazdów szynowych, opierając się przy tym
na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu i produkcji
tych technologii.
Rozwiązania systemowe dla komfortu i bezpieczeństwa
Dopasowanie rozwiązania systemowe są z powodzeniem
stosowane w szybkiej kolei, pociągach dalekobieżnych,
tramwajach i innych pojazdach szynowych oraz w autobusach. Zwiększają one komfort i bezpieczeństwo jazdy.

© Bombardier

Produkowane przez Liebherr układy chłodzenia akumulatorów litowo-jonowych
są stosowane m.in. w autobusach elektrycznych w Berlinie i Brunszwiku

Dzięki ciągłemu inwestowaniu w prace badawczo-rozwojowe
Liebherr-Transportation Systems opracowuje rozwiązania i
komponenty z myślą o przyszłości branży kolejowej i motoryzacyjnej.
Globalna obecność
Oprócz własnych zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję i serwis, które znajdują się w Korneuburgu (Austria),
Maricy (Bułgaria), Mannheim (Niemcy), Paryżu (Francja ) oraz
Sunderland (Wielka Brytania) i Londynie-Gatwick (Wielka
Brytania) dział techniki komunikacyjnej ma do dyspozycji
także oddziały grupy Liebherr na całym świecie zajmujące
się rozwojem produktów i serwisem. W ramach tej globalnej organizacji dział Liebherr-Transportation Systems jest
dostępny dla klientów dosłownie wszędzie.

Konserwacja siłownika elektryczno-hydraulicznego

© Bombardier

Liebherr wyposaża tramwaje Flexity Berlin w klimatyzatory
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© DB AG

Nowoczesna, przyjazna dla środowiska instalacja klimatyzacyjna Liebherr Air-Cycle zapewnia komfort w pociągach ICE 3
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Maszyny do obróbki kół zębatych, narzędzia
do obróbki kół zębatych i technika pomiarowa
Spółka Liebherr-Verzahntechnik GmbH z siedzibą w Kempten (Niemcy) projektuje i produkuje wysokiej klasy obrabiarki
do kół zębatych w zakładach w Kempten (Niemcy) oraz
narzędzia do kół zębatych w zakładach w Ettlingen (Niemcy)
i w Collegno (Włochy) i Maszyny do pomiaru kół zębatych
w Malsch (Niemcy). Innowacyjne produkty charakteryzują
się wysoką precyzją, dyspozycyjnością i łatwością obsługi.
Ponadto klienci na całym świecie doceniają wyjątkową energooszczędność i ekonomiczność maszyn i systemów.
Obrabiarki do kół zębatych
Firma Liebherr oferuje duży wybór wysokiej klasy obrabiarek do kół zębatych. Odpowiedni dział nieustannie doskonali
te maszyny, zwracając przy tym szczególną uwagę na ich
wysoką efektywność energetyczną. Od przemysłu motoryzacyjnego po produkcję wirników siłowni wiatrowych – klienci
na całym świecie polegają na maszynach Liebherr.
Oferta obrabiarek do kół zębatych obejmuje frezarki obwiedniowe, obrabiarki do dłutowania obwiedniowego oraz szlifierki profilowe i obwiedniowe do miękkiej i twardej obróbki
precyzyjnej uzębień walcowych o średnicy elementu obrabianego do 16 000 mm. Obsługa obrabiarek Liebherr do kół
zębatych jest wyjątkowo intuicyjna i wygodna dzięki nowemu
interfejsowi użytkownika.

