
Bezpieczna i wydajna praca 
na wysokości przy montażu 
regałów wysokiego składowania

RIWAL jest wiodącą międzynarodową firmą oferującą wynajem podestów 

ruchomych, ładowarek teleskopowych i wózków widłowych. Jako specjalista 

w pracy na wysokości posiadamy duże doświadczenie w dostarczeniu 

najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla bezpiecznej i efektywnej instalacji 

systemów regałowych w centrach dystrybucyjnych. Oferujemy wysokiej jakości 

sprzęt, profesjonalne doradztwo, terminowe dostawy oraz dostęp do serwisu 

w dowolnej lokalizacji.

www.riwal.com



Rene van ’t Hof, Kierownik ds. Instalacji 

w Nedcon: „Aby skutecznie zarządzać 

naszymi projektami często sięgamy po 

sprzęt firmy RIWAL, np. wózki widłowe 

i podnośniki nożycowe. Jakość sprzętu 

jest bardzo wysoka, a firma RIWAL robi 

wrażenie dobrze zorganizowanej 

i niezawodnej organizacji!”

Kompletne rozwiązania 

od jednego dostawcy, 

dostarczane na czas

RIWAL jest w stanie szybko dostarczyć 

każdy typ podestów 

w wielu wysokościach roboczych.

• Flota ponad 18 500 podestów

 ruchomych,  ładowarek teleskopowych

 i wózków widłowych

•  Duży wybór podnośników nożycowych

 od JLG doskonale sprawdzi się

 w wąskich przestrzeniach między

 regałami

• Globalny zasięg dzięki obecności 

 w 16 krajach

• Możliwość zapewnienia dodatkowego

 wyposażenia podestów, takiego jak

 oświetlenie robocze

Bezpieczeństwo ponad wszystko

RIWAL realizuje restrykcyjną politykę jakości. Nasz 

sprzęt wyróżnia się jakością i wyjątkowym stanem 

technicznym

• Najlepszej jakości maszyny renomowanych  

 producentów: JLG, Dinolift, Magni

• Maszyny regularnie przechodzą przeglądy

 okresowe, a przed każdą dostawą mają kontrolę

 serwisową / badanie serwisowe

• Certyfikaty ISO 

• Prowadzimy szkolenia dla operatorów podestów

 ruchomych i ładowarek teleskopowych

 pozwalające zdobyć uprawnienia UDT oraz

 międzynarodowe licencje IPAF

Zawsze do usług

Rozumiemy, że czas pracy maszyny ma 

kluczowe znaczenie dla naszych klientów, 

pozwala uniknąć opóźnień w projekcie. 

12% zgłoszeń z prośbą o wsparcie 

techniczne rozwiązujemy przez telefon. 

Posiadamy 14 busów serwisowych, dlatego 

pomoc serwisowa dociera do klienta w ciągu 

jednego dnia.

Ponad wszystko. Riwal

PODESTY RUCHOME  ŁADOWARKI TELESKOPOWE  WÓZKI WIDŁOWE• •

wynajem  sprzedaż  serwis  części  szkolenia• • • •  

Wynajem: +48 46 895 13 63 www.riwal.com Email: info-pl@riwal.com

8-metrowy podnośnik 
nożycowy elektryczny
Wysokość robocza (Max) 7,72 m

Udźwig (Max) 230 kg

Wymiary transportowe 
(dł. x szer. x wys.)

1,87 x 0,76 x 1,98 m

Masa własna 1547 kg

Napęd Elektryczny

6-metrowy wózek widłowy
wysokiego składowania
Wysokość podnoszenia (Max) 6,00 m

Udźwig (Max) 2500 kg

Wymiary transportowe 
(dł. x szer. x wys.)

3,43 x 1,20 x 2,68 m

Masa maszyny 5105 kg

Napęd Elektryczny

25-metrowa ładowarka 
obrotowa Magni
Wysokość robocza (Max) 24,60 m

Udźwig (Max) 4999 kg

Wymiary transportowe 
(dł. x szer. x wys.)

7,62 x 2,50 x 3,09

Masa własna 17230 kg

Napęd Spalinowy

14-metrowy podnośnik 
nożycowy
Wysokość robocza (Max) 14,19 m

Udźwig (Max) 363 kg

Wymiary transportowe 
(dł. x szer. x wys.)

3,10 x 1,75 x 2,04 m

Masa własna 5300 kg

Napęd Elektryczny


