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Nul emission, fuld effekt –
Liebherr LTC 1050-3.1 mobil
kran med elektrisk strømforsyning

– Liebherr 50 tons kompakt kran med ekstra elektrisk Power unit
– Kranfunktioner kan energiforsynes enten af forbrændingsmotor eller elmotor
– Fuld ydeevne også i elektrisk tilstand
Den accelererende klimarevolution kræver, at der bruges koncepter i byggeindustrien, der
reducerer udledningen af drivhusgasser. For at imødekomme kundernes behov og
efterspørgslen efter grønnere udstyr så godt som muligt, arbejder Liebherr på alternative
drivkraftenheder, som er perfekt skræddersyet til maskinens anvendelse og placering,
uden at fokusere på en enkelt teknologi. Den nye LTC 1050-3.1 kompaktkran fra Liebherr
fabrikken i Ehingen har en elektrisk motor ud over dens konventionelle
forbrændingsmotor. Dette gør det muligt at kranen arbejder med den elektriske Power
unit. Dette kan leveres som ekstraudstyr. Den nye version af den kompakte 50 tons kran er
derfor med til at reducere CO2-udledningen og opfylder kravene for at operere på "nulemission"-pladser.

Ehingen (Donau) (Tyskland), 6. april 2022 – Liebherr udviklede den elektriske Power unit til
LTC 1050-3.1 ved brug af sloganet "Nul emission, fuld kraft". Dr. Ulrich Hamme, teknisk
direktør hos Liebherr-Werk Ehingen GmbH, siger: "Vi ønsker at kunne tilbyde vores kunder
fuld kranydelse selv med den alternative elektriske Power unit. LTC 1050-3.1 har stadig en
konventionel forbrændingsmotor, drevet af diesel eller HVO, til vejkørsel og til krandrift. Dog
som et alternativ har den også elektrisk Power unit til krandrift, så den genererer "Nul

emission". Det betyder at alle de kendte brugsegenskaber for kranen bibeholdes, uanset om
kranen drives af dens nul-emissions elektriske motor eller dens forbrændingsmotor."
Maksimal fleksibilitet for grønne egenskaber og kundefordele
Det nye alternativ LTC 1050-3.1 leverer den bedst mulige kombination af grønne
egenskaber, kundefordele og effektivitet. På vej og terræn har den en konventionel, lav
emissions forbrændingsmotor, som opfylder emissionstrin stage 5 og udvikler 243 kW (326
hk). Motoren kan køre på hydrogeneret vegetabilsk olie (HVO) uden nogen begrænsninger,
hvilket gør det muligt at reducere dens CO2-udledning med op til 90 % sammenlignet med
kørsel på diesel.
Enten motoren eller elmotoren kan vælges i krantilstand afhængigt af forholdene for jobbet.
Sidstnævnte reducerer både luft- og støjudledninger til et minimum. Det betyder også, at
maskinen er velegnet til brug i støjfølsomme områder og i "nulemissionsområder".
Enkelt, smart elmotorkoncept – fleksibel elektrisk strømforsyning
Den nyudviklede Power unit med en elektrisk motor udvikler 72 kW og muliggør derfor
betjening af kranen uden begrænsninger, med andre ord med næsten samme ydeevne som
ved brug af den 6-cylindrede motor. Elmotoren bruger den eksisterende hydraulikpumpe,
som er monteret direkte på powershift transmissionen på den konventionelle LTC 1050-3.1,
for at overføre kraften til funktioner i kranovervognen.
Kun elmotoren og et fordelergear samt den nødvendige styring skal tilføjes den
konventionelle LTC 1050-3.1 model for at omdanne den til en elektrisk version. Fordelergear
er placeret direkte mellem kranpumpen og powershift transmissionen. Denne smarte, men
enkle løsning gør det muligt for føreren at skifte fleksibelt mellem diesel-hydraulisk kraft og
elektro-hydraulisk kraft. Strømforsyning på 125 A på sitet er påkrævet for at opnå fuld
ydelse, men kranen fungerer også meget godt med en 63 A forsyning. Alternativt kan kranen
arbejde med en ekstern konventionel batteripakke, hvis sitet ikke har den rette elektriske
infrastruktur.
Liebherr leverer den elektriske model af LTC 1050-3.1 til modellen med 36 meter TELEMATIK
teleskopbom. RemoteDrive-muligheden til fjernstyret kørsel og højdejusterbar førerhus er
også tilgængelige til den nye kran. Prototypen med den elektriske strømforsyning
gennemgår lige nu intensive tests, og Liebherr planlægger at levere de første i 2023.

Om Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Liebherr-Werk Ehingen GmbH er en førende producent af mobil- og bæltekraner. Dens udvalg af mobilkraner
strækker sig fra 2-akslede 35 tons kraner til tunge kraner med en løftekapacitet på 1200 tons og et 9-akslet
chassis. Dens gitterbomkraner på mobil- eller bæltechassis leverer løftekapaciteter på op til 3000 tons. Med
universelle bomsystemer og omfattende ekstraudstyr kan de ses i aktion på byggepladser i hele verden.
Fabrikken i Ehingen har en arbejdsstyrke på 3.800. Omfattende, global service garanterer den høje
tilstedeværelse af Liebherr mobil- og bæltekraner. I 2021 havde fabrikken i Ehingen en omsætning på 2,33
milliarder euro.

Om Liebherr koncernen
Liebherr-gruppen er en familiedrevet teknologivirksomhed med en meget diversificeret produktportefølje.
Virksomheden er en af de største entreprenørudstyrsproducenter i verden. Den leverer også højkvalitets og
brugerorienterede produkter og tjenester på en lang række andre områder. Liebherr-gruppen omfatter over
140 virksomheder på tværs af alle kontinenter. I 2021 beskæftigede den mere end 49.000 ansatte og opnåede
en samlet omsætning på over 11,6 milliarder euro. Liebherr blev grundlagt i Kirchdorf an der Iller i Sydtyskland i
1949. Siden da har medarbejderne forfulgt målet om at opnå kontinuerlig teknologisk innovation og tilbyde
brancheførende løsninger til sine kunder.