Obróbka precyzyjna poprzez szlifowanie i polerowanie

Narzędzia do obróbki kół zębatych
Firma Liebherr jest wiodącym w świecie producentem narzędzi do obróbki kół zębatych i łożysk. Dla swoich klientów
firma Liebherr opracowuje indywidualne rozwiązania. Oferta
usług obejmuje konstrukcje specjalne dla wszystkich uzębień wytwarzanych metodą dłutowania. Ponadto Liebherr
zapewnia wysokiej jakości regenerację narzędzi do obróbki
kół zębatych od wszystkich producentów. Innowacyjne projekty i wysoka trwałość świadczą o tym dziale firmy jako o
wiarygodnym partnerze.
Technika pomiarowa
Asortyment produktów firmy Liebherr obejmuje szeroki
zakres maszyn do pomiaru kół zębatych. Połączenie wysokiej precyzji mechaniki pomiarowej i dedykowanego oprogramowania do pomiaru kół zębatych gwarantuje dokładne
wyniki pomiarów.
Nowe narzędzie do tokarek obwiedniowych
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Obrabiarki Liebherr do miękkiej i twardej precyzyjnej obróbki uzębień walcowych o średnicy przedmiotu obrabianego od 60 mm do 16 000 mm
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Systemy automatyki
W dziedzinie systemów automatyki marka Liebherr ugruntowała swoją światową pozycję lidera w zakresie rozwiązań automatyzacji. Firma Liebherr-Verzahntechnik GmbH w
zakładzie w Kempten (Niemcy) produkuje układy automatyki
do obrabiarek oraz innowacyjne rozwiązania automatyzacji
produkcji i wytwarzania.

Niższe koszty i większa elastyczność
Rozwiązania automatyki oferowane przez Liebherr obniżają
koszty produkcji oraz umożliwiają szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany popytu na rynku. Najważniejsza jest ekonomiczność, łatwość obsługi, wysoka jakość, niezawodność
oraz elastyczność.

Od robotów po systemy przenoszenia
Rozbudowana oferta systemów automatyki obejmuje szeroką gamę produktów, od robotów liniowych i zastosowań
zrobotyzowanych poprzez systemy transportu i magazynowania aż po rozwiązania w zakresie obsługi palet. Dzięki
temu możliwe jest realizowanie projektów we wszystkich
obszarach produkcji i montażu. Firma Liebherr gwarantuje
klientowi ponadprzeciętną dyspozycyjność systemów.

Plastikowy przenośnik łańcuchowy (KKB) jako system do transportu np. wałów korbowych
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Bin Picking: ekonomiczny rozładunek produktów sypkich

Robot bramowy do przedmiotów obrabianych o masie od 0,5 do 1500 kg

Liniowy system obsługi palet (PHS) dla obciążeń transportowych od 500 kg do 13 000 kg
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Silniki spalinowe i układy wtryskowe
Od 1984 roku firma Liebherr opracowuje i produkuje mocne
i niezawodne silniki spalinowe do najróżniejszych zastosowań. Silniki wysokoprężne i gazowe, produkowane w Bulle
w Szwajcarii i Colmar we Francji, wykorzystywane są między
innymi w robotach ziemnych, górnictwie, pojazdach specjalnych, zastosowaniach stacjonarnych oraz sprzęcie rolniczym i leśnym.

Silniki gazowe gotowe do zamontowania
Mocne silniki gazowe Liebherr cechują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Silniki są zoptymalizowane pod
kątem zasilania gazem ziemnym, biogazem i gazami specjalnymi i nadają się do najróżniejszych zastosowań. Klienci
cenią szczególnie to, że firma Liebherr dostarcza gotowe do
zamontowania jednostki z pełnym wyposażeniem.

Mocne silniki wysokoprężne o modułowej konstrukcji
Oferta silników wysokoprężnych Liebherr obejmuje szeroki
zakres mocy, od 120 kW do 4,5 MW. Silniki mają od 4 do 20
cylindrów i oferują klientom liczne korzyści: wysokie osiągi,
solidną konstrukcję i prostą konserwację. Dzięki modułowej
konstrukcji poszczególne silniki można łatwo dostosowywać do wymagań klientów i konkretnych zastosowań. Firma
Liebherr oferuje ponadto układy oczyszczania spalin zgodne
z wymogami prawa na poszczególnych rynkach objętych
regulacjami. Dla poziomu IV i klasy Tier 4 final firma Liebherr
wykorzystuje innowacyjny system SCRonly, a dla poziomu V
system SCRFilter, oba własnego projektu.

Układy wtryskowe „Made by Liebherr”
Od 2013 roku firma Liebherr produkuje własne układy wtryskowe w Niemczech i w Szwajcarii. Niezawodne układy
Common Rail i sterowniki silników marki Liebherr gwarantują
wysoką sprawność silnika przy niskim zużyciu paliwa. Dzięki
temu możliwe jest przestrzeganie coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących emisji dla silników wysokoprężnych.

