
Ponad wszystko. Riwal

Bezpieczna i efektywna 
praca na wysokości

RIWAL jest wiodącą międzynarodową firmą oferującą wynajem podestów ruchomych, 

ładowarek teleskopowych i wózków widłowych. Firma została założona w 1968 roku, 

a w Polsce działa od 2008 roku. Zwłaszcza w branży budowlanej, RIWAL stał się 

partnerem posiadającym bogatą wiedzę i kompleksowym dostawcą. Firma posiada 

oddziały w Zabrzu, Krakowie, Rawie Mazowieckiej, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, 

Wrocławiu, Opolu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, co gwarantuje krajowy zasięg, 

lokalne zaangażowanie i szybki czas reakcji.

www.riwal.com



„Firma RIWAL jest naszym 

niezawodnym dostawcą od 

wielu lat, szybko i 

profesjonalnie zapewnia 

nam dobre jakościowo 

podnośniki budowlane"

22-metrowy 
podnośnik teleskopowy
Wysokość robocza (Max) 21,90 m

Udźwig (Max)  230 kg

Wysięg boczny (Max)  17,30 m

Masa maszyny  13 115 kg

Napęd 4 x 4, Diesel

12-metrowy 
podnośnik nożycowy
Wysokość robocza (Max) 12,00 m

Udźwig (Max)  905 kg

Wysięg boczny (Max)  1,22 m

Masa maszyny  5 614 kg

Napęd 4 x 4, Diesel

26-metrowy 
podnośnik przegubowy
Wysokość robocza (Max) 26,20 m

Udźwig (Max)  230 kg

Wysięg boczny (Max)  15,75 m

Masa maszyny  15 500 kg

Napęd 4 x 4, Diesel

30-metrowa 
ładowarka obrotowa

 29,90 m

 4 999 kg

 25,90 m

 21 830 kg

 4 x 4, Diesel

Wysokość robocza (Max)

Udźwig (Max)

Wysięg boczny (Max)

Masa maszyny

Napęd

Riwal - kompleksowy 

dostawca dla każdego 

projektu budowlanego
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 

w projektach budowlanych, RIWAL 

stała się wiodącym partnerem 

i dostawcą usług wynajmu i sprzedaży 

podnośników i ładowarek. Zajmujemy 

się również serwisem maszyn, 

posiadamy szeroki asortyment części 

zamiennych i zapewniamy szkolenia.

• Jako kompleksowy dostawca, 

 RIWAL zapewnia rozwiązania dla

 całego procesu budowlanego. Jeden

 dostawca oznacza również

 ograniczenie ruchu transportowego 

 na jednym projekcie budowlanym.

Dopasowane rozwiązania
RIWAL może pomóc w znalezieniu rozwiązania 

dostosowanego do Twoich potrzeb.

• Nasza szeroka oferta obejmuje specjalistyczne

 maszyny budowlane (takie jak podnośniki przegubowe 

 i teleskopowe do pracy w terenie), które umożliwiają

 wykonywanie robót budowlanych na dowolnej

 wysokości

• RIWAL doradzi Ci maszyny podczas fazy planowania

 projektu budowlanego oraz zapewni maszyny 

 w miejscu pracy, aby były dostępne wtedy gdy

 będziesz ich potrzebował.

•  Mamy wiele dodatkowych rozwiązań, np. punkty

 przyłączeniowe 230V, oświetlenie na platformie,

 dodatkowe szerokie kosze lub oraz bogaty wybór

 osprzętu dla ładowarek obrotowych

  

Jakość i bezpieczeństwo

RIWAL realizuje restrykcyjną politykę jakości. 

Nasz sprzęt wyróżnia się jakością i wyjątkowym 

stanem technicznym. Maszyny regularnie 

przechodzą przeglądy okresowe, a przed 

każdą dostawą mają kontrolę serwisową

• Posiadają certyfikaty ISO i VCA (certyfikat

 bezpieczeństwa dla wykonawców)

• Szkolenia dla operatów podestów ruchomych 

 i ładowarek teleskopowych prowadzimy 

| również w lokalizacji podanej przez Klienta

• Najlepszej jakości maszyny renomowanych

 producentów: JLG, Dinolift, Magni

  

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


