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Compania a fost înfiinţată în anul 1949 de Hans Liebherr și a 
devenit între timp un grup de companii cu aproximativ 48.000 
de angajaţi în peste 130 de societăţi pe toate continentele. 
Cifra de afaceri în 2019 a grupului a fost de aproximativ 
11 miliarde de euro.

Astăzi, Liebherr nu se numără numai printre cei mai mari 
producători de utilaje pentru construcţii din lume, ci este 
recunoscut și în multe alte domenii ca ofertant de produse și 
servicii avansate din punct de vedere tehnic și orientate către 
beneficiile clienților. Societatea-holding este Liebherr-Inter-
national AG în Bulle, Elveţia, a căror acţionari sunt exclusiv 
membrii familiei Liebherr. Faptul că Liebherr este o întreprin-
dere de familie și-a pus de la început amprenta asupra culturii 
întreprinderii.
 

 
Grupul de companii Liebherr

Astfel, Liebherr face de peste 70 de ani dovada stabilităţii și 
seriozităţii și pune accent pe o colaborare pe termen lung și 
strânsă cu clienţii și partenerii de afaceri.

Liebherr modelează progresul tehnologic și are ca obiectiv 
să își mențină poziția de top ca și furnizor de tehnologie ino-
vatoare În toate activităţile, dezideratul central este calitatea 
maximă. Această exigenţă este urmărită de toţi angajaţii gru-
pului de companii în activitatea lor zilnică. Liebherr lucrează 
cu pasiune la produsele sale și ţine cont de perspectiva cli-
enţilor, pentru a dezvolta pentru aceștia soluţii cât mai per-
sonalizate.
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Prin echiparea cu Litronic, excavatoarele Liebherr îmbină 
inteligența electronicii și funcționalitatea hidraulicii. Toate sis-
temele importante ale excavatoarelor sunt controlate, reglate, 
coordonate și monitorizate centralizat.

Posibilităţi de utilizare multilaterale
Excavatoarele hidraulice Liebherr sunt utilizate în construcţii 
civile, construcții de drumuri și tunele, în gospodărirea apelor, 
horticultură și peisagistică, în demolări precum și în industria 
extractivă. Posibilităţile de echipare și dotare multiple oferă 
soluţii personalizate pentru sarcini speciale curente.

O gamă largă de unelte de reutilare, cum ar fi cupe întoarse, 
cupe rabatabile și graifere, precum și diferite sisteme de 
schimbare rapidă, este dezvoltată și executată chiar de 
Liebherr.

Excavatoarele hidraulice au reprezentat o componentă 
importantă a gamei de produse Liebherr încă de la începu- 
tul anilor 1950. Oferta cuprinde astăzi mașini cu greutăți 
operaționale cuprinse între 10 tone și 100 de tone, ce se con-
struiesc în Colmar (Franţa) și Kirchdorf an der Iller (Germania).

Performante şi moderne
Excavatoarele pe șenile și pe pneuri sunt disponibile într-o 
gamă variată, acoperind astfel o plajă largă de aplicații. Toate 
utilajele stabilesc standarde de performanţă și rentabilitate 
prin tehnologia lor modernă. Acestea impresionează prin efi-
cienţa ridicată a consumului de carburant, emisiile de CO2 
scăzute, întreţinerea și operarea facile și se disting printr-o 
disponibilitate mare și o durată de viață îndelungată.
 

Excavatoare hidraulice

Excavatorul pe șenile R 950 Tunnel pe șantierul din cadrul proiectului  
Grand Paris Express (Franţa)

Modelul A 924 Litronic efectuând lucrări de îndepărtare a pământului

Excavatorul A 922 Rail Litronic în timpul lucrărilor de ridicare a sarcinilor



Produsele și serviciile  grupului de companii Liebherr 7

Excavatorul pe șenile R 938 în acţiune într-o carieră din Metzeral (Franţa) Excavatorul pe șenile R 960 la demolarea unui siloz în Frévent (Franţa)

Modelul A 924 Litronic cu braţ frontal lung pentru lucrări de terasamente la renovarea unui refugiu pentru motociclete din Ansbach (Germania)

Modelul A 910 Compact Litronic în timpul utilizării în construcţii  
de grădini şi peisagere
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Compania Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH (Austria) 
dezvoltă, produce și comercializează încărcătoarele pe 
pneuri ale Grupului Liebherr.

Astfel, fabrica din regiunea Salzburg a crescut în perma- 
nenţă timp de decenii prin inovaţii durabile, soluţii creative și 
standarde de calitate înalte. Cu aceste puncte forte, precum 
și cu o gamă echilibrată de produse compania din Bischofs-
hofen este pe drumul sucessului.

Gamă de produse cuprinzătoare 
Gama de produse se extinde în permanenţă. La momentul 
actual aceasta cuprinde 16 modele în patru grupe de pro-
duse: încărcătoare compacte, încărcătoare stereo®, încăr-
cătoare din gama medie și încărcătoare pe pneuri mari, care 
se impun prin conceptele inovatoare de transimie. Designul 

 
Încărcătoare pe pneuri

modern al încărcătoarelor pe pneuri Liebherr este gândit 
până în cel mai mic detaliu pentru ca acestea să fie ușor de 
operat și de întreținut.

Conştiente de importanţa ecologiei şi moderne 
Încărcătoarele pe pneuri Liebherr aduc o contribuţie impor-
tantă la succesul economic: la o capacitate maximă de 
manevrare, costurile de operare sunt diminuate prin con-
ceptul de acţionare eficient și concomitent se protejează 
mediul înconjurător prin consumul redus de combustibil.

Încărcătorul L 586 XPower® în acţiune în carieră
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Încărcătorul L 538 manipuland material

Încărcătorul L 566 XPower® la transportul trunchiurilor de copaci

Stereolader® utilizat pe un şantier

Încărcătorul L 538 la transbordarea deşeurilor
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De peste 40 de ani, buldozerele și încărcătoarele pe șenile 
sunt o componentă integrantă a portofoliului de utilaje de 
construcţii Liebherr. De la început s-a urmărit concepţia sis-
temului de propulsie hidrostatic. Printre avantajele deosebite 
ale acestei tehnologii se numără o eficienţă mare, precum 
și o operare confortabilă și fără riscuri. Buldozerele și încăr-
cătoarele pe șenile moderne sunt dezvoltate și produse de 
Liebherr-Werk Telfs GmbH (Austria).

Modern şi conştient de importanţa ecologiei 
Motoarele diesel Liebherr de ultimă generație și optimizate din 
punct de vedere al emisiilor sunt robuste, ușor de întreținut și 
se caracterizează printr-un consum redus de carburant.

Forţa, agilitatea și rentabilitatea economică reprezintă carac- 
teristicile de marcă ale buldozerelor de la Liebherr. Fie că este

Buldozere pe șenile, încărcătoare pe șenile și 
lansatoare de conducte

vorba de manevrarea materialului, de regimul de împingere 
sau nivelare – Liebherr oferă utilaje puternice și eficiente 
pentru fiecare aplicație.

Pe baza modelelor pe șenile consacrate, Liebherr execută și uti-
laje speciale de diferite mărimi pentru industria de petrol și gaze.

Putere mare şi tehnologie inovatoare
Acestea sunt caracteristicile de marcă ale lansatoarelor de 
conducte Liebherr. Forţele portante mari, sistemul de pro-
pulsie hidrostatic, precum și echipamentul hidraulic de lucru 
precis asigură productivitatea maximă chiar și în condiţiile 
de exploatare cele mai dificile. Fie la poziționarea conduc-
telor în pantă sau pe soluri extrem de moi – lansatoarele 
de conducte Liebherr impresionează la fiecare utilizare prin 
performanţe maxime.

Buldozerul pe șenile PR 776 în mină în Australia

Noul model PR 736 G8.0 cu Liebherr Operator Assistance Systems
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Incarcatorul pe senile LR 636 in actiune la un depozit de deseuri in Grecia

Utilajul de poziţionare a ţevilor RL 66 în timpul utilizării în SUA
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Cu o putere de ridicare remarcabilă și o manevrabilitate exce-
lentă, încărcătoarele cu braț telescopic Liebherr produse la 
fabrica din Telfs (Austria) sunt potrivite atât pentru aplicații în 
construcţii, cât și pentru aplicații industriale.

Performanţă înaltă şi construcție solidă
Sistemul de propulsie hidrostatic consacrat, cu acceleraţie 
continuu variabilă și manevrabilitate bună, garantează cicluri 
de lucru rapide chiar și în condiţii de spaţiu restrâns. Utilajele 
extrem de solide sunt create pentru o performanță optimă 
într-o varietate de aplicații. Capacităţile de ridicare mari, ope-
rarea intuitivă și componentele de înaltă calitate oferă opera-
torului o viteză de lucru ridicată și siguranță. 

Îndeplinesc cerinţele zilnice
Încărcătoarele cu braț telescopic Liebherr sunt construite 
pentru a fi robuste și fiabile. Tehnologia avansată și calita-
tea înaltă a materialului asigură o disponibilitate ridicată. Pe 
termen lung utilajele asigură un grad înalt de utilizare și își 
păstrează valoarea ridicată.