Stanowisko do badania silników gazowych

Montaż układów Common Rail w pomieszczeniu czystym
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Linia montażowa silników typu V
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Technika napędów hydraulicznych i mechanicznych
W sześciu lokalizacjach w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej opracowywana i produkowana jest
szeroka gama komponentów do hydraulicznych i mechanicznych zespołów napędowych. Szeroki zakres usług obejmuje
również regenerację używanych komponentów.
Wytrzymałe pompy i silniki hydrauliczne
Od roku 1978 firma Liebherr oferuje wysokiej jakości pompy
wielotłokowe osiowe i silniki w układzie otwartym i zamkniętym. Wytrzymałe jednostki do zakresu średniego i wysokiego
ciśnienia obejmują szeroki zakres zastosowań w mobilnych i
stacjonarnych układach hydraulicznych. Ofertę produktów
uzupełniają wydajne zawory i jednostki sterowania wstępnego.
Wszechstronne łożyska wieńcowe
Firma Liebherr produkuje łożyska kulkowe i walcowe w wielu
wymiarach i wersjach. Dziesięciolecia doświadczeń, kompleksowa wiedza technologiczna oraz najnowocześniejsze
urządzenia produkcyjne zapewniają wyjątkową jakość produktów. Łożyska wieńcowe wykorzystywane są nie tylko w
maszynach budowlanych i żurawiach, ale również w siłowniach wiatrowych i zastosowaniach morskich.

Siłowniki hydrauliczne do wszystkich zadań
Oferta cylindrów, przy tłokach o średnich do 500 mm i długości skoków do 8 m, imponuje swoją różnorodnością.
W ścisłej współpracy z klientami projektowane są innowacyjne rozwiązania do lekkich konstrukcji i żurawi, maszyn do
robót ziemnych, maszyn górniczych, zastosowań morskich
oraz instalacji stacjonarnych. Ofertę uzupełniają wytrzymałe
amortyzatory, wydajne agregaty hydrauliczne oraz inteligentne układy czujników.
Komponenty z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem węglowym (CFRP)
Technologia kompozytów z włókien węglowych zapewnia
maksymalną swobodę przy projektowaniu komponentów.
Duża różnorodność materiałów wyjściowych i orientacja włókien wzmacniających sprawia, że materiał doskonale nadaje
się do tworzenia konstrukcji. Wykorzystanie materiałów kompozytowych pozwala oferować indywidualne rozwiązania w
różnych obszarach zastosowań. CFRP może być stosowane
wszędzie tam, gdzie optymalizacja ciężaru zwiększa wydajność komponentu, a tym samym całego systemu. Od projektu do produkcji - firma Liebherr łączy we własnym zakresie
kompetencje dotyczące całego łańcucha procesów.

Przygotowane na najcięższe: przekładnie i wciągarki
linowe
Każdego roku firma Liebherr produkuje dziesiątki tysięcy
przekładni i wciągarek linowych o najwyższej niezawodności
i jakości. Oferujemy precyzyjnie dopasowane przekładnie do
napędów wieńcowych lub mechanizmów jezdnych, od wielkoseryjnych po indywidualnie zaprojektowane wciągarki linowe z
wieńcami zębatymi lub planetarne przekładnie wsuwające.

Produkcja przy użyciu własnej nawijarki CFRP
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Montaż siłownika obrotowego typu DAT 1000

Zrobotyzowany system lakierowania cylindrów seryjnych

Indukcyjne hartowanie łożysk wieńcowych
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Technika napędów elektrycznych
oraz układy elektroniczne
Firma Liebherr oferuje szeroką gamę niezawodnych produktów
z zakresu techniki napędowej, układów sterowania i elektroniki.
Interfejsy człowiek-maszyna i łącza międzysystemowe
Łatwe w obsłudze jednostki sterujące i wyświetlacze marki
Liebherr wyróżniają się ergonomicznym designem i łącznością w sieci. Dzięki temu można je optymalnie integrować z
interfejsami człowiek-maszyna. Ponadto firma Liebherr ma w
swoim asortymencie urządzenia telematyczne, które dzięki
dużej wydajności umożliwiają znacznie więcej zastosowań
niż tradycyjne produkty telematyczne.
Dostosowane do potrzeb klienta elektroniczne układy
sterowania i regulacji
Elektroniczne układy sterowania i regulacji są produkowane
przez firmę Liebherr w ośrodku wiedzy specjalistycznej w
zakresie elektroniki znajdującym się w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim (Niemcy). Dopasowana do potrzeb klienta
mobilna elektronika wyróżnia mobilne maszyny robocze oraz
pojazdy specjalne. W lotnictwie i kolejnictwie sprawdzają się
indywidualnie zaprojektowane zespoły konstrukcyjne, na
przykład w układach wentylacji i chłodzenia.

