
Μεταχειρισμένοι 
γερανοί από τον 
Κατασκευαστή
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Ασφάλεια και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας  
τις ικανότητες και την εμπειρία  
του κατασκευαστή
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Η αγορά ενός μεταχειρισμένου γερανού είναι υπόθεση εμπιστοσύνης

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου γερανού δεν είναι μία υπόθεση χωρίς ρίσκο. Όμως, το ρίσκο αυτό 
μπορεί να ελαχιστοποιηθεί: οι ικανότητες και η συσσωρευμένη εμπειρία της πρωτοπόρου εταιρείας 
κατασκευής γερανών, στο δικό της συνεργείο παρέχει την ασφάλεια και την σιγουριά ότι ο μεταχειρι-
σμένος γερανός θα είναι λειτουργικός και αξιόπιστος.

• Το τμήμα πώλησης και επισκευής μεταχειρισμένων γερανών απασχολεί 20 άτομα προσωπικό 
• Υπάρχει εμπειρία δεκαετιών στους μεταχειρισμένους γερανούς. Περίπου 10.000 μεταχειρισμένοι   
γερανοί έχουν πωληθεί στο παρελθόν 
• Παρέχουμε μεγάλη ποικιλία επιλογής γερανών τόσο Liebherr όσο και άλλων κατασκευαστών σε όλο   
 τον κόσμο
• Δοκιμασμένη και εγγυημένη ποιότητα για μέγιστη αξιοπιστία
• Παραδόσεις και τεχνική υποστήριξη παγκοσμίως
• Η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η μεγάλη διάρκεια ζωής καθιστούν την Liebherr Νο 1 όταν   
 πρόκειται για αγορά μεταχειρισμένου γερανού
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Βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες
στο Διαδίκτυο
Κεντρική τράπεζα δεδομένων

• Ενημερωμένος στόλος γερανών Liebherr αλλά και άλλων κατασκευαστών
• Απευθείας σύνδεση με το εργοστάσιο κατασκευής γερανών στο Ehingen αλλά και σε άλλες   
 αντιπροσωπείες Liebherr παγκοσμίως
• Εύχρηστο πρόγραμμα αναζήτησης γερανών για να βρίσκετε εύκολα το σωστό μηχάνημα
• Μεγάλο εύρος πληροφορίας για κάθε γερανό: παρελκόμενα, πρόσθετος εξοπλισμός, τοποθεσία,  
 φωτογραφίες, περιγραφή της κατάστασης που βρίσκεται ο γερανός, λεπτομέρειες επικοινωνίας 

Μπείτε στην σελίδα και δείτε τι έχουμε να προσφέρουμε!

Κατάσταση στην οποία παραδίδεται.
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Διαθέσιμοι μεταχειρισμένοι γερανοί που ικανοποιούν τις 
ανάγκες κάθε πελάτη - Δυνατότητα επισκευών 

• Εκτίμηση του μηχανήματος από ειδικούς 
• Λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το μηχάνημα 
• Επιθεώρηση του αμαξώματος και της υπερκατασκευής
• Έγκριση από το TUV (Τεχνική εποπτική αρχή) και από το UVV (Φορέας Πρόληψης  
 Ατυχημάτων) σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε χώρας. 
• Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού CE, εξαρτώμενη από την ηλικία του γερανού 
• Ολική ή μερική αντικατάσταση των μονάδων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν   
 μακροπρόθεσμα την λειτουργικότητα του γερανού 
• Διαδικασίες Δοκιμής και Αποδοχής σαν το μηχάνημα να ήταν καινούργιο 
• Καινούργια λάστιχα, καινούργια βαφή, καινούργια λογότυπα
• Δυνατότητα παροχής εγγύησης για τους γερανούς Liebherr

Ολική επισκευή στο εργοστάσιο παραγωγής. Καινούργια βαφή και καινούργια λογότυπα.
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Κέντρα επισκευής 
με εξαιρετικές δυνατότητες

Κέντρο επισκευών Liebherr Μέση Ανατολή, Ντουμπάι, ΗΑΕ Κέντρο επισκευών Liebherr Iberica, Azuqueca de Henares, Ισπανία 
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Τα συνεργεία Επισκευών και Συντήρησης είναι ταυτό-
χρονα και σημεία πώλησης μεταχειρισμένων γερανών

• Μεγάλος αριθμός συνεργείων παγκοσμίως, όπως σε Γερμανία, Ισπανία, 
 ΗΠΑ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αυστραλία, Ρωσία, Ν. Αφρική και Βραζιλία
• Περισσότερα από 12.000 τετραγωνικά μέτρα Συνεργείων μόνον στην Γερμανία
• Συμβουλές και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλες τις εργασίες  
 του συνεργείου

Κέντρο επισκευών Liebherr, Χιούστον Τέξας, ΗΠΑ Κέντρο επισκευών Liebherr Odinzovo, Ρωσία 



• Υποστήριξη και Service υψηλής απόδοσης
• Μεγάλος αριθμός μοντέρνων Συνεργείων υψηλών προδιαγραφών
• Υψηλών προδιαγραφών υποστήριξη επί τόπου στα έργα από έμπειρο προσωπικό 
• Πρόσθετη βοήθεια από τους ειδικούς του κατασκευαστή στο Ehingen σε ένα   
 πνεύμα συνεργασίας 
• Ευελιξία  χάρη στα μοντέρνα και εξοπλισμένα οχήματα της εξυπηρέτησης πελατών 
• Δυνατότητα βοήθειας σε έκτακτες περιπτώσεις ανά πάσα στιγμή
• Εξαιρετικά υψηλή διαθεσιμότητα και άμεση παράδοση ανταλλακτικών 

Service και υποστήριξη – για τον μεταχειρι-
σμένο σας Liebherr γερανό, φυσικά!

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany
 +49 7391 502-0, Fax +49 7391 502-33 99
www.liebherr.com, E-Mail: info.lwe@liebherr.com

P389.E12.2010 Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών 

Για περισσότερες πληροφοριες  
Λιακόπουλος Ιωάννης 6946-777222  


