
RIWAL jest wiodącą międzynarodową firmą oferującą wynajem podestów 

ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych. Jako specjalista 

w pracy na wysokości posiadamy duże doświadczenie w dostarczeniu 

najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla bezpiecznej i efektywnej pracy na 

wysokości w centrach logistycznych czy magazynowych. Oferujemy wysokiej 

jakości sprzęt, profesjonalne doradztwo, terminowe dostawy oraz serwis.

Bezpieczne i efektywne
rozwiązania dla logistyki

www.riwal.com



12-metrowy 
podnośnik nożycowy

Udźwig podnośnika (Max)

Wysokość robocza (Max)

Wysokość podnośnika (Max)

Wymiary platformy (Min)

320 kg

11,68 m

9,68 m

2,50 x 1,12 m

8-metrowy 
elektryczny podnośnik nożycowy

Udźwig podnośnika (Max)

Wysokość robocza (Max)

Wysokość podnośnika (Max)

Rozmiar podnośnika (Min)

Rozmiar podnośnika (Max)

360 kg

8,10 m

6,10 m

0,76 x 2,30 m

0,76 x 3,20 m

12-metrowy 
podnośnik masztowy

Udźwig podnośnika (Max)

Wysokość robocza (Max)

Wysokość podnośnika

Wysięg boczny

200 kg

12,65 m

10,65 m

6,05 m

7-metrowy 
wózek wysokiego składowana

Wysokość podnoszenia (Max) 7,10 m

Udźwig (Max) 1600 kg

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

2,49 x 1,38 x 2,30 m

Masa maszyny 3640 kg

„Dzięki korzystnym warunkom wynajmu 

długoterminowego, podnośnik nożycowy 

jest gotowy do pracy w naszym 

magazynie codziennie. W ciągu naszej 

5-letniej współpracy Riwal nigdy nas 

nie zawiódł. Życzę sobie więcej takich 

partnerów w przyszłości.“

Maciej Jendrych 

Dyrektor Oddziału DSV Kampinos

Logiczne rozwiązania

w logistyce

• Niezależnie od tego czy chcesz

  przetransportować lub podnieść ładunki 

 Oraz przeprowadzić prace konserwatorskie 

 w magazynach czy centrach logistycznych

 RIWAL oferuje najkorzystniejsze

 rozwiązania, które zapewnią

 Bezpieczeństwo i pozwolą zaoszczędzić

 czas pracy.

• Jeśli pracujesz w wąskich korytarzach,

 RIWAL dostarczy kompaktowy podnośnik

 nożycowy. Nasze podesty elektryczne

 zapewniają utrzymanie czystego powietrza

 podczas pracy w pomieszczeniach.

Naszym celem jest zaoferowanie 

rozwiązania, które spełni Twoje wymagania!

Zawsze do usług

• Aby dotrzymać terminów, potrzebujesz

 wysokiej jakości sprzętu z minimalną

 ilością awarii maszyn.

• Dlatego oprócz konserwacji

 profilaktycznej i regularnych inspekcji,

 RIWAL oferuje wsparcie techniczne.

• Jeśli nasi inżynierowie działu pomocy

 technicznej nie będą w stanie rozwiązać

 Twojego problemu, nasi inżynierowie

 serwisu przyjadą do Ciebie tak szybko,

 jak to możliwe.

 

 

Jakość i bezpieczeństwo

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

• Certyfikacja ISO i VCA  

• Prowadzimy szkolenia dla operatorów

 podestów ruchomych i ładowarek

 teleskopowych pozwalające zdobyć

 uprawnienia UDT oraz międzynarodowe

 licencje IPAF

 

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

Ponad wszystko. Riwal