 
Încărcătoare cu braț telescopic

Încărcătorul telescopic T 36-7s în fabrica de cherestea Încărcătorul telescopic T 33-10 ca asistent universal pe un şantier
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Aplicații individualizate 
Pentru a face faţă fiecărei destinaţii de utilizare, Liebherr dis-
pune de un portofoliu cuprinzător de variante de infrastruc-
tură a utilajului, de combinaţii de echipamente, instrumente 
de reutilare și sisteme de schimbare rapidă, precum și de o 
gamă largă de posibilităţi de echipare. Fiecare utilaj poate fi 
configurat individual în funcţie de utilizare și cerinţe. Avantajul 
pentru clienţi este un utilaj adaptat perfect la aplicaţiile de 
lucru și care funcţionează eficient.

Expertiză în producția internă
Toate componentele cheie precum motoarele diesel, com-
ponentele electronice, inelele rotitoare, sistemele de rotire și 
cilindrii hidraulici, precum și toate ustensilele de lucru precum 
graiferele cu două sau mai multe petale, graiferele pentru 
lemn sau de sortare, sunt dezvoltate și produse în fabricile 
Liebherr.

De peste 50 de ani, Liebherr construiește și execută cu 
succes utilaje pentru transbordarea materialelor în compa-
niile Liebherr-Hydraulikbagger Gmb din Kirchdorf an der Iller 
(Germania) și Liebherr-France SAS din Colmar (Franţa). Prin 
diversele tipuri de mașini ale noii generaţii Handler, compania 
Liebherr vă pune la dispoziţie mașini puternice și economice 
pentru numeroase domenii de utilizare, precum și transbor-
darea deșeurilor, lemnelor și transbordarea în port, dar și 
pentru reciclarea și gestionarea deșeurilor.

 
Echipamente pentru manipularea materialelor

Modelul LH 18 M Industry Litronic în plină acţiune de reciclare

Modelul LH 50 M Timber Litronic la transbordarea lemnului Modelul LH 40 M Port Litronic la transbordarea în port
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Modelul LH 80 M Industry Litronic la încărcarea de fier vechi
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Compania Liebherr-Werk Nenzing GmbH din Austria execută 
o gamă largă de utilaje speciale pentru lucrări de fundații: din 
programul variat de produse fac parte pe lângă utilajele com-
binate de înfigere prin batere și de foraj rotativ și utilaje de 
foraj rotativ simple, precum și sonete cu dispozitive de ghi-
dare suspendate și oscilante. Cu această diversitate se poate 
acoperi un spectru variat de utilizare.

Productivitate ridicată în aplicații dure
Designul robust, gradul înalt de stabilitate, precum și forţele 
înalte de tragere și împingere sunt specifice mașinilor Lie-
bherr pentru fundaţii adânci. Astfel, acestea își demonstrează 
eficienţa chiar și în cele mai solicitante condiţii de funcţionare 
și de sol, asigurând cel mai înalt grad de productivitate și fia-
bilitate. De asemenea, diversele mașini au un consum redus 
de carburant, caracter ecologic și pot fi transportate și confi-
gurate cu ușurinţă.

Furnizor de servicii complete în lucrările 
speciale pentru fundații
În domeniul lucrărilor cu fundaţii adânci, Liebherr le oferă cli-
enţilor săi nu doar o multitudine de mașini, ci și un număr vast 
de servicii și soluţii digitale pentru sporirea eficienţei lucrărilor 
de pe șantierele de construcţii. Printre acestea se numără 
consultanţa tehnică în cadrul etapelor de planificare, apli-
carea procedurilor de consultare pe șantierul de construc-
ţii, înregistrarea, evaluarea și transferul datelor mașinilor prin 
intermediul LiDAT, poziţionarea exactă a mașinilor prin inter-
mediul LIPOS, precum și documentaţia și analiza proceselor 
de pe șantierele de construcţii prin intermediul PDE / PDR.

Pe lângă utilajele speciale pentru construcţii subterane, în 
Nenzing se execută și excavatoare hidraulice cu cabluri din 
seria HS, care se utilizează cu diverse echipamente atașa-
bile tot pentru aplicaţii de lucru în domeniul lucrărilor speciale 
pentru fundații.

 
Utilaje speciale pentru lucrări de fundații

Utilajul combinat de înfigere prin batere şi de foraj rotativ LRB 18 în timpul 
aducerii de palplanşe cu un vibrator vertical
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Utilajul de foraj rotativ Liebherr în timpul lucrărilor de foraj pe coasta Croaţiei

Modelul LB 45 reprezintă ultima generaţie de utilaje de foraj rotativ de la Liebherr

Modelul LRH 100 în timpul lucrărilor de batere/înfigere în Schuby (Germania de Nord)
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clasele de putere de la 30 de tone până la 300 de tone – 
incluzând și cel mai mare excavator hidraulic cu cabluri din 
lume – HS 8300 – care este echipat cu propulsie hibridă.

Excavatoarele hidraulice cu cabluri Liebherr impresionează 
prin construcţia lor robustă din oţel, precum și prin tehnologia 
de acţionare puternică și inovatoare fiind astfel fiabile și la cele 
mai dificile aplicaţii de lucru. Puterea și siguranta în lucru opti-
mizată, transportul simplu și rapid și montarea rapidă la faţa 
locului sunt avantaje suplimentare pentru client.

Diferitele sisteme de asistenţă asigură o utilizare simplă şi 
sigură: Un exemplu în această privinţă este indicatorul ino-
vator al presiunii la sol. Acesta calculează în timp real presiu-
nea actuală la sol a maşinii şi o compară cu valorile limită de 
siguranţă specificate pentru şantierul respectiv. Presiunea la 
sol este afişată în cabină, iar operatorul utilajului ştie în per-
manenţă dacă se află într-o zonă critică sau dacă se apropie 
de o astfel de zonă. Astfel, etapele de lucru periculoase pot fi 
prevenite sau adaptate la timp.

În anul 1979, când excavatoarele cu comenzi prin cabluri au 
fost introduse în gama de produse, Liebherr a fost, pe plan 
mondial, primul producător de excavatoare cu comenzi prin 
cabluri acţionate hidraulic și controlate electronic. De atunci, 
excavatoarele hidraulice cu cabluri Liebherr sunt produse și 
comercializate cu mare succes în compania Liebherr Nenzing 
GmbH din Austria. Utilajele consacrate și utilizabile universal 
se caracterizează prin flexibilitate, rentabilitate economică și 
performanţe remarcabile.

Diversitate în toate domeniile
Aceste utilaje universale se utilizează atât la construcţii subte-
rane, cât și la manipularea materialului, la extracţia pietrișului 
sau la demolarea clădirilor. Seria HS cuprinde utilaje din toate 

 
Excavatoare hidraulice cu cabluri

Un utilaj HS 8130 compactând solul în portul finlandez JätkäsaariModelul HS 8300 la excavatoare plutitoare în Piombino (Italia)
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Modelul HS 8130 cu vibrator de adâncime în timpul asanării terenurilor în Dubai (VAE)
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De când Liebherr a intrat în industria minieră, echipamen-
tele sale au stabilit noi standarde la nivel mondial în ceea 
ce privește exploatarea de suprafață. Graţie tehnologiilor 
evoluate, componentelor cu durată de viață îndelungată 
și service-ului local cuprinzător, autobasculantele mari și 
excavatoarele miniere asigură funcţionarea fiabilă, rentabilă 
economic și eficientă a exploatării de suprafață în condiţii 
extreme. Forţa inovatoare și gândirea orientată spre calitate 
în continuă creștere asigură în toate domeniile de producţie 
un maxim de beneficii pentru clienţi.

Autobasculante
Liebherr Mining Equipment Newport News Co. din Virginia, 
SUA, produce camioane miniere de dimensiuni mari, proiec-
tate pentru a manevra sarcini utile de până la 375 / 413 tone 
pentru industria minieră internaţională, de la mijlocul anilor 
1990. Inovaţia tehnică, fiabilitatea mărcii și productivitatea 
excelentă fac din camioanele miniere Liebherr utilaje impre-
sionante. Conceptul fiabil de acţionare diesel-electric asigură 
cel mai ridicat nivel de eficienţă a costurilor și, în combinaţie 
cu un excavator minier Liebherr R 9400, R 996 B sau R 9800, 
camioanele îndeplinesc perfect cerinţele mediilor de minerit. 
În cadrul clasei de excavatoare de 100 – 250 t / 110 – 280 de 
tone, Liebherr a introdus recent pe piaţă un camion minier 
nou de 100 t / 110 tone, denumit T 236. Clienţii se pot aștepta 

Excavatoare hidraulice mari și autobasculante

Schimbarea unui sistem dinţat Liebherr în Africa de Sud

la un nivel înalt de performanţă din partea acestor mașini, 
având cel mai redus cost pe tonă.

Excavatoare hidraulice mari 
Linia de producţie pentru excavatoarele miniere a companiei 
Liebherr-Mining Equipment SAS Colmar (Franţa) cuprinde 
nouă modele diferite, cu o greutate operaţională care 
începe de la 100 de tone și ajunge până la 800 de tone, 
având o capacitate a cupelor de până la 47,5 m³. Aceste 
utilaje sunt acţionate de motoare diesel sau electrice, cu o 
putere a motorului de până la 4.000 CP. Excavatoarele mini-
ere Liebherr sunt – independent de mărimea lor – cunos-
cute pentru performanţele exceptionale, usurința în operare 
precum și mentenanța facilă.
 
