
www.riwal.com

RIWAL jest jedną z wiodących firm w branży wynajmu podestów ruchomych, ładowarek 

teleskopowych i wózków widłowych. Zapewniamy kompleksową obsługę dla osób 

pracujących na wysokości, oferujemy pełną gamę sprzętu dla wszelkiego rodzaju imprez, 

takich jak festiwale, koncerty muzyczne, wydarzenia kulturalne, imprezy lokalne, sportowe, 

firmowe i polityczne.

Ponad wszystko. Riwal

Bezpieczne i wydajne 
rozwiązania 
dla branży rozrywkowej.



7,72 m

7-metrowy podnośnik nożycowy 

Wysokość robocza 

Udźwig 230 kg

Wym.trasportowe  

Waga 

Napęd

20-metrowy podnośnik przegubowy

Wysokość robocza 20,46 m

230 kg

12,80 m

10 660 kg

Udźwig

Wysięg boczny 

Waga

Napęd Spalinowy

25-metrowa ładowarka obrotowa

Wysokość podnoszenia  25 m

Udźwig  4 999 kg

Wymiary transportowe    7,62 3,09 x  x 2,50 m

Wysięg boczny  21,20 m

Waga  18 000 kg

“Współpraca z RIWAL jest 

fantastycznym doświadczeniem. 

Mimo, że pracowaliśmy w wielu 

miejscach na świecie, opiekowała się 

nami jedna osoba . Wszystkie faktury 

były wystawione przez naszego 

opiekuna w jednej walucie. Dzięki 

temu, że RIWAL działa globalnie, ich 

zespół zaoferował nam najlepszy 

sprzęt i profesjonalną obsługę w 

każdym zakątku świata, do którego 

nas poniosło.” 

- Jeremy Troughton,

Project Manager w GAC Pindar

58-metrowy podnośnik teleskopowy

Wysokość robocza 58,56 m

454 kg

24,40 m

27 184 kg

Udźwig

Wysięg boczny  

Waga 

Napęd Spalinowy

1,87 x 0,76 x 1,59 m 

1 565 kg 

Elektryczny

Profesjonalne wsparcie 

dla branży rozrywkowej

Indywidualne rozwiązania Jakość i bezpieczeństwo

RIWAL skutecznie wspiera klientów 

organizujących różnego rodzaju 

eventy, zarówno o zasięgu lokalnym, 

jak i międzynarodowym. Wiemy, jak 

ważne w tym przypadku jest 

dotrzymanie terminów, dlatego 

dostarczenie na czas dokładnie takich 

maszyn, jakich potrzebuje klient jest 

dla nas priorytetem. Bez względu na 

to, czy chodzi o montaż sceny, 

budowę sektorów tymczasowych dla 

widzów, prowadzenie transmisji 

z wyścigów, mamy środki i maszyny, 

żeby wydarzenie naszego partnera 

zmieniło się w jego sukces.

• Dostarczymy wszelkie rozwiązania do 

 organizacji eventu, jakich nasz klient

 potrzebuje - od ładowarek teleskopowych, 

 po generatory.

• Dzięki międzynarodowej współpracy z naszym

 partnerem, możemy zaopatrzyć klientów także

 w wózki widłowe.

• Zapewniamy rozwiązania indywidualne,

 dopasowane do potrzeb każdego klienta, jak

 choćby podnośniki pomalowanie na czarno,

 aby nie były widoczne w nocy przy

 prowadzeniu relacji z koncertu. 

• Bezpieczeństwo to jedna z naszych wartości.

 Dlatego dostarczamy sprzęt tylko

 sprawdzonych wiodących producentów takich

 jak JLG czy Magni. Maszyny są sprawdzane

 przed każdą dostawą do klienta i certyfikowane

 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 W naszych centrach szkoleniowych•

 prowadzimy szkolenia pozwalające zdobyć

 uprawnienia niezbędne do pracy na

 podnośnikach ruchomych czy ładowarkach.

 Szkolenie możemy przeprowadzić też 

 w lokalizacji klienta. 

• Posiadamy certyfikaty ISO
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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


