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Bezpieczne i efektywne
malowanie na wysokości

Z badań przeprowadzonych przez inspekcję pracy wynika, że ryzyko upadku jest jedną 

z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy. Do większości wypadków dochodzi 

podczas korzystania ze schodów i drabin. Podesty ruchome to bezpieczniejszy i bardziej 

efektywny wybór. Dzięki naszej szerokiej ofercie wynajmu i sprzedaży podestów 

ruchomych, ładowarek teleskopowych i wózków widłowych oferujemy rozwiązania 

dostępne dla wszystkich rodzajów prac malarskich wykonywanych na wysokości.

www.riwal.com



„Firma RIWAL jest naszym 

niezawodnym dostawcą 

od wielu lat, szybko 

i profesjonalnie zapewnia 

nam wysokiej jakości 

podesty ruchome“

 
 

22-metrowy podnośnik 
teleskopowy
Wysokość robocza (Max) 22,00 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

18-metrowy podnośnik 
montowany na przyczepie

 18,00 m

 215 kg

 11,70 m

 2 300 kg

 Elektryczny

Wysokość robocza (Max)

Udźwig (Max)

Wysięg boczny (Max)

Masa maszyny

Napęd

Wygodne malowanie 

na wysokości

Jakość prac malarskich zależy 

częściowo od warunków pracy. 

Praca na podnośniku zapewnia 

bezpieczeństwo, jest to również 

wygodniejszy wybór niż schody 

czy drabina.

• Dzięki naszej szerokiej gamie

 maszyn, można łatwo malować

 nawet trudno dostępne miejsca

 podczas prac prowadzonych na

 wysokości.

• Posiadamy bogaty wybór podestów

 teleskopowych i przegubowych, na

 potrzeby wygodnego malowania 

 na wysokości.

Firma Riwal twój partner 

do projektów malarskich

Firma RIWAL od 1968 r. specjalizuje się 

w zapewnianiu możliwości bezpiecznego 

i efektywnego wykonywania różnych prac na 

wysokościach, w tym w branży malarskiej.

• Chętnie pomożemy w znalezieniu 

 odpowiedniego rozwiązania, nawet w fazie

 kalkulacji i wyceny.

• W przypadku konkretnych zastosowań,

 RIWAL może dodawać akcesoria 

 i wprowadzać modyfikacje, takie jak filtry

 cząstek stałych, generatory, oświetlenie 

 i urządzenia do śledzenia GPS.

 

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

• Certyfikat ISO

• Prowadzimy szkolenia dla operatorów

 podestów ruchomych i ładowarek

 teleskopowych pozwalające zdobyć

 uprawnienia UDT oraz międzynarodowe

 licencje IPAF

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


