Bezpieczna relokacja
maszyn z RIWAL
Maszyny RIWAL świetnie sprawdzają się podczas relokacji maszyn, linii
produkcyjnych zarówno na potrzeby wewnątrzzakładowe jak i w przenoszeniu
ich na inne obiekty, w kraju oraz poza granicami. Jesteśmy z klientem od
początku do końca dostarczając wózki widłowe, podesty ruchome oraz
ładowarki teleskopowe obrotowe pozwalające na sprawny załadunek /
rozładunek elementów oraz ich montaż i demontaż. Gwarantujemy sprzęt
spełniający nawet najbardziej restrykcyjne wymogi w miejscu gdzie mają
pracować bez względu na to czy obiekt ten znajduje się w Polsce czy
zagranicą.

www.riwal.com

12 metrowy wózek widłowy
wysokiego składowania

14 metrowy podnośnik
przegubowy elektryczny

Wysokość podnoszenia (max)

11,51 m

Wysokość robocza

Udźwig (max)

1800 kg

Wymiary platformy

0,76 x 1,22 m

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

2,42 x 2,40 x 1,27 m

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

6,71 x 1, 97 x 1, 50 m

Masa maszyny

3522 kg

Wysięg boczny

6,80 m

Udźwig

230 kg

10 metrowy podnośnik
nożycowy elektryczny

14,10 m

21 metrowa ładowarka
obrotowa teleskopowa

Wysokość robocza

9,77 m

Wysokość robocza

20,70 m

Wymiary platformy

0,76 x 2,30 m

Wysięg boczny

17,70 m

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

2,30 x 2,33 x 0,76 m

Udźwig

4999 kg

Napęd

diesel

Udźwig

230 kg

Wynajem międzynarodowy
i szkolenia IPAF

Jakość i bezpieczeństwo

Oferujemy wynajem podestów ruchomych,

Nasz sprzęt wyróżnia się jakością i wyjątkowym

• Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,

ładowarek teleskopowych i wózków widłowych

• Dążenie do spełniana najwyższych

poza granicami kraju i profesjonalną pomoc.

stanem technicznym.
• Najlepszej jakości maszyny renomowanych

Relokacje maszyn w RIWAL
• Indywidualne podejście do potrzeb
i wymagań klienta,

standardów obsługi.

RIWAL realizuje restrykcyjną politykę jakości.

producentów: JLG, Magni i Dinolift

Prowadzimy szkolenia IPAF - międzynarodowe
uprawnienia z licencją PAL pozwalające na

• Maszyny regularnie przechodzą przeglądy

wykonywanie pracy na wysokości w ponad

okresowe, a przed każdą dostawą mają

40 krajach na świecie.

kontrolę serwisową / badanie serwisowe

Posiadamy innowacyjną metodę szkoleniową

• Certyﬁkacja ISO i VCA

VR - to symulator jazdy na podeście
ruchomym. VR pozwala na sprawdzenie
kwaliﬁkacji operatora i trening umiejętności
według dowolnego scenariusza - w magazynie,
na budowie, itd.

PODESTY RUCHOME • ŁADOWARKI TELESKOPOWE • WÓZKI WIDŁOWE
wynajem • sprzedaż • serwis • części • szkolenia
Wynajem: +48 46 895 13 63

www.riwal.com

Ponad wszystko. Riwal

Email: info-pl@riwal.com