Misiunea noastră: Succesul dumneavoastră
Liebherr pune accent pe un parteneriat de încredere cu fie-
care client: de la primul contact, la producţia personalizată 
a utilajelor și până la asistența post-vânzare continuă cu 
mentenanță, piese de schimb și cursuri de specializare. Pe 
parcursul întregii durate de viață a utilajului, personalul speci-
alizat și înalt calificat de la Liebherr este responsabil cu buna 
funcționare și mentenanța echipamentului precum și pentru 
reacția promptă pentru cazuri de urgenţă, asigurând astfel o 
disponibilitate optimă a utilajului.

Liebherr Troubleshoot Advisor System reduce la minimum perioadele de 
nefuncţionare
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Liebherr R 9400 încarcă o autobasculantă Liebherr T 264 în Rusia

Modelul T 284 se deplasează cu o viteză maximă de 55 km / h Excavatorul ponton P 995 în portul Hamburg
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Serviciile se îmbină cu tehnologia
Ca și completare la produsele oferite, divizia Liebherr Maca-
rale Turn pune la dispoziţie o ofertă vastă de servicii. Depar-
tamentul de soluții pentru Macarale Turn oferă consultanţă 
și gestionează proiecte speciale; Departamentul Macarale 
Tower Crane Customer Service asigură aprovizionarea cu 
piese de schimb și oferă asistenţă la montarea macaralelor, 
lucrări de întreţinere curentă, precum și un program de șco-
larizare extins. Centrul de Macarale Turn asistă clienţii și par-
tenerii din toată lumea în domeniul macaralelor de închiriat și 
al celor second hand.

Inventarea macaralei turn mobile în anul 1949 nu reprezintă 
numai data de naștere a acestui produs, ci și a întregului grup 
de companii Liebherr. Între timp, divizia Liebherr de Macarale 
Turn este un ofertant de succes pe plan mondial al maca-
ralelor turn cu cinci unităţi de producţie în Biberach an der 
Riss (Germania), Pamplona (Spania), Guaratinguetá (Brazilia), 
Pune (India) și Nizhny Novgorod (Rusia).

Gamă mare de produse
Spectrul cuprinde o gamă largă de macarale turn de înaltă 
calitate din toate sistemele și clasele de gabarit. Printre aces-
tea se numără macarale cu montaj rapid (autoridicătoare), 
macarale cu rotirea la partea superioară, macarale cu braț 
basculant și macarale speciale. Macaralele flexibile pentru 
montaj rapid (autoridicătoare) și modelele performante cu 
rotirea la partea superioara își dovedesc eficienţa în con-
strucţia de locuinţe, precum și în construcțiile industriale și la 
proiectele mari în toată lumea.

Macarale turn

Modelul 710 HC-L la construcţia unui zgârie-nori în New York (SUA) Macarale EC-B de ultimă generaţie în München (Germania)

Chestiune de familie: La construcţia de poduri în Meppen (Germania) este  
utilizată familia de macarale K
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În slujba culturii şi educaţiei: macarale rotative în partea superioară în timpul construcţiei Muzeului M+ din Hong Kong (China)
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Avantaje convingătoare
Macaralele taxi extrem de manevrabile din seria de fabricaţie 
MK sunt concepute pentru a fi deservite de către o singură 
persoană. Macaragiul poate deplasa și monta singur modelul 
MK și îl poate exploata prin intermediul sistemului de comandă 
de la distanţă sau dintr-o cabină cu lift reglabilă progresiv pe 
înălţime. Macaralele mobile de construcţii își demonstrează 
avantajele în special în locuri înguste. Turnul vertical permite 
lucrul direct la clădire, putându-se utiliza întotdeauna întreaga 
lungime a braţului. Cu conceptul de dirijare variabil și direcţia 
activă pe axa din spate, macaralele mobile de construcţii se 
potrivesc în aproape fiecare spaţiu.

Macaralele mobile de construcţii din seria de fabricaţie MK 
îmbină mobilitatea unei automacarale clasice cu avanta-
jele funcţionale ale unei macarale turn fiind de mare ajutor 
în lucrări la muchii de interferenţă sau la capacităţi de mani-
pulare mari. Compania Liebherr din Biberach (Germania) 
colaborează strâns cu alte companii Liebherr la dezvoltarea 
acestor macarale.

Cât mai sus
În anul 2000, Liebherr a prezentat prima macara mobilă de 
construcţii MK 80, la care șasiul și suprastructura macaralei 
au format o singură unitate constructivă. Pe lângă modelele 
cu patru axe, în programul Liebherr se găsește între timp și 
cea mai mare macara mobilă de construcţii cu cinci axe de pe 
piaţă. Aceasta atinge înălţimi ale cârligului de până la 94,4 m.
 

 
Macarale mobile de construcţii

Macaralele taxi MK fac posibile mai multe utilizări într-o ziModelul MK 140 în stare basculată la înlocuirea tehnologiei antenei unui 
turn de telecomunicaţii

Macaraua MK 88 la construcţia de acoperişuri în Bremen (Germania)
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Performanţă de succes: Modelul MK 140 înlocuieşte peste noapte design-urile scenice de la Arena din Verona (Italia)
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Transportul betonului
Autobetonierele Liebherr sunt utilizate în toată lumea; până în 
prezent au fost produse și vândute peste 90.000 de unităţi. 
Gama începe cu modelele mici, ușor manevrabile, cu capa-
citatea nominală de 5 m3 utilizate în hale și întreprinderi de 
elemente prefabricate din beton. În domeniul transportului 
betonului se utilizează cu precădere dimensiunile de 8, 9 sau 
10 m3 volum nominal. În funcţie de ţara în care se utilizează, 
sunt posibile autobetoniere de până la 16 m3. Semiremorcile 
cu o capacitate de încărcare mare completează gama. Un 
accesoriu opţional util este banda transportoare LTB. Beto-
nul, nisipul sau pietrișul pot fi distribuite sau aduse direct la 
șantier.

Liebherr a acumulat o experienţă de peste 60 de ani în dez-
voltarea și producerea de staţii de betoane. Gama actuală 
de staţii de betoane cuprinde de la sisteme mici și compacte 
până la instalaţii mari pentru beton masiv folosite în con-
strucţia de baraje de acumulare. Acestea se construiesc în 
Germania (Bad Schussenried), China (Xuzhou), Thailanda 
(Rayong) și Brazilia (Guaratinguetá).

Concept modular şi mobilitate a instalaţiilor
Seria de stații de betoane Betomix se bucură de un mare 
succes. Aceste stații de betoane beneficiază de un design 
modular și pot fi realizate în nenumărate variante cu diverse 
capacități, în funcţie de necesitatea clientului. Staţiile de 
betoane mobile de tipul Mobilmix s-au impus de asemenea 
foarte bine pe piaţă. Acestea pot fi instalate în două zile și pot 
fi transportate fără probleme de la un șantier la altul. Liebherr 
utilizează exclusiv sisteme de malaxoare de fabricaţie pro-
prie, de mare eficienţă. Precizia înaltă de cântărire a staţiilor 
de betoane Liebherr asigură o considerabilă economie de 
ciment rezultând astfel o eficiență sporită a ansamblului.
 

Autobetoniere și staţii de betoane

La firma Kohler & Müller din Engen-Welschingen (Germania), instalaţia de preparare a betonului de tipul Betomix 3.0 produce până la 110 m³ beton pe oră
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Autobetoniera din generaţia nouă 05

Autobetoniera HTM 905 este modelul cel mai vândut

Autobetoniera HTM 1004 ZA / 38 este avizată pentru o masă totală de 38 t

Autobetoniera HTM 1004 cu bandă transportoare dublu telescopică LTB 12+4+1
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Pompe de beton

Liebherr dispune de diversitatea completă de pompe de 
beton de mare calitate „Made in Germany“. Deisgnul inovator, 
precum și o reţea de service mondială asigură o disponibili-
tate înaltă și beneficii maxime pentru clienţi.

Pompe de beton pe autoşasiu cu sistem de stabilizare
Liebherr execută pompe de beton pe autoșasiu începând cu 
o înălţime de acţiune de la 24 m până la 50 m. Tipurile mai 
mici – denumite și Hallenmeister – se impun cu precădere 
prin forma constructivă compactă și înălţimile de depliere 
mici. De aceea, pot fi utilizate și în interiorul clădirilor. Pompele 
de beton pe autoșasiu mai mari pot fi livrate la cerere cu rea-
zemul XXT brevetat. Acest reazem este deosebit de flexibil 
în acţiune, foarte stabil și preia forţele de la stâlp direct, fără 
ocolișuri. Unităţile de pompe energice se disting prin funcţio-
nare constantă și durabilitate îndelungată.

Perfomanțele exceptionale ale pompelor staționare 
Pompele staţionare de la Liebherr sunt adecvate pentru toate 
tipurile de pompare pe șantiere pentru intervale îndelungate 
de timp. Există diverse clase de performanță având capacități 
de pompare de până la 135 m3 pe oră. În funcţie de tipul apli-
caţiei se pot utiliza pompe montate pe remorcă sau pompe 
pe șenile. Gama este completată de sisteme de distribuţie a 
betonului, ca de exemplu braț distribuitor sau braț ridicător.

