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Aktualności w Rothlehner - Skawina
Rok 2017 był bardzo pracowity pod katem bieżących projektów jak i planowania oraz organizacji pracy na
kolejne lata.
Każdy z działów może zaliczyć go do udanych. Zrealizowane zostały wszystkie założenia do końca grudnia
klienci otrzymają urządzenia z tegorocznych zamówień. Plan jaki został przygotowany na kolejne 2 lata
uwzględnia stabilny rozwój naszego oddziału ale też jest realnie osadzony w zaobserwowanych tendencjach
rynkowych i potrzebach naszych klientów.
Poniżej kilka istotnych informacji którymi każdy z działów chciałby się podzielić jako potwierdzenie dobre-
go kierunek w którym zmierzamy

Rośnie flota serwisu.

Do floty pojazdów serwisowych która liczyła 8 pojazdów dołączył kolejny 9-ty
samochód serwisowy wyposażony w zabudowę serwisową, komplet narzędzi i
części zamiennych.

Szkolenia naszych pracowników.

Nasi serwisanci w listopadzie uczestniczyli w szkoleniu które odbyło w centrum ser-
wisowym w fabryce DIECI.
Szkolenie trwało 3 dni i składało się cześć teoretycznej oraz praktycznej.
Teraz ładowarki nie mają przed nami tajemnic.

Duże zakupy naszych klientów.

Po kilku latach przerwy nasz klient, międzynarodowa sieć marketów
budowlanych wrócił do produktów marki Haulotte. Nasza firma miała przy-
jemność dostarczyć 16 nowych jednostek. Dziękujemy za zaufanie handlo-
we jak i serwisowe jakim obdarzył nas klient.

Ładowarki w ofercie handlowej.

Nowe ładowarki teleskopowe DIECI już w Polsce. Jako
pierwsza dojechał do nas Roto PEGASUS. Maszyna
dostarczona do z wciągarka hydrauliczną 5 t świetnie
sprawdzi się podczas prac konstrukcyjnych i budowlanych
w Arcelor Mittal Kraków

Nowe twarze w naszym zespole.

W Listopadzie do naszego zespołu który liczy obecnie 12 mechaników dołączył nowy serwi-
sant Przemek. Witamy w zespole.
Liczymy na szybkie wdrożenie się w serwis podestów ruchomych i dołączenie do grona nas-
zych konserwatorów z uprawnieniami UDT.

Powiększamy flotę maszyn wynajmowych

W roku 2017 flota maszyn przeznaczonych do wynajmu powiększyła się o kolejne 24
podesty. Między innymi nowe podnośniki przegubowo-teleskopowe takie jak HA15IP

Usługi pełna parą.

Prężnie działamy na rynku wynajmu podestów zabudowanych na podwoziach samo-
chodowych na terenie Krakowa i okolic. Dwa nasze podnośniki pracowały podczas
montażu reklamy firmy CCC w nowo otwartej galerii handlowej w Skawinie.

Specjalne projekty wynajmu.

Obsługujemy również wynajmy długoterminowe na terenie całej Polski, w tym roku udało się
nam pozyskać kolejnych klientów dla których przygotowaliśmy specjalna ofertę na nasze
urządzenia.



DENKA•LIFT
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Wiele innowacji dotyczących DENKA•LIFT pokazano na
DK18 podczas Dni Podnośników.

Wytwarzane w Niemczech wyroby DENKA•LIFT są obecnie w większości wyposażone w
półprzewodnikowe jednostki sterujące produkcji TTControl.
Ekran na skrzynce sterowniczej pozwala na realizację czynności konserwacyjnych oraz
wykrywanie i usuwanie usterek bez użycia komputera PC.

NOWOŚĆ: technologia ładowania FRONIUS 
zastępuje zarówno transformatory sieciowe, jak i transformatory mocy
Zoptymalizowana charakterystyka ładowania akumulatorów - zwiększona trwałość
użytkowa akumulatorów
Wydajność ładowania zwiększona o około 60-70% do 96%
i zmniejszone koszty energii na ładowanie platformy roboczej

2 dodatkowe odporne na zużycie czujniki przechyłu podłączone do jednostki sterującej
w podstawie (do regulacji kąta przechyłu i nachylenia).
Pominięcie obwodu płytki drukowanej kompensacji kosza SL1001.
Brak konieczności stosowania mechanicznej regulacji czujników przechyłu.

Opcjonalnie oferowany jest „automatyczny układ podpór”.
Automatyczne poziomowanie pozwala operatorowi na prawidłowe podparcie maszyny
tylko przez naciśnięcie przycisku.

