
Domiešavače betónu Liebherr - generácia 05

Efektívny a ekonomický transport betónu



Nová generácia auto-domiešavačov

Viac inovácií,  

viac výhod

Bubon vyrobený zo špeciálnej
oderu-vzdornej ocele LICRO 500 
pre dlhú životnosť

Väčšie užitočné zaťaženie vďaka 
nižšej hmotnosti nadstavby

Nová jednotka chladenia s veľkou
výkonovou rezervou 

Flexibilita vďaka novej platforme
pre vybavenie a príslušenstvo 

Rozmanité možnosti úložných
priestorov podľa požiadaviek 

Počas vývoja novej generácie domiešavačov Liebherr sa kládol dôraz predovšetkým na bezpečnosť,
ergonómiu a cenovú efektivitu transportu. Najväčšími výhodami pre zákazníkov je primárne väčšie
užitočné zaťaženie, nižšie prevádzkové náklady, jednoduchá údržba a obsluha.
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Väčší objem pre transport tekutých
materiálov

Široké valcové ložiská pre lepšiu
stabilitu vozidla počas jazdy

Jednoduché čistenie vďaka 
plochým a celistvým povrchom

Ergonomická obsluha pre 
operátorov

Jednodielne blatníky z tvrdeného 
plastu

Bezpečnosť
Zvýšená bezpečnosť vďaka:
• elektronike Litronic-EMC (voliteľné)
• umiestneniu príslušenstva v úložných
  boxoch (voliteľné)
• výborná stabilita počas jazdy

Ergonómia
• špeciálny užívateľský príjemný dizajn
  ovládacích prvkov
• hladké plochy bez výčnelkov pre 
  jednoduchú údržbu a čistenie  

Cenová efektivita 
• väčšie užitočné zaťaženie vďaka
  nižšej vlastnej váhe
• odolné a trvácne komponenty a krátky
  čas potrebný na čistenie prinášajú zvýšenú
  cenovú efektivitu 
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Lepšia cenová efektivita

LICRO 500  

materiál bubna
Novo vyvinutá špeciálna oceľ so zložením z extrémne tvrdej a odolnej zliatiny (karbonitridy titánu) 
a optimálny podiel chrómu zaručujú dlhú životnosť bubna a taktiež jednoduchú údržbu a nízke náklady na opravy.
Táto oceľ je špeciálne vyvinutá pre použitie na domiešavačoch exkluzívne pre výrobcu Liebherr.
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Elektronické ovládanie miešacieho bubna

Voliteľné elektronické ovládanie Litronic-EMC umožňuje
ovládanie rýchlosti otáčania bubna nezávisle od otáčok 
motora vozidla. To zaručuje významné šetrenie paliva a 
menšie opotrebenie pohonu a prevodovky. Vďaka
“Konštantnej Rýchlosti Otáčania  aj počas jazdy 
je význačne predĺžená taktiež životnosť samotného bubna. 

Výhody ovládania Litronic-EMC
• nižšia spotreba paliva
• dlhšia životnosť pohonu a prevodovky
• menšie opotrebenie bubna 
• lepšie jazdné vlastnosti pri naplnenom bubne
• intuitívne a jednoduché ovládanie jednou rukou 
 

“

 
Zvýšený objem vody
Vďaka zvýšenej kapacite je zabezpečená
lepšia bezpečnosť pri prevážaní tekutých 
materiálov 

Telematické funkcie
Balíček telematického vybavenia
(voliteľný) zaručuje vyššiu cenovú
efektivitu vo flotile vozidiel a šetrenie
nákladov pri plánovaní prác.  

Väčšie užitočné zaťaženie
Váha základnej nadstavby je zredukovaná
o približne 250kg, vďaka čomu sa zvýšila
kapacita pre prepravovaný betón. 

Elektronické ovládanie
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Všestranný a ľahko ovládateľný 

 
Polohovateľný výsypný žľab
Uchytenie otočného žľabu bolo posunuté
o 80mm smerom nahor pre dosiahnutie
lepšieho strmejšieho uhla pri vypúšťaní
betónu napríklad pri plnení bádie.

Rebríková platforma
Platforma rebríka bola zväčšená a 
prepracovaná s dôrazom na ergonómiu.
Vysúvateľný rebrík je vyrobený z hliníka
vďaka čomu je veľmi ľahký. 

