
Ponad wszystko. Riwal

Bezpieczna i skuteczna 
konserwacja samolotów

RIWAL jest wiodącą międzynarodową firmą oferującą wynajem podestów ruchomych, 

ładowarek teleskopowych i wózków widłowych. Jako specjalista w pracy na wysokości 

posiadamy duże doświadczenie w dostarczaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań 

potrzebnych do bezpiecznej i skutecznej konserwacji samolotów, 24 godziny na dobę. 

Aby zwiększyć swoją efektywność, skontaktuj się z RIWAL z prośbą o zapewnienie 

wysokiej jakości sprzętu i terminowo świadczonych usług w dowolnej lokalizacji.

www.riwal.com



26-metrowy podest przegubowy 
Wysokość robocza (Max) 26,00 m

Udźwig (Max) 230 kg

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

11,35 x 2,49 x 3 m

Waga maszyny 16 110 kg

Napęd Elektryczny

9,9-metrowy podest nożycowy
Wysokość podnoszenia (Max) 9,90 m

Udźwig (Max) 450 kg

2,50 x 1,17 x 2,01 m

Masa maszyny 2 720 kg

Napęd Elektryczny

28-metrowy podest przegubowy
Wysokość robocza (Max) 28,00 m

Udźwig (Max) 230 kg

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

12,19 x 2,49 x 3,05 m

Waga maszyny 16 490 kg

Napęd Elektryczny

5,6-metrowy podest masztowy
Wysokość podnoszenia (Max) 5,60 m

Udźwig (Max) 230 kg

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

1,36 x 0,76 x 1,66 m

Waga maszyny 790 kg

Napęd Elektryczny

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

Czas to pieniądz Bezpieczeństwo ponad wszystko  Riwal realizuje rygorystyczną 

politykę jakościRIWAL realizuje restrykcyjną politykę jakości 

i bezpieczeństwa

• Od ponad 40 lat specjalizujemy się w pracach

 na wysokości. Możemy doradzić najlepsze, 

 a zatem najbezpieczniejsze rozwiązania

• Aby zapobiec uszkodzeniu samolotu

 instalujemy wokół kosza gumowe osłony

 zabezpieczające i czujniki ostrzegawcze

• Prowadzimy szkolenia dla operatorów

 podestów ruchomych i ładowarek

 teleskopowych pozwalające zdobyć

 uprawnienia UDT oraz międzynarodowe

 licencje IPAF 

Rozumiemy, że każde opóźnienie 

może mieć znaczące skutki finansowe

• Opracowaliśmy system wymiany

 akumulatorów, który pozwala na

 obsługę elektrycznych podnośników

 nożycowych 24 godziny, siedem dni

 w tygodniu

• RIWAL przekonwertował podnośniki

 spalinowe o wysokości roboczej 26 

 i 28 metrów na maszyny z napędem

 elektrycznym, które szybko 

 i bezpiecznie pozwalają na pracę na

 wysokości, bez hałasu i emisji spalin

• Zapewniamy całodobową pomoc

 techniczną w lokalizacji klienta

Nasz sprzęt wyróżnia się jakością i wyjątkowym 

stanem technicznym.

 Dobrze utrzymany sprzęt najlepszych marek,•

 takich jak JLG, Magni i Dinolift

• Maszyny regularnie przechodzą przeglądy

 okresowe, a przed każdą dostawą mają

 kontrolę serwisową  / badanie serwisowe

• Certyfikacja ISO

• Prowadzimy działania CSR (Społeczna

 odpowiedzialność biznesu)

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