Dowiedz się więcej na temat wymienionych ulepszeń produktów oraz innych opcji w
Rothlehner Arbeitsbühnen.

www.rothlehner.de, info@rothlehner.de

DENKA•LIFT Service-Portal jest teraz dostępny online.

Za pośrednictwem tego portalu przekazywane są dokumenty techniczne dla
potrzeb samodzielnego rozwiązywania problemów i usuwania usterek. Doku-
menty te obejmują:
- Szczegółowy wykaz kodów błędów z przygotowanymi środkami zaradczymi
- Ciągle aktualizowane schematy połączeń

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących DENKA•LIFT Service Portal
prosimy o kontakt z lokalnym doradcą klienta albo z centralą Rothlehner
Arbeitsbühnen przez email na adres info@rothlehner.de

Niezrównany DENKA•LIFT Service Portal przedstawiony na Dniach Podnośników
cieszył się szczególną uwagą i uznaniem.

AKTUALNOSCI 

Service-Portal

Request access!
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Denka-Lift DL22N i Falcon FS370 do Kinszasy/Kongo 
W październiku Rothlehner Arbeitsbühnen dostarczył dwie montowane na kołach maszyny specjalne: Fal-
con Spider FS370 produkcji TCA Lift i DENKA•LIFT DL22N Narrow, dla RAW Bank w Kinszasie / Dem. Rep.
Konga.

Planowanie projektu rozpoczęło się prawie dwa lata temu od zdjęć i rysunków dotyczących zadań specjal-
nych w pomieszczeniach i na zewnątrz; częściowo przy wyjątkowo wąskim dostępie. Przy bliskiej współpra-
cy z TCA-Lift, można było spełnić te wymagania wykorzystując dwie maszyny montowane na kołach z nas-
tawnymi podporami, zasilanie akumulatorowe i linie doprowadzające wodę i powietrze do kosza.

W standardowej wersji FS370 wyposażono w podwójnie przegubowy wysięgnik zapewniający wysięg do 17m
również w górnym zakresie. Maszyna DENKA-Narrow DL22N jest przeznaczona do prac czyszczących w
atrium dzięki minimalnej wadze netto 2300kg oraz idealnym parametrom technicznym.
Obydwie maszyny sprawdziły się już we wszystkich trudnodostępnych pozycjach podczas instruktażu na
miejscu.

Flota DK18 wysłana do Kourou
W sierpniu pięć nowych maszyn DENKA•LIFT DK18 opuściło
halę montażową DENKA w Massing.
Następnie opuściły one plac składowy w kontenerach do
transportu morskiego w drodze do Kourou, portu centrum
kosmicznego w Gujanie Francuskiej.
Będziemy przekazywali dalsze raporty dotyczące
zadań specjalnych na miejscu.

Po obróceniu masztu teleskopowego dwie mas-
zyny DK18 zmieściły się w jednym kontenerze
morskim o długości 40 stóp.

Craig Rooke nowym członkiem
zespołu TCA-LIFT
Od 1 listopada 2017 r. Craig Rooke jest zatrudniony jako Dyrek-
tor ds. Rozwoju Biznesowego w TCA-LIFT w Odense / Dania.
Craig Rooke był wcześniej zatrudniony w Teupen, gdzie był
Dyrektorem ds. Sprzedaży na terenie Wlk. Brytanii i Irlandii.
Zdjęcie: od lewej - Brian Falck Schmidt, Dyrektor ds.
Sprzedaży, Craig Rooke DBD, Finn Schlitterlau,
Dyrektor Naczelny

Więcej informacji na ten temat 
na stronie: www.Vertikal.net

TCA-LIFT
TCA-LIFTTCA-LIFT NEWS

AKTUALNOSCI 



Nowość: B180T i B200T
We wrześniu na rynek została wprowadzona
nowa seria modelowa platformy teleskopo-
wej 3,5 t.

Przy całkowicie nowej koncepcji, nowe modele B180T i B200T o wysokości roboczej 
17,7 m i 19,9 m tworzą nową generację na nadchodzące lata. 
Celem wszystkich podejmowanych wysiłków i przedsięwzięć było umożliwienie możliwie jak najprostszego działania.
Modele te będą dostępne albo w wersji Compact, z pionowymi podporami o szerokości pojazdu, albo w wersji Com-
fort z podporami H z przodu. Nowe modele zapewniają wyjątkowy zasięg, jednocześnie przy ograniczonej szerokości
podpór.