nie zoptymalizowane rozdzielnie. W Biberach (Niemcy) produkowane są indywidualnie dostosowane egzemplarze, jak
również małe i średnie serie. Są one zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami, na przykład w zakresie
podwyższonych stopni ochrony lub nietypowych wymiarów
montażowych. Firma Liebherr dostosowuje również rozwiązania automatyzacji oraz elektryczne układy napędowe do
zastosowań stacjonarnych i mobilnych.
Wydajne maszyny elektryczne
Od ponad 50 lat firma Liebherr opracowuje i produkuje w
niemieckim zakładzie w Biberach wydajne silniki elektryczne
i generatory na miarę rozmaitych potrzeb klientów. Najnowocześniejsze metody projektowania oraz techniki symulacyjne stanowią podstawę konstruowania kompaktowych
silników asynchronicznych oraz silników z magnesami stałymi, jak również generatorów synchronicznych i asynchronicznych o dużej gęstości mocy.

Precyzyjne czujniki
Firma Liebherr opracowała wyjątkową zasadę pomiaru dla
wszystkich siłowników hydraulicznych: inteligentny układ
pomiarowy położenia LiView®. Układ LiView® wykorzystuje
pomiar bezwzględny o wysokiej rozdzielczości do określania pozycji i prędkości tłoka. Inteligentna kamera cyfrowa jest
doskonałym uzupełnieniem czujników i oferuje między innymi
funkcję obrazowania krawędzi i przepływu optycznego.
Urządzenia energoelektroniczne o wysokiej
dyspozycyjności
Urządzenia energoelektroniczne marki Liebherr do zastosowań przemysłowych zostały zaprojektowane do pracy w
najtrudniejszych warunkach otoczenia. Układy falowników,
moduły mocy, zasobniki energii i regulatory DC/DC wyróżniają się przede wszystkich wysoką gęstością mocy, dostępnością i wydajnością. Urządzenia energoelektroniczne dla
lotnictwa stosuje się w układach sterowania lotem, systemach tankowania oraz układach wentylacji i chłodzenia.
Rozdzielnie odpowiednie do każdego wymagania
Jako partner projektowy firma Liebherr oferuje indywidual-
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Instalowanie rozdzielni dla żurawi kontenerowych

Nawijalnia uzwojeń maszyn elektrycznych do pojazdów ciężarowych dla przemysłu wydobywczego i żurawi portowych

Umieszczanie elementów na płytkach drukowanych z wykorzystaniem technologii SMD
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Urządzenia domowe
Oddział Liebherr-Hausgeräte specjalizuje się w produkcji chłodziarek i zamrażarek, a dzięki rocznej produkcji na
poziomie blisko 2,3 mln urządzeń jest jednym z wiodących
europejskich dostawców premium. Ten segment produktów
powstał w roku 1954 w zakładzie w Ochsenhausen.
Nowoczesny kompleks produkcyjny
W zakładach w Ochsenhausen (Niemcy), Lienz (Austria),
Maricy (Bułgaria), Kluang (Malezja) i Aurangabad (Indie) produkowane są lodówki wolnostojące, lodówko-zamrażarki,
zamrażarki wolnostojące i skrzyniowe oraz sprzęt do zabudowy. Ta wyjątkowa oferta obejmuje również gabloty na wino
oraz rozwiązania na indywidualne zamówienie klientów.
Rynkowa świeżość również w domu
Zdrowe odżywianie i zrównoważony styl życia to obecnie
najsilniejsze trendy w społeczeństwie. Osoby, które odżywiają się świadomie i kupują świeże owoce i warzywa z rynku,
chcą przechowywać je w domu tak długo, jak to możliwe. Klienci oczekują, że chłodziarki i zamrażarki będą oferowały na
co dzień większy komfort użytkowania i dłuższy okres przydatności zakupionych produktów do spożycia. Zasadniczo
mikroorganizmy wpływają na trwałość artykułów spożywczych, a chłodzenie spowalnia aktywność organizmów. Dzięki
takim technologiom, jak BioFresh i DuoCooling, marnowanie
zasobów poprzez wyrzucanie jedzenia i ciągłe dokonywanie
zakupów należy do przeszłości. W ten sposób klienci zyskują
cenny czas i oszczędzają pieniądze.

