
Een” beknopt” bouwverslag van een Leibherr 574 hydraulische shovel. 

 

Als basis dient een ruwbouw onderstel van SK- Modellbau aangeschaft via Ebay Duitsland zoals in 

onderstaande mini foto’s. Helaas moet ik hierbij opmerken dat de kwaliteit m.i. te wensen overlaat 

v.w.b. maatvoering, evenwijdigheid enz. tevens is hier en daar is bij de gezette (gekante) delen  een 

klein scheurtje waarneembaar. Hefarm is ook niet geheel recht. De draaipunten e.d. zijn direct in het 

Aluminium geboord (zonder bussen etc.) Het pendelgedeelte achter is gelagerd in een simpel alu 

hoeklijntje! Assen zijn van stalen getrokken buis! 

De maatvoering van het hefgedeelte is gebaseerd op 9-25 (kiep) met verlengde cilinderstang en twee 

9-50 leimbach cilinders. Eventueel mogelijk in combinatie met 2 stuks 9-25 stuurcilinders in de 

achterwagen. Als hydraulische unit wordt en H103 Leimbach pomp gebruikt.  

Een vergelijkbaar model is ook bij Wendscher Duitsland te koop zonder hydraulische besturing. 

 

      
 

 
 

De aanpassingen / wijzigingen en verdere verbeteringen: 

 

De achterste pendelas is nu gelagerd in een 10mm vierkant messing staf.  

Alle draaipunten zijn voorzien van messing bussen, hierin zitten nu t.p.v. de  hefarm 6mm  stalen 

pennen. Overige draaipunten zijn allen voorzien van 4mm stalen pennen. 

Het draaipunt van de voor en achterwagen is versterkt met twee 3mm messing plaatjes (was een 

gekant 2mm Alu U-profiel) dus het draaigedeelte is nu totaal 2 x 5mm geworden. Hier worden tevens 

door en door  dan 2 stalen 4mm pennen in geplaatst om de stuurcilinders ogen te bevestigen. 

De stuurcilinder wilde ik om cosmetische reden en ruimtegebruik in de voorwagen hebben. Hiervoor 

zijn 2 uitsparingen gemaakt. 

 

Voor de opbouw is een donor speelgoed Liebherr Bruder shovel gebruikt. Achterbak is bijna geheel 

gestript (uitgefreesd) en vervolgens is deze m.b.v. gefreesde messing strips op de aluminium onderbak 

geschroefd. Remlichten en achterlampen m.b.v. ledjes in het bestaande huisje gepropt. 

 

De achterkap (ook hier weer overbodig materiaal weg frezen) is demontabel middels 2 boutjes 

gehouden i.v.m. het accupakket. Accupakket is gemaakt van AA accu’s met soldeerlippen met een 

capaciteit van 2950mAh. De kunststof grill is vervangen voor een messing exemplaar, hierin tevens 2 

ronde (om een eigen identiteit te hebben) werklampen (led) in aangebracht. Verder nog in de 

achterkap richtingaanwijzers en achteruitrijlampen van platte ledjes geplaatst. Uitlaat gemaakt van een 

stukje alu 6mm staf 

 

Cabine is ook deels gestript om ruimte te maken, bovenop achter het raam is een messing plaatje met 

sleufgaten aangebracht voor de benodigde koeling. Verder is het het tussenstuk (overgang naar 

motorkap) extra verstevigd d.m.v. het laten vollopen met hars. In het zij dashboard een 

hoofdschakelaar aangebracht. Voorin ook nog een schakelaar voor de verlichting (kwam 1 kanaal te 

kort) Moest een klein ontvangertje kunnen plaatsen achter de bestuurdersstoel en deze had maar 6 

kanalen. En ik wilde al bestaande zenders kunnen gebruiken. 



In het dak nog 2 led aangebracht en een printplaat voor het zwaailicht. Tevens nog een functionele 

antenne gemaakt. 

Alle elektrische verbindingen waar de onderdelen (cabine/onderwagen/achterkap/voorwagen) 

losgenomen moeten kunnen worden zijn verbonden middels een stekkertje / bus verbinding. 

 

In voorwagen nog verlichting en richtingaanwijzers aangebracht gemaakt van een doorgezaagde AMP 

bus met hierin twee led’s, en het bestaande bruder armpje aangepast door deze vol te gieten met hars. 

Claxon printplaatje met speakertje aangebracht. De kunststof voorspatborden van de bruder aangepast 

en met boutjes gemonteerd. 

 

Voor de motoren zijn 4 RB35-100 vertragingmotoren gebruikt. Allen natuurlijk met condensatoren 

ontstoord voor eventuele storingen. Motoren zijn parallel aangesloten op een Truck regelaar van 

Conrad. De wielband combinatie zijn traktor kunststofwielen met een 19mm zeskant en tractor banden 

ook van Conrad. Had eigenlijk liever Aluminium velgen gehad maar heb een te klein draaibankje om 

deze zelf te kunnen maken. De meeste passen een grote bout M12 aan om wielen op de motoren te 

kunnen plaatsen echter ik heb een as gemaakt om de velgen met 5 rvs boutjes te kunnen plaatsen. 