Autobetoniera Liebherr HTM 904 și pompa de beton pe autoșasiu 37 R4 XXT
la o betonare în Werfenweng (Austria)
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Pompe de beton
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grele cu o capacitate de ridicare de 1.200 de tone. Macara-
lele mobile de la Liebherr se caracterizează prin performanțe 
ridicate, rentabilitate economică și siguranță în exploatare. 
Calitatea superioară recunoscută a macaralelor mobile și 
standardele tehnologice ridicate sunt rezultatul muncii unui 
personal calificat.

Service de la liderul mondial de piaţă
Macaralele mobile Liebherr sunt în exploatare în întreaga 
lume. Graţie departamentului de vânzari directe și reţelei glo-
bale interconectate de reprezentanțe de vânzări și service 
proprii, fabrica Liebherr din Ehingen se află în contact perma-
nent cu clienţii săi.

Una din două macarale mobile pentru toate tipurile de teren 
din lume, provine de la moderna fabrică Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH (Germania). În această locație se regăsesc 
departamentele de cercetare și dezvoltare, de producţie, 
precum și de vânzări și service la nivel global. Prin aceasta, 
liderul mondial de piață dispune de un nivel de cunoștinţe 
ridicat și o experiență cuprinzătoare privind ciclul și durata 
de viață completă a unei macarale mobile.

Tehnologie de vârf pentru performanţe de vârf
Pentru fiecare sarcină de ridicat și cerinţă a clientului, Liebherr 
oferă macaraua potrivită. Gama de producție de macarale 
este evoluată și diferită, și se întinde de la modelul de 30 de 
tone cu două axe până la macaraua pentru sarcini foarte 

Macarale mobile

Asamblarea finală a macaralelor mobile în fabrica Liebherr din Ehingen (Germania)

Asamblarea braţelor telescopice Macaralele mobile Liebherr se disting printr-o capacitate remarcabilă de deplasare 
pe orice tip de teren
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Montajul unui pod cu o macara LTM 11200-9.1 în Canada
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Fie că este vorba de industria eoliană, de aplicaţii de lucru 
cu sarcini foarte grele sau de situații particulare de ridicare a 
unor sarcini la lungimi mari ale brațului, macaralele pe șenile 
Liebherr se utilizează în întreaga lume acolo unde trebuie 
deplasate sarcini foarte grele fără riscuri și rentabil economic. 
Acestea sunt dezvoltate și construite în Ehingen (Germania), 
precum și în Nenzing (Austria).

Adevărate echipamente de forţă
Macaralele pe șenile Liebherr conving prin capacități de ridi-
care remarcabile de până la 3.000 de tone, înălţimi de ridi-
care și raze de acţiune impresionante. Dimensiunile și masele 
părților componente sunt conforme și respectă condiţiile și 
cerințele de transport făcând ca aceste macarale să fie deo-
sebit de mobile. Modelele se impun totodată prin tehnologii 
de comandă și control precise, materiale inovatoare, calitate 
și fiabilitate în exploatare.

Gamă largă de produse
În fabrica Liebherr din Ehingen (Germania) se produc maca-
rale pe șenile cu capacităţi de ridicare începând de la 350 de 
tone. Cu sisteme de braţe extrem de variabile și capacități 
de ridicare de până la 3.000 de tone, acestea pot fi utilizate 
pentru o gamă diversificată de aplicații. Fabrica Liebherr-Werk 
Nenzing GmbH (Austria) produce macarale pe șenile cu 
capacităţi de ridicare între 100 și 300 de tone. Construcţia 
metalică robustă asigură o uzură redusă și o durată de viață 
îndelungată, dar și tehnologia de conducere și manevrabili-
tate sunt optimizate perfect pentru transportul și instalarea cu 
ușurință în exploatare, asigurând astfel pe lângă alte nume-
roase avantaje un beneficiu optim pentru client.

 
Macarale pe șenile

Macaraua LR 13000 montează picioarele de susținere de 940 de tone la un vapor
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Macaralele pe șenile Liebherr LR 11000 și LR 1750 la o ridicare în tandem în România

Verificarea cu ultrasunete a cordoanelor de sudură O macara LR 1300 realizând o lucrare spectaculoasă de ridicare la construcţia unui 
pod în Polonia
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Echipament portuar

Pentru transbordarea mărfurilor în porturile maritime și fluvi-
ale, divizia de macarale maritime a grupului Liebherr produce 
macarale portuare și stivuitoare de containere (reachstac-
kere) în fabricile din Killarney (Irlanda), Nenzing (Austria), Ros-
tock (Germania) si Sunderland (Marea Britanie). 

Macarale mobile portuare 
Seria de fabricație a macaralelor portuare mobile cuprinde 
șapte mărimi cu capacitate de ridicare de la 42 de tone până 
la 308 tone. Cu livrări în peste 100 de țări, macaralele portuare 
mobile Liebherr conving în toate tipurile de operare. Domeniul 
lor flexibil de utilizare include manipularea extrem de eficientă 
a containerelor, mărfurilor vrac, fierului vechi sau a mărfurilor 
coletate, precum și ridicarea de sarcini grele / project cargo 
printr-o simplă schmbare a dispozitivului de ridicare. Mobilita-
tea extraordinară la 360° și transmisia de putere hidrostatică 
fără trepte fac din macaraua portuară mobilă Liebherr una 
dintre cele mai puternice mașini de manevrare a materialelor 
din lume.
Pe lângă portofoliul convenţional, Liebherr pune la dispoziţie, 
odată cu modelul LPS 420E, şi o macara portal acţionată 
100 % electric.

Macarale pentru containere
Macaralele pentru manipularea containerelor de pe navă pe 
uscat sunt disponibile în dimensiuni de la Panamax la Mega-
max de ultimă generaţie, care pot manevra cele mai mari 
nave portcontainer din lume. Pentru stivuirea containerelor 

pe uscat, macaralele portal electrice, diesel sau hibride pe 
pneuri din cauciuc creează stive de maxim nouă containere 
pe lăţime și șase pe înălţime, în timp ce macaralele portal pe 
șine oferă posibilitatea de stivuire a opt containere, cu o înăl-
ţime de minim 70 m.

Macara stivuitoare de containere
Macaraua stivuitoare de containere Liebherr LRS 545 este 
proiectată pentru manevrarea rapidă a containerelor și 
semiremorcilor, fiind agilă și distingându-se prin forma tri-
unghiulară, combinată cu un stil de conducere confortabil și 
performanţă remarcabilă.

Macara stivuitoare de containere Liebherr LRS 545 manevrând un container în 
portul din Antwerp (Belgia)

Macarale pentru containere Liebherr în portul din San Antonio (Chile) Cinci macarale de stivuire pe șine (RMGs) în acţiune în portul Felixstowe  
(Marea Britanie)
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Macaraua portuară Liebherr de tip LHM 550 pregătesc o navă-container în portul Antwerpen (Belgia)
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Macaralele navale, plutitoare și offshore

Cu gama de produse a macaralelor navale și plutitoare, 
Liebherr pune la dispoziţie utilaje de manipulare de utilitate 
practică pe nave maritime, barje și transbordoare de toate 
tipurile. Diversele game de produse cuprind macarale de bord 
cu brațul acționat cu cabluri sau prin cilindru hidraulic pentru 
manipularea containerelor și a mărfurilor colectate, precum și 
macarale pentru încărcături grele. Macaralele graifer cu patru 
cabluri puternice și concepute pentru regimul de funcţionare 
permanentă sunt adecvate în special pentru manipularea 
materialelor în vrac atât în porturi cât și în largul mării.
Instalările de macarale compacte pentru utilizarea la instala-
ţii pentru mal, în porturi și șantiere navale fac de asemenea 
parte din portofoliul de macarale navale. Aceste macarale 
sunt montate pe coloane fixe (Fixed Cargo Cranes) sau por-
taluri mobile (Travelling Cargo Cranes).

Posibilităţi de utilizare diversificate
Macaralele offshore de la Liebherr nu sunt utilizate numai pe 
platforme petroliere și de gaz, ci și pentru ridicarea instala-
ţiilor de energie eoliană offshore, desfiinţarea de platforme, 
pentru manevrarea submarinelor comandate de la distanţă 
sau pentru poziţionarea conductelor și cablurilor de teleco-
municaţie pe fundul mării.

În gama de produse Liebherr pentru domeniul offshore sunt 
incluse mașini cu mecanism de tragere a cablului, macarale 
cu cilindri hidraulici, precum și cu lagăre anti-frecare de mari 
dimensiuni sau macarale turn. Pentru construcţia, respec-
tiv desfiinţarea instalaţiilor de energie eoliană offshore și a 
platformelor, Liebherr pune la dispoziţie o serie de fabricaţie 
vastă de macarale offshore grele cu capacităţi portante de 
până la 5.000 de tone și cu o lungime maximă în consolă a 
braţului de peste 160  de metri.

Fără riscuri şi testat în practică
În funcţie de cerinţe, varianta de execuţie a macaralelor offs-
hore Liebherr poate fi prevăzută cu o propulsie diesel sau 
electrică. În plus, toate componentele de securitate și com-
ponentele electrice pot fi prevăzute cu protecţii contra explo-
ziilor. Macaralele pot fi utilizate la temperaturi ambiante de 
până la -50 °C, precum și în variante speciale de mare adân-
cime pentru lucrări de ridicare de până la 3.600  m sub nivelul 
apei.

