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Mazur Żurawie w fabryce
Liebherra w Biberach
W listopadowym numerze „Forum Budowlanego” pisaliśmy o nowym żurawiu wieżowym
Liebherr 202 EC-B 10 Litronic, który w ubiegłym miesiącu trafił w do parku maszynowego
firmy Mazur Żurawie. Teraz możemy poinformować, że został oficjalnie przekazany, co miało
miejsce podczas wizyty polskiej delegacji w fabryce Liebherra w Niemczech.
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Krzysztof Mazur na „ściance” Libherra

Przekazanie dostarczonego już żurawia miało miejsce 7 grudnia 2016 r.
w fabryce Liebherr Werk Biberach.
Odbyło się w szczególnie miłej atmosferze, bowiem wzięli w nim udział
Polacy zatrudnieni w fabryce oraz
w polskim przedstawicielstwie firmy
Liebherr. Uroczysty charakter spotkaniu nadawała polska flaga wywieszona w tym dniu przed biurowcem.
Warto dodać, że spotkanie odbyło się

Biało-czerwona flaga dumnie powiewająca, w towarzystwie
flag niemieckiej i firmowej, przed budynkiem Libeherra w dniu
wizyty przedstawicieli firmy Mazur Żurawie

na 10 piętrze wieżowca, gdzie mieszkał założyciel firmy, Hans Liebherr.
Żuraw 202 EC-B 10 Litronic znajduje
się obecnie na ternie firmy Mazur
Żurawie w Katowicach. W styczniu
2017 roku, nowy nabytek będzie po
raz pierwszy montowany na budowie
trzypoziomowej Galerii Libero w Katowicach. Inwestycja ta obejmuje ok.
45 tys. m kw. powierzchni handlowej
i rozrywkowej a prace budowlane przy
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jej realizacji mają potrwać do marca
2018 roku. Docelowo ma ją obsługiwać sześć żurawi z parku maszynowego Mazur Żurawie.
Podczas pobytu w Biberach zostało
również złożone zamówienie na
kolejny, tym razem używany żuraw
wieżowy Liebherr. Jest to model 132
EC-H 8 FR.tronic. Trafi do Polski jeszcze w tym roku. Przeznaczony będzie
na budowę inwestycji Angel River we
Wrocławiu, gdzie zmontowany zostanie na wysokość 75 m (pod hakiem).

Wspólne zdjęcie przedstawicieli firmy Liebherr oraz Mazur Żurawie przy popiersiu
Hansa Liebherra

Jeden z trzech żurawi wieżowych,
dostarczonych przez Mazur Żurawie na
budowę Galerii Libero w Katowicach.
Niedługo dołączy do niego nowy 202
EC-B 10 Litronic
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