
RIWAL jest specjalizuje się w dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań do pracy 
na wysokości w wielu branżach przemysłu. Oferujemy podesty ruchome 
różnego typu, a także szkolenia z egzaminami UDT z obsługi podnośników i 
wózków widłowych. RIWAL to szyte na miarę rozwiązania w wynajmie 
krótkoterminowym i długoterminowym.

www.riwal.com

Bezpieczna praca 
na wysokości w przemyśle



10-metrowy elektryczny
podnośnik nożycowy
Udźwig podnośnika (Max) 

Wysokość robocza (Max)  

Wymiary platformy (Max)

230 kg

9,77 m

3,20 x 0,76 m

16-metrowy
elektryczny podest przegubowy
Udźwig podnośnika (Max) 

Wysokość robocza (Max) 

Wysokość podnoszenia(Max) 

Wysięg boczny (Max) 

230 kg

15,72 m

13,72 m

7,24 m

12-metrowy
podnośnik masztowy

Udźwig podnośnika (Max) 

Wysokość robocza (Max) 

Wysokość podnoszenia 

Wysięg boczny

200 kg

12,65 m

10,65 m

6,05 m

14-metrowy
elektryczny podnośnik nożycowy

350 kg
13,96m
3,34 x 1,05 m

Udźwig podnośnika(Max)

Wysokość robocza (Max)

Wymiary platformy (Max)

Jestem usatysfakcjonowana poziomem obsługi 
RIWAL. Odpowiedź na moje zapytanie była 
szybka, a przedstawiciel zadał mi szereg pytań, 
które pozwoliły dobrać odpowiedni sprzęt do 
naszej pracy. To wskazuje na doskonałą 
orientację na zaspokojenie potrzeb klienta. 
Rekomenduję współpracę z RIWAL.  

Oksana Melnyk (AUTOLIV POLAND SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ )

Przemyślane rozwiązania 
dla przemysłu
• Bez względu na to, czy będziesz

realizować doroczny przegląd instalacji,
chcesz przeprowadzić prace
konserwatorskie czy potrzebujesz
maszyny do utrzymania linii
technologicznych, RIWAL dobierze
maszynę, która pozwoli wykonać pracę
bezpiecznie i efektywnie.

• W zależności od potrzeb możesz wynająć
podnośnik doraźnie na kilka dni lub
skorzystać z atrakcyjnej oferty wynajmu
długoterminowego.

Naszym celem jest zaoferowanie 

rozwiązania, które spełni Twoje wymagania!

Zawsze do usług

• Dla utrzymania ciągłości pracy
konieczna jest szybka dostępność
maszyn do pracy na wysokości oraz ich
bezawaryjne działanie.

• W RIWAL 99% dostaw to dostawy na
czas, a oprócz profilaktycznych
przeglądów i regularnych inspekcji

podnośników, RIWAL oferuje klientom
wsparcie techniczne.

• Jeśli trzeba nasz serwis mobilny
przyjedzie do Ciebie i usunie usterkę
na miejscu.

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, wózków widłowych i

ładowarek teleskopowych pozwalające

zdobyć uprawnienia UDT

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