Liebherr CBG 300 cu prelungire pe un vapor de transbordare a cărbunelui 
pentru întinderile de apă nedelimitate

BOS 4200 pentru lucrări de întreţinere şi îngrijire pe platforma din Mittelplate din 
Marea Nordului

Macaralele de mare capacitate Liebherr CBB 4200 pe o navă multifuncţională
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Macaraua plutitoare de tip TCC 78000 instalând braţul macaralei HLC 295000
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Domeniul transportului aerian

Liebherr-Aerospace este un furnizor de top al sistemelor 
pentru industria aeronautică având o experienţă de peste 
cinci decenii. Spectrul echipamentelor pentru transport 
aerian Liebherr pentru domeniul civil și militar, cuprinde 
sisteme de comandă a avioanelor și sisteme de acţionare, 
trenuri de aterizare și sisteme de management aerian, trans-
misii, precum și componente electronice.

Utilizare versatilă
Aceste sisteme sunt utilizate în avioane de mare capacitate, 
avioane regionale și de mici dimensiuni, avioane cu reacţie, 
avioane business, avioane de luptă, avioane de transport 
militar, avioane militare de antrenament, precum și în elicop-
tere civile și militare. Acestea contribuie substanțial la per-
formanţele avioanelor, la siguranța, precum și la confortul 
pasagerilor și echipajului. 

Servicii complete de asistență şi mentenanță
Liebherr-Aerospace dispune de patru unităţi de producţie 
pentru echipamentele din sectorul de transport aerian :  
Lindenberg (Germania), Toulouse (Franţa), Guaratinguetá 
(Brazilia) și Nizhny Novgorod (Rusia). Aceste unități de pro-
ducție oferă la nivel mondial componente OEM și servicii 
de asistență pentru clienți, dispunând de centre suplimen-
tare în: Saline (Michigan, SUA), Seattle (Washington, SUA), 
Montréal (Canada), Sao José dos Campos (Brazilia), Ham-
burg (Germania), Moscova (Rusia), Dubai (EAU), Bangalore 
(India), Singapore și Shanghai (China).

Activităţile serviciului de asistenţă pentru clienţi cuprind 
servicii de mentenanță și reparație, asistenţă tehnică, docu-
mentaţie și piese de schimb, precum și un service AOG 
(Aircraft on Ground). În calitate de partener de încredere 
al producătorilor și administratorilor de avioane, Liebherr- 
Aerospace acoperă întregul ciclu de viață al unei aeronave.

 Angajaţi ai serviciului de asistenţă pentru clienţi in timpul unei lucrari la trenul de aterizare.



© Airbus Helicopters

© Airbus
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Domeniul transportului aerian

Lucrări la o componentă a instalaţiei de climatizare

Airbus A350 zboara cu tehnologie Liebherr bei zboară

Certificarea unui cilindru de acţionare

H135 echipat cu sistem de servo-comandă a rotorului principal și spate de la Liebherr



© Bombardier

© Bombardier
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Sisteme pentru tehnologia transporturilor

Liebherr-Transportation Systems este un producător renu-
mit de sisteme și componente pentru industria feroviară. 
Compania cu sediul principal în localitatea austriacă Kor-
neuburg este cunoscută pentru soluţii tehnice competitive 
în domeniul instalaţiilor de climatizare, sistemelor hidraulice 
de acţionare și componentelor electronice pentru vehicule 
pe șine de toate tipurile, bazându-se pe o experienţă înde-
lungată în dezvoltarea și fabricarea acestor tehnologii.

Sisteme pentru confort şi securitate
Soluţiile de sisteme personalizate sunt utilizate cu succes 
la trenurile de mare viteză, trenurile internaţionale, tramvaie, 
alte vehicule pe șine, precum și la autobuze. Acestea îmbu-
nătăţesc confortul călătoriei și cresc siguranța în trafic.

Cu investiţii continue în cercetare și dezvoltare, Liebherr- 
Transportation Systems concepe soluţii și componente 
pentru viitorul industriei feroviare și a automobilelor.

Prezenţă la nivel global
Domeniului de tehnologie a transporturilor îi stau la dispozi-
ţie, pe lângă amplasamentele proprii de fabricaţie, vânzare 
și service din Korneuburg (Austria), Marica (Bulgaria), Man-
nheim (Germania), Paris (Franţa), precum și Sunderland (UK) 
și Londra Gatwick (UK) și amplasamentele de dezvoltare și 
service ale grupului de companii Liebherr din toată lumea. 
În cadrul acestei organizări globale, Liebherr-Transportation 
Systems este prezent pretutindeni pentru clienţi.

Liebherr dotează tramvaiul Flexity Berlin cu instalaţii de climatizare

Mentenanța unui actuator electro-hidraulic 

Sisteme de răcire Liebherr pentru baterii Litiu-Ion utilizate la autobuzele  
electrice din Berlin și Braunschweig



© DB AG
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Instalaţia de climatizare Air-Cycle de la Liebherr, modernă și ecologică asigură confortul în ICE 3
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Liebherr proiectează și produce mașini unelte automatizate 
de danturare, precum și scule de danturare și măsurare de 
înaltă calitate. Produsele inovatoare se disting prin gradul înalt 
de precizie, disponibilitate și ușurintă în operare. In plus cli-
enții din toată lumea apreciază eficiența energetică precum 
și rentabilitatea economică a mașinilor unelte și a sistemelor.

Maşini unelte de danturare 
Liebherr pune la dispozitie o gamă largă de mașini unelte de 
danturare, de calitate superioară. Divizia de mașini unelte este 
în continuă dezvoltare, acordând o atenție specială sporirii 
eficienței energetice. Incepând de la industria constructoare 
de automobile până la producătorii de turbine eoliene, clienții 
din toată lumea acordă încredere echipamentelor Liebherr.

Gama mașinilor unelte de danturare include mașini de frezat 
roți dințate prin rostogolire, mașini de mortezat precum și 
mașini de rectificat profile, acestea utilizându-se la prelucra-
rea danturilor cilindrice din materiale moi și semidure cu dia-
metre până la 16,000 mm. Prin intermediul interfeței noi de 
operare, mașinile unelte de danturare de la Liebherr se pot 
opera intuitiv și confortabil.

Scule de danturare
Liebherr reprezintă unul dintre cei mai mari producători mon-
diali de scule de danturare și scule pentru stoc. Liebherr 
dezvoltă soluții individuale pentru clienții săi. Printre serviciile 
oferite se află și proiectarea roților dințate speciale, realizate 
prin mortezare. În plus, Liebherr asigură calitatea superioară 
a sculelor de danturat pe care le produce. Dezvoltările inova-
toare și durata de viață crescută a sculelor dovedesc faptul 
că Liebherr este un partener de încredere.

Măsurare 
Oferta Liebherr include o gamă largă de mașini de măsurat. 
Combinația de mecanică de măsurare de înaltă precizie și 
software-ul dedicat de măsurare a angrenajelor garantează 
rezultate exacte de măsurare.

Prelucrare fină prin rectificare și lustruire

Scule noi pentru mașini de frezat 

Mașini unelte de danturare,  
scule de danturare și măsurare
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Mașini de danturare Liebherr pentru prelucrarea danturilor cilindrice din materiale moi și semidure cu diametrul piesei de la 60 mm până la 16.000 mm
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Sisteme de automatizare

În domeniul automatizării sistemelor, Liebherr s-a impus pe 
plan mondial ca specialist în soluții de automatizare. Grupul 
produce sisteme pentru automatizarea mașinilor unelte, 
precum și soluții inovatoare pentru automatizarea producției 
și a fabricilor.

De la roboţi la sisteme de manevrare
Spectrul larg de sisteme automatizate variază de la roboți 
liniari și aplicații robotizate pentru transportul și depozita-
rea materialelor până la soluții automatizate de manevrare a 
paleților. In acest sens se face posibilă realizarea de proiecte 
în toate departamentele producției și asamblării. Liebherr 
garantează o disponibilitate peste medie a sistemelor auto-
matizate. 

Costuri reduse şi flexibilitate mai mare 
Soluţiile de automatizare produse de Liebherr reduc costurile 
de producţie și fac posibilă o reacţie promptă la modificarea 
cerinţelor pieţei. În prim-plan se află astfel rentabilitatea eco-
nomică, ușurinţa în operare, calitatea și fiabilitatea, precum și 
o flexibilitate mare.

Transportor cu lanț din material plastic ( KKB) utilizat ca sistem de transport al arborilor cotiți. 
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Robot portal pentru piese cu masa de la 0,5 kg până la 1.500 kgBin Picking: descărcare economică a materialelor în vrac

Sistem liniar de manevrare a paleţilor (PHS) pentru sarcini de transport de la 500 kg până la 13.000 kg
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Motoare cu ardere internă și sisteme de injecţie

Liebherr dezvoltă și produce începând cu anul 1984 la 
fabrica sa din Bulle, Elveţia motoare cu ardere internă, puter-
nice și robuste, pentru cele mai diferite aplicaţii, printre altele 
în domeniile construcţiilor supraterane și subterane, în mine-
rit, în domeniul vehiculelor speciale, în aplicaţii staţionare, 
precum și în utilaje agricole și forestiere.