Otočná konzola žľabu
Otočnú konzolu žľabu (voliteľná) je
možné celkom odklopiť na stranu, pričom 
nepretŕča mimo vonkajších rozmerov 
vozidla.   
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Majte pod kontrolou množstvo vody

1

2

1 2

Systém kontroly prietoku vody Litronic-WCS

Litronic WCS (Water Control System) je nová možnosť telematiky pre domiešavače 05. generácie

Táto možnosť otvára nové možnosti pre prevádzkovateľov auto-domiešavačou, optimalizáciu spracovania
a monitorovanie či dokmumentáciu o spotrebe vody.

• Zaznamenávanie použitého množstva vody pri každej dodávke
• Kompletná dokumentácia v oblasti materiálového manažmentu so spätnou sledovateľnosťou prostredníctvom 
   prenosu údajov cez integrované telematické rozhranie
• Zabezpečenie kvality betónu počas dodávky overením množstva pridanej vody
• Jednoduchá obsluha a pridelenie množstva vody vodičom

Nakoľko má pridávanie vody do betónu výrazný vplyv na kvalitu betónu, je kontrola a dokumentácia
spotreby vody v domiešavači dôležitým aspektom dodávateľského reťazca. 
Systém je riadený tromi elektrickými ventilmi a bezkontaktným prietokomerom. 

Elektrický riadiaci systém taktiež uľahčuje prácu vodičovi nasledujúcimi vlastnosťami:

• Pridanie vopred definovaného množstva vody, napríklad 10 litrov
• Nastavenie doby trvania miešania betónu napr. na 5 minut (možné aj iné trvania)
• Vyprázdňovanie vody pre zimnú prevádzku
• Kompletné vyprázdnenie nádržky na vodu do bubna
• Čistiaci program pre miešací bubon
  (Nádržka na vodu je vyprázdňovaná do bubna, rotácia bubna v striedavých smeroch)

Všetka spotreba vody je zdokumentovaná a pridelená napríklad výberom „Voda na čistenie násypky“,
S pridaním vody do betónu potom systém požaduje miešanie betónu po dobu 5 minút. 
Čistiaci proces počas jazdy späť napustí do bubna vodu a otáča s ním striedavo v oboch smeroch pre ľahšie čistenie
a údržbu.  Všetky relevantné údaje z vodného systému sa prenášajú do systému riadenia materiálov : 
rýchlosť otáčania bubna, smer otáčania, množstvo vody podľa pridelenia.
Litronic WCS je k dispozícii iba v kombinácii s elektronickým systémom riadenia bubna „Litronic EMC“.
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Flexibilná platforma pre príslušenstvo

Riešenie podľa zákazníka 

Všetko na správnom mieste
Inovatívna platforma poskytuje flexibilitu a bezpečné uchytenie príslušenstva a doplnkov. 
Podľa vášho uváženia tak môžete rozmiestniť úložne skrinky na náradie, držiaky,žľaby atď. 
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Systém ovládania
Všetky dôležité ovládacie prvky sú
zoskupené a umiestnené na bočnej 
strane a vzadu - mimo zóny priameho 
nebezpečia

Jednodielne blatníky
Jednodielne blatníky vyrobené z 
trvácneho a odolného plastu poskytujú
lepšiu ochranu proti odletujúcim 
časticiam 

Nová jednotka chladenia
• Väčšie chladiaca kapacita,variabilná
  regulovaná rýchlosť ventilátora a 
  plynulý štart (voliteľné)   
• Veľmi tichý chod

Inovatívna platforma pre vybavenie 
Nový platformový systém umožnuje flexibilnú a bezpečnú
inštaláciu vybavenia a príslušenstva. Podľa vášho uváženia
tak môžete rozmiestniť úložne skrinky na náradie, držiaky,
žľaby atď. 