Banden zijn zelf erg slap, om deze banden nog enige stevigheid te geven heb ik de banden van de 

bruder deels het loopvlak verknipt en deze als inlets gebruikt en vervolgens daarna nog een strook 

schuimrubber ingebracht. Dit geeft een mooi stug geheel. Shovel wordt met last zo rond de 6 – 8 kg. 

 

De Aluminium laadbak is v.w.b. maatvoering een (bijna) kopie van de bruder laadbak geworden. De 

zijwanden zijn gelijmd met UHU Endfest 300 en t.p.v. de 3mm messing bevestigingpunten zijn deze 

nog extra met 2 mm rvs boutjes bevestigd. 

 

Alle delen zijn eerst in de humbroll primer gespoten en vervolgens ook weer met humbroll afgelakt. 

 

Voor het hydraulische systeem heb ik nu niet voor de leimbach hydrauliek gekozen, maar voor een 

nederlands systeem van Sinnema Modelbouw in Joure. Deze heeft o.a. cilinders met een 

zuigerdiameter van 11mm en kunnen zelf op lengte gemaakt worden. In principe worden er festo 

zwenknippels gebruikt maar omdat deze iets hoger en groter zijn dan de haakse nippels van leimbach 

heb ik op de cilinders die in het zicht zitten en wegens ruimtegebruik leimbach (H035) nippels 

geplaatst. Verder een drievoudig stuurventiel (deze wel allen met festonippels) met micro servo’s en 

een hydrauliekpomp van Jung gekoppeld aan een Robbe vertraging en een borsteloze Roxxy motor 

gestuurd door een regelaar. 

 

Om e.e.a. in de shovel te kunnen krijgen moeten er wel een aantal aanpassingen aan de cilinders 

worden uitgevoerd maar dat is goed te doen. Voor de pomp een draagplateau in de achterwagen 

gemaakt en een U-strip. Pomp unit is hierop met tiewraps vastgezet, hieronder zit tevens ook het 

regelaartje. Het stuurventiel is ook in de achterwagen geplaatst pal naar het hydrauliektankje, hiervoor 

heb ik een klein Graupner brandstoftankje enigszins aangepast (2 retour, 1 aanzuig en 1 

ontluchtingsnippel aanbrengen). T.p.v. slang doorvoeren in plaatwerk zijn rubber tules (servorubbers) 

geplaatst voor extra bescherming. 

Bovenop de pomp nog een klein borstelloos 12 Volt ventilatortje geplaatst voor nog een klein beetje 

extra koeling die kan eigenlijk achteraf wel weer weg (echt warm wordt het binnenin niet). 

Om de hefcilinders te kunnen plaatsen moest een stuk hefarm worden weggefreesd voor het bevestings 

oog van de cilinder. Hierna 4 plaatjes van 2mm messing met 3 rvs boutjes geplaatst. Vervolgens twee 

stalen pennen gedraaid met aan 1 zijde een rilletje voor een circlip. 

 

Al met al zit de shovel behoorlijk volgebouwd met elektronica en hydraulische componenten. Aan 

hydraulische slang zit er ruim 2,5 meter ingebouwd (voorwagen lijkt wel zwarte spaghetti) .  Mogelijk 

dat later nog een extra soundmodule van LE Elektronik in de voorwagen wordt ingebouwd. Maar alle 

extra functie’s kost ook weer meer stroom en met de geringe ruimte in de shovel en capaciteit van de 

accu moet je zuinig zijn. 

 



Bij de eerste test nadat het tankje met hydrauliek olie is gevuld, de pomp op een laag toerental de 

cilinders laten vullen op een lage druk. Geleidelijk de druk opgevoerd, helaas t.p.v. 1 hefcilinder een 

lekkage op de beide leimbach nippels. De cilindersnelheid gaat vrij langzaam bij een laag 

motortoerental. Bij een hoog toerental wordt de snelheid een stuk beter echter dit geeft ook echter ook 

meer lawaai en kost natuurlijk energie. De eerste acculading was ook al binnen een half uur leeg alleen 

met het bedienen van de cilinders (had toen nog niet gereden). Ga er vooralsnog vanuit dat het nieuwe 

accupakket nog niet de volle capaciteit had. Vind dat met een accupakket van 2950 mAh toch 

minimaal 50 a  60 minuten geshoveld moet kunnen worden. 

 

E.e.a. weer gedemonteerd om bij de hefcilindernippels (zitten aan onderzijde) te kunnen komen. De 

kleine o-ringen weer opnieuw met de de nippels geplaatst en goed vastgezet (vraag is altijd wat is vast) 

in de hoop dat de lekkage over is! Helaas dit is nog niet het geval. Tevens werd de achterbak inwendig 

nat, blijkt vooralsnog om niet goed dichtende doorvoeren van het kunststof tankje te gaan, dit is goed 

te verhelpen moet natuurlijk weer alles loshalen. Normaal gesproken doe je natuurlijk eerst een 

proefopstelling maar was gezien de beperkte ruimte niet wenselijk. 