Motoare diesel puternice în design modular
Portofoliul motoarelor diesel de la Liebherr acoperă o gamă 
largă de putere de la 120 kW până la 4,5 MW. Motoarele 
cu 4 până la 20 de cilindri prezintă numeroase avantaje 
pentru clienţi: randament ridicat, construcţie robustă și între-
ţinere curentă simplă. Graţie construcţiei modulare, diversele 
motoare pot fi adaptate simplu la cerinţele clienţilor, specifice 
aplicaţiilor. Liebherr oferă totodată sisteme de tratare post-
combustie a gazelor de eșapament corespunzător cerinţelor 
legale din diversele pieţe, conform reglementarilor în vigoare. 
Pentru treapta IV și Tier 4 final, Liebherr se bazează complet 
pe sistemul inovator SCRonly, pentru treapta V pe sistemul 
SCRFilter, ambele de concepţie proprie.
 

Motoare cu gaz pregătite pentru montare
Performantele motoare cu gaz Liebherr conving prin înalta 
lor eficienţă și fiabilitate. Optimizate pentru funcţionarea cu 
gaz metan, biogaz și gaze speciale, ele sunt adecvate pentru 
cele mai diferite aplicaţii. Clienţii apreciază în special faptul 
că Liebherr livrează unităţile în stare pregătită de montare cu 
dotarea completă.

Sisteme de injecţie „Made by Liebherr“
Liebherr produce din anul 2013 sisteme de injecţie proprii în 
Germania și Elveţia. Sistemele Common-Rail și sistemele fia-
bile de comandă și control ale motorului produse de Liebherr 
garantează un randament ridicat al motorului cu un consum 
redus de carburant. Ca urmare, ele fac posibilă respectarea 
prescripţiilor de emisii tot mai restrictive pentru motoarele 
diesel.

Stand de verificare pentru motoare cu gaz Montarea sistemelor Common-Rail în camera de aer curat
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Linie de montaj pentru motoare în V
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Tehnologia de acţionare hidraulică și mecanică

La șase amplasamente din Europa, Asia, precum și America 
de Nord și de Sud se dezvoltă și se produce o gamă largă 
de componente pentru tehnologia de acţionare hidraulică și 
mecanică. Din oferta vastă de servicii face parte printre altele 
și recondiţionarea componentelor folosite.

Pompe şi motoare hidraulice cu 
durată de viață îndelungată
Din anul 1978 Liebherr pune la dispoziţie pompe și motoare 
cu piston axial de mare calitate pentru circuitul deschis și 
închis. Unităţile cu durată mare de viață pentru gamele de 
medie și înaltă presiune acoperă un spectru larg de aplicaţii 
în hidraulica mobilă și staţionară. Supape și dispozitive pilot 
performante completează gama de produse.

Lagăre anti-frecare de mari dimensiuni versatile
Liebherr produce rulmenți de rotire cu bile și role în multi-
ple dimensiuni și variante. Experienţa de decenii, ingineria și 
know-how-ul  cuprinzător precum și instalaţiile de producţie 
ultramoderne asigură produse de o calitate remarcabilă. Rul-
menţii cu un diametru de aproximativ peste zece metri nu 
se utilizează numai la mașini de construcţii și macarale, ci și 
în instalaţiile de energie eoliană, aplicaţii de lucru maritime și 
mașini de avansare în tunel.

Echipat pentru cele mai grele condiții: 
Transmisii şi trolii cu cablu de sarcină 
Liebherr produce anual zeci de mii de transmisii și trolii cu 
cablu de sarcină cu fiabilitate și calitate maximă. Liebherr 
oferă diverse variante de transmisii, de la reductoare de rotire 
sau pentru trenuri de rulare în serie mare de fabricație până 
la trolii și reductoare planetare concepute special pentru 
diverse aplicații.

Cilindri hidraulici pentru orice sarcină
Cu diametre ale pistoanelor de până la 500 mm și lungimi ale 
curselor de până la 8 m, portofoliul de cilindri impresionează 
printr-o mare varietate. În strânsă colaborare cu clientul se 
proiectează soluţii inovatoare pentru aplicaţii ale macarale-
lor, utilajelor terasiere și de minerit, pentru aplicaţii maritime, 
precum și instalaţii staţionare. Amortizoare pentru condiții 
grele de exploatare, agregate hidraulice performante și sen-
zoristică inteligentă completează oferta.

Componente din material plastic întărit cu fibre 
de carbon (CFK)
Tehnologia fibrelor compozite oferă o libertate maximă de 
configurare în ceea ce privește dezvoltarea componentelor. 
Datorită varietăţii mari de materii prime și orientării fibrelor de 
armare, materialul este configurabil. Astfel, datorită utiliză-
rii materialelor compozite, apar soluţii individuale în diverse 
domenii de aplicare. CFK poate fi utilizat pretutindeni unde 
optimizarea greutăţii duce la creșterea performanţei compo-
nentei și, implicit, a întregului sistem. De la dezvoltare până la 
producţie – Liebherr reunește competenţa întregului lanţ de 
procese în cadrul propriei companii.

Montarea reductoarelor de rotire de tipul DAT 1000Producţie cu propria mașină de înfășurare CFK



Produsele și serviciile  grupului de companii Liebherr 49

Călire inductivă a lagărelor cu rostogolire de dimensiuni mari

Instalaţie de vopsire robotizată pentru cilindrii standard
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Tehnologia de acţionare electrică  
și echipamentul electronic

Liebherr pune la dispoziţie un spectru larg de produse fia-
bile din domeniul tehnicii de acţionare și comandă și echi-
pamentelor electronice.

Interfeţe om-maşină şi gateway-uri 
Unităţile de afişare şi operare de la Liebherr uşor de utilizat 
conving prin configurare ergonomică şi conectivitate. Astfel, 
acestea pot fi integrate optim în interfeţele om-maşină. În plus, 
Liebherr a introdus unităţi telematice în program, care, dato-
rită hardware-ului mai puternic, permit mai multe domenii de 
aplicare decât produsele telematice convenţionale.

Blocuri electronice de comandă şi reglaj specifice 
clientului 
Liebherr produce blocuri electronice de comandă și reglaj 
în centrul de competenţă pentru electronică din Lindau am 
Bodensee (Germania). Sistemele electronice mobile specifice 
clientului se utilizează în utilaje de lucru mobile sau în vehicule 
speciale. În aeronautică și în tehnologia feroviară, ansamblu-
rile concepute individual își dovedesc eficienţa printre altele în 
sisteme de aer și de răcire.

Sistem de senzori precis
Liebherr a dezvoltat un principiu de măsurare unic pentru toţi 
cilindrii hidraulici: sistemul inteligent de măsurare de la dis-
tanţă LiView®. Datorită dispozitivului de măsurare absolută de 
înaltă rezoluţie, LiView® determină poziţia şi viteza pistonului. 
O cameră digitală inteligentă completează portofoliul siste-
mului de senzori şi oferă funcţii senzoriale precum trasarea 
de borduri şi fluxul optic.

Sistemul electronic de putere cu disponibilitate mare 
Sistemul electronic de putere Liebherr pentru aplicaţii industri-
ale a fost dezvoltată pentru utilizarea în condiţii de mediu dintre 
cele mai dificile. Sistemele cu invertoare de frecvenţă, modu-
lele de putere, acumulatoarele de energie și regulatoarele CC/
CC conving în special prin densitatea de putere mare, disponi-
bilitate și eficienţa ridicată. Sistemul electronic de putere pentru 
aeronautică se utilizează în sistemele de comandă a avioane-
lor, sistemele de alimentare și sistemele de aer și de răcire. 

Unităţi de comandă care îndeplinesc 
toate cerinţele clienţilor
În calitate de partener în procesul de dezvoltare, Liebherr oferă 
unităţi de comandă personalizate. În Biberach, Germania, se 

produc unicate, precum și serii mici sau mijlocii. Acestea sunt 
configurate constructiv conform cerinţelor speciale, ca de 
exemplu grade de protecţie mai mari sau cote de încorporare 
speciale. Liebherr configurează de asemenea individual solu-
ţii de automatizare și sisteme de acţionare electrice pentru 
aplicaţii staţionare și mobile.

Maşini electrice eficiente
Liebherr dezvoltă și produce de peste 50 de ani la fabrica din 
Biberach motoare electrice eficiente și generatoare pentru 
cele mai diferite necesităţi ale clienţilor. Cele mai moderne 
procedee de configurare și simulare constituie baza princi-
pială pentru construcţia motoarelor asincrone și cu magnet 
permanent compacte, precum și a generatoarelor sincrone și 
asincrone cu densitate de putere mare.

Instalarea unităţilor de comandă la macaralele pentru containere
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Echiparea plăcilor electronice cu tehnologie SMD

Atelier de bobinaj a mașinilor electrice pentru camioane miniere și macarale portuare
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Produse pentru răcire și congelare pentru uz casnic

Sectorul aparatelor electrocasnice Liebherr este specializat în 
producerea de aparate frigorifice și congelatoare și, cu o pro-
ducţie anuală de aproximativ 2,3 milioane de aparate, se numără 
printre ofertanţii europeni de frunte. Acest domeniu de producţie 
a fost înfiinţat în anul 1954 la amplasamentul din Ochsenhausen. 