Dzięki technologii BioFresh bogate w witaminy i składniki mineralne
artykuły spożywcze są przechowywane w odpowiedniej temperaturze
i wilgotności powietrza
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Więcej miejsca na artykuły spożywcze
Firma Liebherr posiada w swojej ofercie chłodziarki i zamrażarki umożliwiające harmonijne połączenie kuchni i salonu,
jak również urządzenia przeznaczone dla dużych rodzin, które
przywiązują wagę do możliwości indywidualnej konfiguracji
przestrzeni do przechowywania żywności. Duże urządzenia
są zarówno wyjątkowymi projektami, jak i atrakcyjnymi elementami aranżacji wnętrz. Alternatywą dla kombinacji typu
Side-by-Side są urządzenia Frenchdoor, które nie pozostaną
niezauważone w żadnej kuchni.
Odpowiednie rozwiązanie dostosowane do
indywidualnych potrzeb klienta
Do zagadnień, które w widoczny sposób zmieniają nasze
społeczeństwo są ograniczenia przestrzeni mieszkalnej w
miastach, rosnące czynsze, brak piwnic i budownictwo bez
barier. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na małe chłodziarki i zamrażarki, jak np. wąskie urządzenia wolnostojące,
kompaktowe urządzenia stołowe lub chłodziarki podblatowe.
Klienci oczekują maksymalnej elastyczności przy planowaniu i
projektowaniu kuchni lub wymianie chłodziarki. Dzięki szerokiej gamie chłodziarek i zamrażarek firma Liebherr-Hausgeräte
oferuje odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji. Urządzenia ze specjalnie zaprojektowaną komorą piwniczną oferują
dodatkowe możliwości przechowywania również w przypadku
domów bez podpiwniczenia lub wieżowców. Zakres temperatur zbliżony do warunków panujących w piwnicy gwarantuje
optymalne przechowywanie produktów wrażliwych na zimno
i światło, np. ziemniaków, cebuli lub owoców południowych.

W mniejszych kuchniach o ograniczonych warunkach przestrzennych urządzenia podblatowe firmy Liebherr z wysuwanymi szufladami idealnie nadają się do wykorzystania
przestrzeni, która była dotychczas trudno dostępna. Dzięki komfortowemu pojemnikowi
LiftUp towar trafia bezpośrednio do klienta, oferując dużo miejsca na przechowywanie

Szczególnie charakterystyczne są dwuskrzydłowe drzwi komory chłodzenia, które nadają kuchni nowoczesnego charakteru
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Urządzenia profesjonalne
Firma Liebherr posiada również niezwykle szeroką i zróżnicowaną ofertę wysokiej klasy produktów przeznaczonych do
użytku profesjonalnego. W zastosowaniach profesjonalnych
urządzenia muszą działać niezawodnie w ekstremalnych
warunkach. Dzięki elementom wysokiej jakości spełniają one
profesjonalne wymagania stawiane w gastronomii, hotelarstwie, biznesie i laboratoriach.
Nowoczesne urządzenia dla profesjonalistów
Urządzeniom komercyjnym stawiane są szczególnie wysokie
wymagania. Oferują one wszelkie zalety istotne w zastosowaniach profesjonalnych, jak np. komponenty wysokiej jakości, maksymalną objętość użyteczną, wydajne chłodzenie
oraz wyjątkową łatwość czyszczenia. Wysokowydajne komponenty chłodnicze umożliwiają stałe chłodzenie towarów nawet jeśli drzwi są często otwierane i zamykane. Wydajne
i przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze oraz precyzyjna elektronika zapewniają utrzymanie jakości i świeżości przechowywanych produktów przez maksymalnie długi
czas. Asortyment urozmaicają specjalne akcenty wzornicze:
urządzenia BlackLine, które są w całości utrzymane w kolorze czarnym. Duże szklane drzwi oraz innowacyjne opcje
oświetlenia umiejętnie pozycjonują towar w centrum uwagi.