 

Vooralsnog lijkt het er op dat nadat de doorvoeren van het tankje zijn gewijzigd en de leimbach 

koppeling nogmaals flink zijn vastgezet (blijft link) de lekkage over is! 

 

Inmiddels is wel op de aanzuigzijde van de pomp een vergrote nippel (met een grotere doorvoer) en 

een andere slang geplaatst. Aanzuigbuisje in tank is eveneens vergroot. E.e.a. heeft een iets beter 

positief effect op de in en uit snelheid van de cilinders.  

 

Proleem blijft verder nog de accu erg snel leeg is, de capaciteit van het 2950 mAh pakketje lijkt de 

waarde niet te halen. Bij het laden komen we niet verder dan  1900 mAh. Moet waarschijnlijk toch 

Sanyo cellen gaan gebruiken maar kom dan ook niet verder dan 2700 mAh met AA cellen!  Lipo accu 

zou een oplossing kunnen zijn als er ruimte is, maar op dit moment zie ik hiervoor nog geen oplossing. 

 

Cabine bevestiging is veranderd. Aan onderzijde extra ruimte gemaakt door nog meer onder de 

bestuurdersstoel weg te frezen. Opbouw  wordt nu  m.b.v. 4 stuks m2 en 2 stuks M3 rvs boutjes 

vastgezet. Op de loopvlakken / treden  is ribbel Aluminium aangebracht.  

 

Het verstelbare  rod end (tussen kiepbak en lever) is ook enigszins aangepast. Verder is er nog een 

nieuw bevestigings bracket, de verbinding tussen voorwagen bovenop en de kiepcilinder gemaakt. 

Deze kan nu met 2 boutjes vast gezet worden en is wat steviger.  

 

In de achterkap nog wat  materiaal weg gefreesd om nog wat ruimte te maken. Het 12 volt accupakket 

is vervangen door Sanyo cellen. En bovenop de pomp en naast zijn nog 4 sanyo accu cellen + 2 cellen 

extra (7,2 volt) geplaatst om de hydr.pomp een eigen stroomvoorziening te geven. Eerste test geeft een 

positief beeld. Het rijvermogen wordt nu ook niet meer beïnvloed door de pomp. M.a.w. rijmotoren, 

servo’s en elektonica wordt nu apart gevoed door een 12volt pakket van 2700 mAh en de hydr.pomp 

wordt gevoed door een 7,2 volt van 2700mAh. Dus e.e.a zou allemaal wat langer kunnen werken. 

Verder nog een trekoog achter gemaakt. 

 

Op dit moment is de shovel echt volledig propvol gebouwd. Ben er alleen nog niet overtuigd dat 

lekkage van nippels is opgelost. 

 

Na een klein uurtje in het zand geploeterd te hebben was een voorwiel aandrijfmotor iets verschoven, 

oorzaak een inbus schroef die blijkbaar niet goed had vastgezeten. Maar wat meer een probleem is en 

ook was te verwachten, een aantal leimbach koppelingen die weer lekken en 1 cilinder zweet een 

beetje door  tpv het cilinder schroefkopje. Dit blijkt een niet voldoende goed afgedichte verbinding 

waarschijnlijk even te weinig teflontape om het schroefdraad gebruikt. Dit was na demontage  simpel 

op te lossen. De leimbach koppelingen zijn een groter probleem. De o-ringetjes zijn inmiddels vrij plat 

geworden dus een goede afdichting is niet gegarandeerd. Ik heb als test nu, een stukje teflontape 

(ongeveer 6 cm) tot een snoertje gerold en deze op de plaats van de 0-ringetjes aangebracht. Dit is een 



zeer geduldig karweitje (met een tandenstoker rondom het bevestigingsboutje boven en onder). In 

totaal zijn er nu 4 leimbach koppelingen (toevallig allen op de 2 hefcilinders) voorzien van 

teflonsnoertjes en alles  lijkt er nu eindelijk op dat de koppelingetjes echt lekdicht zijn. Als dit op 

lange termijn zo blijft, dan heb ik in ieder geval een mooi alternatief voor de toch volgens mij wel erg 

kwetsbare  2,5 x 0.75mm o-ringetjes gevonden. We zullen zien! 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 



Bevestigingspunt hefcilinders 

 

 
Verlichting van een AMP bus 
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Aangepaste hefcilinder en kiep 

 
 andere doorvoernippel pomp en slang (blauw) 

 



 
 

 



Nieuw bevestigings bracket kiepcilinder 

 

 



 

 

 

     accu 7,2 volt en 2 laadbusstekkers (1x 

7.2 en 1 x 12 volt) 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 