Rețea de producţie modernă
La amplasamentele din Ochsenhausen (Germania), Lienz 
(Austria), Marica (lgaria), Kluang (Malaysia) și Aurangabad 
(India), se produc frigidere verticale, combinaţii de răcire-con-
gelare, dulapuri frigorifice, congelatoare, precum și aparate 
încorporate. Din portofoliul inedit fac parte de asemenea 
dulapuri de climatizare pentru vinuri și soluţii orientate pe 
necesităţile clientului.

Alimente proaspete acasă 
Alimentaţia sănătoasă şi un stil de viaţă sănătos sunt mega-
tendinţele actuale ale societăţii. Cine se alimentează conşti-
ent şi cumpără fructe şi legume proaspete din piaţă doreşte 
să le menţină proaspete şi cât mai mult timp şi după ce le 
aduce acasă. Clienţii doresc ca aparatele frigorifice şi con-
gelatoarele să ofere mai mult confort în viaţa de zi cu zi, iar 
alimentele să aibă o durată de valabilitate mai mare. În gene-
ral, microorganismele influenţează perioada de valabilitate, 
iar răcirea încetineşte activitatea organismelor. Datorită unor 
tehnologii precum BioFresh şi DuoCooling, risipa de alimente 
din cauza deteriorării acestora şi necesitatea de a achiziţiona 
în permanenţă alimente proaspete ţin de domeniul trecutului. 
Astfel, clienţii câştigă timp preţios şi economisesc bani.

Mai mult spaţiu pentru alimente 
Pentru fuziunea dintre bucătărie şi spaţiul locativ pentru fami-
liile numeroase cu cerinţe complexe de depozitare a alimen-
telor, compania Liebherr pune la dispoziţie aparate frigorifice 
şi de congelare adecvate. Astfel, datorită designului lor, apa-
ratele mari sunt deosebit de atractive şi fac adevărate mira-
cole în ceea ce priveşte spaţiul de depozitare. O alternativă la 
combinaţiile Side-by-Side şi un punct de atracţie în bucătărie 
o reprezintă aparatele cu uşi franceze.

Soluţia potrivită pentru orice dorinţă a clientului 
Lipsa spaţiului locativ din oraşe, chiriile din ce în ce mai mari, 
precum şi construcţiile fără pivniţă şi fără bariere sunt teme 
care modifică vizibil societatea actuală. Toate acestea duc la 
creşterea nevoii de aparate frigorifice şi congelatoare, cum 
ar fi aparatele înguste cu poziţionare independentă, apara-
tele de masă compacte sau frigiderele încorporabile. Clienţii 
se aşteaptă la o flexibilitate maximă atunci când planifică şi 
configurează bucătăria sau când înlocuiesc un frigider. Cu 
sortimentul vast de aparate frigorifice şi congelatoare, apara-
tele electrocasnice Liebherr oferă o soluţie adecvată pentru 
orice situaţie. Şi pentru casele fără pivniţă sau pentru clădirile 
înalte, aparatele oferă, datorită compartimentului special de 
răcire, o posibilitate suplimentară de depozitare. Intervalul de 
temperatură care imită temperatura din pivniţă este adecvat 
mai ales pentru depozitarea alimentelor sensibile la frig şi la 
lumină, cum ar fi cartofii, ceapa sau fructele tropicale.

Cu tehnologia BioFresh depozitaţi alimente bogate în vitamine și minerale la 
temperatura corectă și umiditatea ideală a aerului

În bucătăriile mai mici, cu spaţiu redus, aparatele încorporabile Liebherr cu 
compartiment extractibil valorifică spaţiile de depozitare greu accesibile. Datorită 
sistemului confortabil LiftUp-Box, beneficiaţi de spaţiu suficient pentru depozita-
rea alimentelor, iar acestea sunt uşor accesibile
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Particularitatea deosebită o reprezintă uşile duble ale compartimentului frigorific, care conferă bucătăriei un aspect modern
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Produse pentru răcire și congelare  
pentru uz profesional

Pentru răcire și congelare profesională Liebherr oferă o gamă 
specială, foarte diversificată. Pentru aplicații profesionale 
echipamentele trebuie să fie fiabile și să funcționeze perfect 
în condiții extreme. Aici intervine calitatea Liebherr: echipa-
mentele pentru uz comercial îndeplinesc cerințele exigente 
ale clienților industriali datorită combinației dintre înalta per-
formanță de răcire și finisajele și funcțiile de înaltă calitate. 
Graţie componentelor de înaltă calitate, ele îndeplinesc exi-
genţele profesionale în gastronomie, comerţ și laboratoare. 
Frigiderele și congelatoarele pentru uz professional sunt pro-
duse în fabricile din Lienz (Austria) și Kluang (Malaesia).

Aparate moderne pentru profesionişti
Aparatele destinate industriei mici se supun unor cerinţe 
extrem de ridicate. Acestea oferă toate avantajele care fac 
diferenţa în domeniul profesional: componente de mare cali-
tate și volum util maxim, putere de răcire eficientă și ușurinţă 
la curăţare. Componentele de refrigerare extrem de efici-
ente permit răcirea constantă a alimentelor – chiar și atunci 
când ușile sunt deschise și închise frecvent. Agenţii frigorifici 
puternici și nepoluanţi, precum și echipamentul electronic 
precis, asigură menţinerea calităţii și prospeţimii alimentelor 
care pot fi depozitate pentru perioade îndelungate de timp. 
Sortimentul este îmbogăţit cu elemente de interes în ceea 
ce privește designul: aparatele BlackLine, care sunt fabricate 
în întregime din componente de culoare neagră. Ușa mare 
din sticlă și sistemele inovatoare de iluminare evidenţiază ali-
mentele depozitate.

Certificat EcoVadis pentru durabilitate 
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, în calitate de specia-
list în aparate destinate industriei mici, primeşte certificatul 
EcoVadis pentru performanţe deosebite în ceea ce priveşte 
durabilitatea. EcoVadis, ofertantul de frunte pe plan mondial 
în ceea ce priveşte ratingurile pentru durabilitate, decorează 
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Austria) cu medalia de 
argint, recunoscând, astfel, eforturile continue ale compa-
niei în domeniul protecţiei mediului, drepturilor muncii şi ale 
omului, eticii, precum al achiziţiilor durabile.

Cea mai bună prezentare a mărfurilor şi o 
eficienţă energetică optimă 
Noile combine Liebherr pentru supermarketuri nu sunt doar 
inovatoare și concepute pentru diferite domenii de utilizare, 
ci oferă activităţii de vânzare cu amănuntul a produselor ali-
mentare și potenţialul pentru succes economic. Obiceiurile 
de cumpărare ale clienţilor în cadrul activităţii de vânzare cu 
amănuntul a produselor alimentare se modifică, la fel ca și 
cerinţele acestora în ceea ce privește calitatea și disponibili-
tatea produselor. În prezent, hotărâtoare este întreaga expe-
rienţă de vânzare și satisfacerea cerinţelor clienţilor. Două 
aparate Liebherr din domeniul industriei mici au primit pre-
miul Red Dot 2019 la categoria „Designul produsului”. În cazul 
produselor premiate, compania Liebherr a reușit să îmbine 
până în cel mai mic detaliu designul atrăgător, ușurinţa deo-
sebită în utilizare și funcţionalitatea.

Datorită sistemelor inovatoare de iluminare, alimentele sunt optim evidenţiate, 
ceea ce permite alegerea rapidă a acestora

Juriul de experţi a acordat sigiliul de omologare pentru design combinelor 
Liebherr pentru supermarketuri şi suprastructurii congelatoarelor (FreezerTop) 
SFT 1223
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În aparatele frigorifice Liebherr pentru medicamente sunt depozitate mereu în siguranţă preparate de înaltă calitate şi medicamente perisabile.  
Sistemele de alarmă optică şi acustică avertizează în cazul abaterilor de temperatură. Ilustrat MKv 3913
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Hotelurile Grupului Liebherr

Hotelul Löwen Montafon impresionează prin ospitalitatea 
specifică zonei Alpilor, bucătăria tradiţională și un spa gene-
ros. În Irlanda, oaspeţii se pot destinde în The Europe Hotel 
& Resort, în Ard na Sidhe Country House sau în The Dunloe 
Hotel & Gardens, pot explora peisajele pitorești și pot savura 
vederea panoramică asupra pajiștilor verzi irlandeze și lacu-
rilor fermecătoare. În cartierul vechi din Memmingen se află 
hotelul Falken care, cu amplasamentul său optim, invită la 
descoperirea obiectivelor turistice ale orașului și ale minuna-
tului Allgäu.

Situate în Austria, Irlanda și Germania în mijlocul unor peisaje 
naturale feerice și concepute cu o mare atenție la detalii, hote-
lurile Grupului Liebherr vă invită la relaxare în confort maxim. 
Serviciul exclusivist și dotările de excepție îndeplinesc toate 
dorinţele.

Şase hoteluri – fiecare cu farmecul său unic
Situat în centrul zonei montane din Tirol, hotelul Interalpen 
Tyrol nu oferă numai o panoramă unică minunată, ci și camere 
generoase, un centru SPA inedit și o bucătărie exclusivistă.
 