Dzięki innowacyjnym opcjom oświetleniowym, towary są odpowiednio wyeksponowane, co jednocześnie zwiększa szansę na szybką decyzję o zakupie
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Certyfikat EcoVadis w kontekście zrównoważonego
rozwoju
Firma Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, jako specjalista w
dziedzinie urządzeń użytkowych, otrzymała certyfikat EcoVadis za szczególne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego
rozwoju. EcoVadis, wiodąca w skali ogólnoświatowej agencja
ratingowa oceniająca działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju, przyznała firmie Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
(Austria) srebrny medal w uznaniu jej stałej aktywności w
obszarach związanych z ochroną środowiska, pracy i praw
człowieka, etyką i zrównoważonym zaopatrzeniem.
Atrakcyjna prezentacja produktu przy optymalnej
efektywności energetycznej
Nowe zamrażarki skrzyniowe Liebherr do supermarketów są nie
tylko innowacyjne i przeznaczone do różnych obszarów zastosowań, ale także oferują branży spożywczej potencjał na miarę
sukcesu ekonomicznego. Zwyczaje zakupowe klientów w handlu
detalicznym artykułami spożywczymi zmieniają się, podobnie
jak ich wymagania dotyczące jakości i dostępności produktów.
Obecnie kluczowe znaczenie ma całokształt doświadczeń zakupowych i zaspokojenie potrzeb klientów. Dwa urządzenia firmy
Liebherr z sektora komercyjnego otrzymały nagrodę Red Dot
Award 2019 w kategorii „Product Design”. W nagradzanych produktach firmie Liebherr udało się połączyć atrakcyjne wzornictwo, wyjątkową łatwość obsługi i funkcjonalność, które zostały
dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Złożone z ekspertów jury przyznało znak jakości designu komercyjnym
zamrażarkom skrzyniowym marki Liebherr oraz szafie mroźniczej SFT 1223
(FreezerTop)

Chłodziarki Liebherr do przechowywania leków zapewniają bezpieczne przechowywanie wysokiej jakości preparatów i wrażliwych wyrobów medycznych.
Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają w przypadku odchyleń temperatury. Na zdjęciu model MKv 3913
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Hotele Grupy Liebherr
Położone w Austrii, Irlandii i Niemczech hotele prowadzone
przez Grupę, otoczone cudowną naturą i wyposażone z dbałością o szczegóły, zapraszają do wypoczynku i odprężenia.
Ich rozmach i ekskluzywna obsługa nie pozostawia nic do
życzenia.
Sześć hoteli – każdy o wyjątkowym charakterze
Położony w sercu wspaniałych tyrolskich gór hotel Interalpen Tyrol oferuje nie tylko cudowną lokalizację na uboczu,
ale również przestronne pokoje, wyjątkowe spa i wykwintną

kuchnię. Hotel Löwen Montafon zachwyca alpejską gościnnością, tradycyjną kuchnią i ogromną strefą spa. W Irlandii
goście mogą wypocząć w obiektach The Europe Hotel &
Resort, Ard na Sidhe Country House lub The Dunloe Hotel &
Gardens, podziwiając malownicze krajobrazy i panoramiczny
widok irlandzkich zielonych łąk i pięknych jezior. Położony na
starówce w Memmingen Hotel Falken jest doskonałą bazą
wypadową do odkrywania atrakcji turystycznych miasta
oraz pięknego regionu Allgäu.

Hotel Löwen Montafon, Schruns (Austria)

The Europe Hotel & Resort, Killarney (Irlandia)

Ard na Sidhe Country House, Killorglin (Irlandia)

Hotel Falken, Memmingen (Niemcy)
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The Dunloe Hotel & Gardens, Killarney (Irlandia)

Interalpen-Hotel Tyrol, koło Seefeld (Austria)

Oferta Grupy Liebherr

57

Transport ziemi

Górnictwo

Żurawie
samochodowe

Wieżowe żurawie
obrotowe

Technika
betonu

Działy Grupy
Firma Liebherr kształtuje postęp technologiczny w wielu branżach. Jedenaście działów Grupy oraz szeroka oferta produktów
to dziesięciolecia doświadczeń i bogata wiedza specjalistyczna. Wymiana informacji pomiędzy działami sprzyja innowacyjnym pomysłom i projektom obejmującym wiele branż.