Výhody platformy
• Jednoduchá a flexibilná inštalácia úložných boxov
• Ľahšia manipulácia s predlžovacími žľabmi 
• Kabeláž nadstavby je vedená v profile platformy 
• Prípojky na vodu sú vhodne a ergonomicky rozmiestnené
• Možnosť montáže ďalšieho voliteľného príslušenstva 
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Plastové predlžovacie žľaby

Voliteľné príslušenstvo

Výklopný predlžovací žľab
Plastový alebo kovový

Kryt zadnej konzoly nadstavy
s odkvapovým otvorom

Veľky box na ťažké náradie - kovový 
(napr. snehové reťaze)

Malý box na náradie - plastový Veľký box na náradie - plastový

Box na náradie - nerezový Plastová nádržka na prísady Nádržka na prísady tlaková

Dávkovač oleja na zníženie oteru Výsuvná strecha pre obsluhu Držiak na lyžicu
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ZF CML prevodovka3/4 uzáver bubna - vhodný napr. pre 
transport tekutých zmesí pri stúpaní

Centrálne mazanie

LWCS - telematický systém pre 
kontrolu spotrebovanej vody

Cúvacia kamera 
Pracovný LED svetlomet

Elektronické ovládanie Litronic-EMC

Čistiaca tryska Nášľapný schod s madlom Prietokomer / tlakomer

Hliníkový kryt rámu podvozku Zadné blatníky vyrobené z hliníku Špirály pre väčší objem 
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Dopravníkové pásy betónu LTB
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Dopravníkové pásy Liebherr LTB môžu byť jednoducho a rýchlo 
pripojené, alebo odpojené na auto-domiešavač v priebehu 
niekoľkých minút. Vďaka tejto možnosti sa stáva domiešavač
ešte viac cenovo efektívnym prostriedkom na prepravu betónu.
Ich uzavretá konštrukcia umožňuje veľmi rýchle a jednoduché 
  čistenie.

Pripravený na použitie 
v priebehu pár minút
 Dopravníkové pásy Liebherr LTB sú pripravené na 
použitie v priebehu pár minút, čím znižujú náklady
na prevádzku vďaka rýchlemu dávkovaniu betóna. 
 

Akýkoľvek materiál 
dopravený priamo na miesto
 Dopravníkové pásy Liebherr LTB môžete použiť na
dopravu všetkých druhov stavebných materiálov
priamo na požadované miesto

Overený a spoľahlivý
technický dizajn
 Mechanické, hydraulické a ovládacie komponenty 
boli navrhnuté pre spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť
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Spokojní zákazníci z celého sveta
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¹  Množstvo prepravovaného betónu.

²  

³ 

  Technické informácie

Typ HTM 705 HTM 805 HTM 905 HTM 1005 HTM 1205

Nominálny objem¹ 7 m³ 8 m³ 9 m³ 10 m³ 12 m³

Vodný objem ² 8.4 m³ 9.3 m³ 10.5 m³ 11.3 m³ 13.3 m³

Geometrický objem bubna 13.2 m³ 14.8 m³ 16.0 m³ 17.2 m³ 20.4 m³

Svetlá výška bez rámu 2,484 mm 2,488 mm 2,544 mm 2,600 mm 2,617 mm

Výška násypky bez rámu 2,448 mm 2,464 mm 2,519 mm 2,576 mm 2,570 mm

Hmotnosť ³  Štandard 3,385 kg 3,650 kg 3,780 kg 3,890 kg 4,440 kg

Hmotnosť³  Odlahčený 3,095 kg 3,235 kg 3,320 kg 3,495 kg 4,030 kg

Technológia, ktorá inšpiruje

Merané v súlade s DIN 459-1 pri rýchlosti otáčania min. 2 otáčky za minútu. Výsledné hodnoty pre kapacitu a vodný objem sa vzťahujú len
na domiešavače vo vodorovnej polohe. Deformácia rámu podvozku nie je do týchto meraní započítaná a môže negatívne ovplyvniť vodný 
objem za určitých okolností. Reálny maximálny objem prepravovaného betónu závisí na jeho konzistencii a charakteristike. Topológia ciest
taktiež ovplyvňuje maximálnu kapacitu

Váha základnej nadstavby s pripojením na podvozok (PTO), vrátane 2 predlžovacích žľabov, kompletne zmontované / pripravené na použitie -
odchylka +/- 5%   

Výhradný zástupca firmy LIEBHERR v Slovenskej republike 
v sekcii betonárskej techniky a vežových žeriavov 

KRANIMEX, spol. s r.o.
Lazaretská 4/A
812 01  Bratislava

Tel: 00421 (2) 52 967 067
Gsm: 00421 902 452 519
E-mail:  kranimex@kranimex.sk

Prevádzka: 

KRANIMEX, spol. s r.o.
PZ 800 - Priemyselná zóna
900 46 Most pri Bratislave

Tel: 00421 902 452 519
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