Löwen Hotel Montafon, Schruns (Austria)

Hotel Falken, Memmingen (Germania)

The Europe Hotel & Resort, Killarney (Irlanda)

Ard na Sidhe Country House, Killorglin (Irlanda)
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Interalpen-Hotel Tyrol, lângă Seefeld (Austria)

The Dunloe Hotel & Gardens, Killarney (Irlanda)
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Echipamente 
terasiere

Minerit Macarale mobile Echipamente 
pentru beton

Macarale turn

Diviziile Grupului de companii Liebherr

Macarale turn 
Divizia dezvoltă macarale turn și macarale mobile de con-
strucţii, care îndeplinesc cele mai diferite cerinţe. Acestea 
sunt produse în Germania, Brazilia, India, Rusia și Spania.

Tehnologia betonului
Liebherr este prezent în toată lumea în calitate de ofertant 
complet pentru tehnologia betonului. Staţii de betoane, auto-
betoniere, pompe de beton, precum și alte produse pentru 
producerea și transportul betonului. Acestea sunt fabricate în 
fabricile din Germania, Brazilia, China și Thailanda.

Mişcare de terasamente
Liebherr produce o gamă largă de utilaje terasiere în faricile 
din Germania, Franţa, Austria, China, Brazilia și Rusia. Din 
acest domeniu de activitate mai fac parte totodată utilajele 
speciale pentru construcţii subterane și utilajele pentru mani-
pularea materialelor în diferite aplicații.

Minerit
Divizia pentru minerit furnizează industriei miniere utilaje 
pentru exploatarea materiilor prime prin exploatările de supra-
față. Excavatoarele miniere și autobasculantele Liebherr sunt 
produse în Franţa și SUA.

Macarale mobile
Liebherr pune la dispoziţie cea mai mare gamă de macarale 
cu braț telescopic și macarale mobile și pe șenile din lume. 
Acestea sunt produse în Germania și Austria.
 

Liebherr modelează progresul tehnologic în numeroase domenii. Cele unsprezece divizii ale grupului de companii și gama 
largă de produse sunt o dovadă pentru experienţa de decenii și cunoștinţele de specialitate. Schimbul de idei dintre domeniile 
de activitate promovează inovația și dezvoltarea tuturor ariilor de activitate.
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Aerospace şi 
tehnologia 
transporturilor

Tehnica angrena-
jelor şi sisteme de 
automatizare

Aparate de  
uz casnic

HoteluriComponenteMacarale  
maritime

Macarale maritime
Pentru manipularea maritimă a mărfurilor, Liebherr pune la 
dispoziţie macarale navale, plutitoare, offshore, pentru con-
tainere și macarale portuare mobile, Reachstacker, precum și 
alte utilaje de transbordare a materialelor, concepute special 
pentru utilizarea în porturi. Fabricile acestei divizii se află în 
Irlanda, Marea Britanie, Germania și Austria.

Tehnica angrenajelor şi sisteme de automatizare
Divizia dezvoltă sisteme și componente inovatoare pentru 
avioane, dar și pentru vehicule pe șine. Acestea sunt produse 
în fabricile din Germania, Franţa, Brazilia, Rusia, China, Aus-
tria și Bulgaria.

Maşini unelte şi sisteme de automatizare
Liebherr se numără printre producătorii de top de mașini de 
danturare, scule de danturare și sisteme de automatizare. 
Acestea se produc în Germania, Italia, India și SUA.

Produse pentru răcire şi congelare
Liebherr dezvoltă produse pentru răcire și congelare atât 
pentru uz casnic cât și pentru uz preofesional în comerţ, gas-
tronomie și laboratoare. Fabricile se află în Germania, Austria, 
Bulgaria și Malaesia.
 
Componente
Divizia dezvoltă componente pentru mecanică, hidraulică 
și electrică și sisteme de control. Acestea sunt produse în  
Germania, Elveţia, China, Brazilia și în Mexic.

Hoteluri
Grupul de companii Liebherr deţine în Irlanda, Austria și  
Germania șase hoteluri de lux.
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Locațiile companiilor Liebherr
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Amplasamentele din toată lumea se găsesc și la adresa www.liebherr.com
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Societăţile într-o perspectivă generală

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
Azerbaidjan
 Liebherr-Azeri LLC
 Baku 
Bulgaria
 Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
 Radinovo 
 Liebherr-Transportation Systems Marica EOOD
 Radinovo 
Danemarca
 Liebherr-Danmark ApS
 Hedensted
Elveţia
 Liebherr-Baumaschinen AG
 Reiden
 Liebherr-Components AG
 Nussbaumen
  Liebherr-Component Technologies AG
 Bulle
 Liebherr-Export AG
 Nussbaumen
 Liebherr-Hotels AG
 Bulle

Europa de Vest

 Liebherr-Industrieanlagen AG
 Bulle
 Liebherr-International AG
 Bulle
 Liebherr-Intertrading AG
 Bulle
 Liebherr Machines Bulle SA
 Bulle
 Liebherr-Service AG
 Nussbaumen
Finlanda

 Liebherr-Finland Oy Ab
 Helsinki
Franţa
 Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
 Toulouse
 Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
 Toulouse 
 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
Germania
 Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
 Lindenberg
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 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
Irlanda
 Killarney Hotels Ltd.
 Killarney 
 Liebherr-Construction Equipment Ireland Limited
 Rathcoole 
 Liebherr Container Cranes Ltd.
 Killarney
Italia
 Liebherr-EMtec Italia S.p.A.
 Lallio
 Liebherr-Italia S.p.A.
 Monfalcone
 Liebherr-Utensili s.r.l.
 Collegno
Marea Britanie
 Liebherr-Great Britain Ltd.
 Biggleswade
 Liebherr-Rental Ltd.
 Biggleswade
 Liebherr Sunderland Works Ltd.
 Sunderland
Norvegia
 Liebherr-Norge AS
 Ingeberg 
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Africa de Sud
 Liebherr-Africa (Pty) Ltd
 Springs 
Algeria
 Liebherr Algérie, EURL
 Algier 
Arabia Saudită
 Saudi Liebherr Company Ltd. 
 Jeddah (60 %)
Emiratele Arabe Unite
 Liebherr Middle East FZE 
 Dubai
Ghana
 Liebherr-Ghana Ltd.
 Accra
Maroc
 Liebherr-Maroc SARL
 Casablanca
Mozambic
 Liebherr-Mozambique, Lda.
 Maputo
Nigeria
 Liebherr-Nigeria Ltd.
 Abuja (90 %)
Zambia
 Liebherr Zambia Ltd.
 Lusaka

Africa / Orientul apropiat şi mijlociu

Olanda
 Liebherr-Maritime Benelux B.V.
 Amersfoort
 Liebherr-Nederland B.V.
 Amersfoort
Polonia
 Liebherr-Polska sp. z o.o.
 Ruda Śląska
Portugalia
 Liebherr Portugal, Lda.
 Venda do Pinheiro 
Republica Cehă
 Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
 Brno
România
 Liebherr-Romania S.R.L.
 Bucharest
Rusia
 Liebherr-Aerospace Nizhny Novgorod OOO
 Nizhny Novgorod (75.1 %)
 Liebherr-Nizhny Novgorod OOO
 Nizhny Novgorod
 Liebherr-Russland OOO
 Moskau
Spania
 Liebherr Iberica, S.L.
 Azuqueca de Henares
 Liebherr Industrias Metálicas, S.A. 
 Pamplona 
Suedia
 Liebherr-Sverige AB
 Västerås
Turcia
 Liebherr Makine Ticaret Servis Limited Şirketi
 Istanbul
Ungaria
 Liebherr-Építöipari Gépek Magyarország Kft.
 Györ
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Canada
 Liebherr-Canada Ltd.
 Burlington, ON 
Mexic
 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
SUA
 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

Argentina
 Liebherr-Argentina S.A.
 Buenos Aires
Brazilia
 Liebherr Aerospace Brasil Eireli
 Guaratinguetá
 Liebherr Brasil Eireli
 Guaratinguetá
Chile
 Liebherr Chile SpA 
 Santiago de Chile
Columbia
 Liebherr Colombia SAS
 Bogotá D.C.
Panama
 Liebherr Panama S.A.
 Panama City
Peru
 Liebherr Distribuidora Peru S.A.C.
 Lima

America de Nord America Centrală şi de Sud
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Australia
 Liebherr-Australia Pty. Ltd.
 Adelaide
China
 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 %)
Coreea de Sud
 Liebherr Machine Tools and Automation Korea Ltd.
 Seoul (70 %)
 Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.
 Seoul
India
 Liebherr Appliances India Private Limited
 Mumbai 

Asia şi Oceania

 Liebherr CMCtec India Private Limited
 Pune
 Liebherr India Private Limited
 Mumbai
 Liebherr Machine Tools India Private Limited
 Bangalore (60 %)
Indonezia
 PT. Liebherr Indonesia Perkasa
 Balikpapan
Japonia
 Liebherr Japan Co., Ltd.
 Yokohama
Kazahstan
 Liebherr Kasachstan TOO
 Almaty 
Malaysia
 Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD.
 Kluang
 Liebherr Sales Kluang SDN. BHD.
 Kluang
Noua Caledonie
 Liebherr-Nouvelle-Calédonie SAS
 Nouméa
Singapore
 Liebherr-Singapore Pte Ltd
 Singapore
Thailanda
 Liebherr (Thailand) Co., Ltd.
 Rayong





Liebherr-International AG
1630 Bulle, Elveția
Phone: +41 26 913 31 11
Fax: +41 26 913 31 31
www.liebherr.com P
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