Transport ziemi
Marka Liebherr produkuje szeroką gamę maszyn do robót
ziemnych w zakładach w Niemczech, Francji, Austrii, Chinach, Brazylii i Rosji. Ponadto ten zakres działalności obejmuje specjalny sprzęt do prac ziemnych oraz maszyny do
przeładunków materiałów w różnych obszarach zastosowań.
Górnictwo
Dział ten zaopatruje przemysł wydobywczy w maszyny do
wydobywania surowców w kopalniach odkrywkowych.
Koparki wydobywcze i wywrotki kolebkowe marki Liebherr
są produkowane we Francji i w USA.
Żurawie samochodowe
Marka Liebherr oferuje na całym świecie największą gamę
żurawi teleskopowych i kratownicowych na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Produkuje się je w Niemczech i w Austrii.
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Wieżowe żurawie obrotowe
Dział ten projektuje wieżowe żurawie obrotowe i mobilne żurawie wieżowe do najrozmaitszych zastosowań. Są one produkowane w Niemczech, Brazylii, Indiach, Rosji i Hiszpanii.
Technika betonu
Marka Liebherr jest obecna na całym świecie jako kompleksowy dostawca w zakresie technologii betonu. Węzły betoniarskie, betonowozy, pompy do betonu oraz inne urządzenia
do produkcji i transportu betonu są produkowane przez ten
dział w Niemczech, Brazylii, Chinach i Tajlandii.
Żurawie morskie
W zakresie przeładunków morskich Liebherr oferuje żurawie okrętowe, pływające, typu offshore, kontenerowe oraz
mobilne żurawie portowe, sztaplarki oraz inny sprzęt przeładunkowy przeznaczony do eksploatacji w portach. Zakłady tego
działu znajdują się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.

Żurawie
morskie

Lotnictwo i
komunikacja

Technologia przekładni
i systemy automatyki

Lotnictwo i komunikacja
Dział ten projektuje innowacyjne systemy i komponenty do
samolotów i pojazdów szynowych. Dzięki zakładom produkcyjnym w Niemczech, Francji, Brazylii, Rosji, Chinach,
Austrii i Bułgarii oraz placówkom serwisowym na całym
świecie marka Liebherr jest blisko swoich klientów.
Technologia przekładni i systemy automatyki
Firma Liebherr należy do czołowych producentów obrabiarek
i narzędzi do obróbki kół zębatych, a także systemów automatyki. Produkcja odbywa się w Niemczech, we Włoszech, w
Indiach i w Stanach Zjednoczonych.

Urządzenia
domowe

Podzespoły

Hotele

Podzespoły
Oprócz silników spalinowych dział ten projektuje komponenty
mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych układów
napędu i sterowania. Są one produkowane w Niemczech,
Szwajcarii, Chinach, Brazylii i Meksyku.
Hotele
W Irlandii, Austrii i Niemczech grupa Liebherr prowadzi łącznie sześć hoteli wyższej kategorii.

Urządzenia domowe
Firma Liebherr projektuje chłodziarki i zamrażarki przeznaczone zarówno dla gospodarstw domowych, jak i do użytku
profesjonalnego w handlu, rzemiośle, gastronomii, biznesie
i laboratoriach. Zakłady produkcyjne znajdują się w Niemczech, Austrii, Bułgarii i Malezji.
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Siedziby spółek Liebherr
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Lokalizacje na całym świecie można również znaleźć na stronie www.liebherr.com
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Informacje ogólne o spółkach
Europa Zachodnia
Austria
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
Azerbejdżan
Liebherr-Azeri LLC
Baku
Bułgaria
Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Radinovo
Liebherr-Transportation Systems Marica EOOD
Radinovo
Dania
Liebherr-Danmark ApS
Hedensted
Finlandia

Liebherr-Finland Oy Ab
Helsinki
Francja
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Toulouse
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
Toulouse
Liebherr-Components Colmar SAS
Colmar
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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
Hiszpania
Liebherr Iberica, S.L.
Azuqueca de Henares
Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Pamplona
Holandia
Liebherr-Maritime Benelux B.V.
Amersfoort
Liebherr-Nederland B.V.
Amersfoort
Irlandia
Killarney Hotels Ltd.
Killarney
Liebherr-Construction Equipment Ireland Limited
Rathcoole
Liebherr Container Cranes Ltd.
Killarney
Niemcy
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
Norwegia
Liebherr-Norge AS
Ingeberg
Polska
Liebherr-Polska sp. z o.o.
Ruda Śląska
Portugalia
Liebherr Portugal, Lda.
Venda do Pinheiro
Republika Czeska
Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Brno
Rumunia
Liebherr-Romania S.R.L.
Bucharest
Rosja
Liebherr-Aerospace Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod (75.1 %)
Liebherr-Nizhny Novgorod OOO
Nizhny Novgorod
Liebherr-Russland OOO
Moskau
Szwajcaria
Liebherr-Baumaschinen AG
Reiden
Liebherr-Components AG
Nussbaumen
	Liebherr-Component Technologies AG
Bulle
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Afryka / Bliski i Środkowy Wschód
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
Szwecja
Liebherr-Sverige AB
Västerås
Turcja
Liebherr Makine Ticaret Servis Limited Şirketi
Istanbul
Węgry
Liebherr-Építöipari Gépek Magyarország Kft.
Györ
Włochy
Liebherr-EMtec Italia S.p.A.
Lallio
Liebherr-Italia S.p.A.
Monfalcone
Liebherr-Utensili s.r.l.
Collegno
Wielka Brytania
Liebherr-Great Britain Ltd.
Biggleswade
Liebherr-Rental Ltd.
Biggleswade
Liebherr Sunderland Works Ltd.
Sunderland
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Algieria
Liebherr Algérie, EURL
Algier
Arabia Saudyjska
Saudi Liebherr Company Ltd.
Jeddah (60 %)
Ghana
Liebherr-Ghana Ltd.
Accra
Maroko
Liebherr-Maroc SARL
Casablanca
Mozambik
Liebherr-Mozambique, Lda.
Maputo
Nigeria
Liebherr-Nigeria Ltd.
Abuja (90 %)
Republika Południowej Afryki
Liebherr-Africa (Pty) Ltd
Springs
Zambia
Liebherr Zambia Ltd.
Lusaka
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liebherr Middle East FZE
Dubai

Ameryka Północna

Ameryka Środkowa i Południowa

Kanada
Liebherr-Canada Ltd.
Burlington, ON
Meksyk
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

Argentyna
Liebherr-Argentina S.A.
Buenos Aires
Brazylia
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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Azja i Oceania
Australia
Liebherr-Australia Pty. Ltd.
Adelaide
ChRL
Liebherr (China) Co., Ltd.
Shanghai
Liebherr (HKG) Limited
Hongkong SAR
Liebherr LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd.
Changsha (50 %)
Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Liebherr Machinery (Xuzhou) Co., Ltd.
Xuzhou
Liebherr Purchasing (Dalian) Co., Ltd.
Dalian
Xuzhou Liebherr Concrete Machinery Co., Ltd.
Xuzhou
Zhejiang Liebherr Zhongche
Transportation Systems Co., Ltd.
Zhuji (70 %)
Indie
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 %)
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Indonezja
PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Balikpapan
Japonia
Liebherr Japan Co., Ltd.
Yokohama
Kazachstan
Liebherr Kasachstan TOO
Almaty
Korea Południowa
Liebherr Machine Tools and Automation Korea Ltd.
Seoul (70 %)
Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.
Seoul
Malezja
Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD.
Kluang
Liebherr Sales Kluang SDN. BHD.
Kluang
Nowa Kaledonia
Liebherr-Nouvelle-Calédonie SAS
Nouméa
Singapur
Liebherr-Singapore Pte Ltd
Singapore
Tajlandia
Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
Rayong
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Liebherr-International AG
1630 Bulle, Szwajcaria
Telefon: +41 26 913 31 11
Faks: +41 26 913 31 31
www.liebherr.com