Najistotniejsze zalety w skrócie:
- Zwiększony zasięg w porównaniu do poprzedniej generacji
- Udźwig kosza do 300 kg 
- Wszystkie modele spełniają ograniczenia wagowe
- W wariancie Comfort drzwi mogą być otwarte przez cały czas
- Zmniejszona szerokość podpór przy zwiększonym wysięgu bocznym
- Opcjonalny pakiet Home Function + automatyczny układ podpór
- Najlepsze parametry osiągów również z układem podpór na szerokość

pojazdu
- Nowy panel sterowania w koszu z mniejszą liczbą przyrządów
- W standardzie sterowanie podporami z kosza roboczego
- Podwozie będące w produkcji seryjnej 
- Dogodny dostęp od przodu bez wchodzenia do podniesionego kosza
- Inteligentny system hydrauliczny z wielokrotną funkcją ruchu
- Duży udział wspólnych części z nowymi modelami PX 
- Umieszczony wewnętrznie cylinder teleskopowy na wszystkich mode-

lach

Nowość: podwójnie przegubowa platforma B240PX
Podwójnie przegubowa teleskopowa platforma robocza B240PX została
zaprezentowana na wiosnę.
Wysokość robocza 23,60 m i imponujący wysięg boczny 12,30 m to
najwyższej klasy wartości, jeżeli chodzi o wyłącznie pionowy system pod-
pór na szerokość pojazdu. Mniejsza ilość bardziej ergonomicznych ele-
mentów sterowniczych przy podstawie i w koszu upraszcza obsługę
urządzenia. Nowy automatyczny system wysięgnikowy będzie dostępny
opcjonalnie od 2018 r.

Uznane modele GSR
Rothlehner pracovni plosiny w Pradze również osiąga wielki sukces z wypróbowanymi
i sprawdzonymi modelami 140TJV, 200PX, 179T, 230T. 
Sprzedawane są tutaj nie tylko standardowe wersje, ale również powstaje wiele
rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Więcej informacji - patrz strona 8.

B230T 7,5 t na Atego 4x4
Nowy GSR B230T na Mercedesie Atego 4x4 został dostarczony do usługodawcy. 
Pojazd ten szczególnie nadaje się do zastosowań off-road: pojedyncze terenowe
opony i duży zakres podnoszenia układu podpór czyni go idealnie dostosowanym do
zadań w sektorze energetycznym.



PB kontynuuje trend wzrostowy! 

W nadchodzącym roku firma PB Lifttechnik będzie poszerzała swój portfel, nie
tylko pod względem różnorodności oferowanych produktów, ale z techniczne-
go punktu widzenia, również wysokości!

PB Lifttechnik kieruje się mottem „Trend to twój przyjaciel”. Tym samym, ze
swoimi 6 nowymi modelami, firma dostosowuje się do parametrów wymaganych
przez rynek: „większe, wyższe i mocniejsze”.

Imponująca, już gotowa maszyna PB S320-18ES 4x4 (patrz zdjęcia) wyznacza
początek tej ekspansji.
Jak we wszystkich innych wariantach, ten pod-
nośnik nożycowy oferuje niezwykle imponujący
standardowy pakiet, który umożliwia wykonanie
każdego zadania: 
• Platforma Mega Deck 
• Całkowicie automatyczny układ podpór
• Napęd na 4 koła
• Kierowanie 2-osiowe
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Manewrowość przy pełnej wysokości

Modułowa konstrukcja tej serii modelowej
zapewnia 6 nowym maszynom:
• Wysokość roboczą: 27,50 m i 32,00 m
• Szerokość: 1,40 m (TOP 14), 1,80 m (TOP 18), 2,40 m (TOP 24)
• Udźwig 600 kg do 900 kg

Modele PB TOP 14 + TOP 18 są dostępne w wersji elektryczno-hydraulicznej,
maszyny TOP 24 są opcjonalnie dostępne w wersji elektrycznej lub diesla. Stała
moc w trakcie pracy jest gwarantowana w obu powyższych wariantach napędu.

W rezultacie, PB nadal umożliwia bezpieczne i efektywne wyko-
nywanie pracy również na nowych wysokościach z połączeniem
zaawansowanej i innowacyjnej technologii.

Dalsze informacje będą prezentowane.
Aktualności przez cały czas pod adresem:    www.PBgmbh.de

Nowość: EuropeLift TR15GT

Nowa gąsienicowa platforma robocza Europelift TR15GT adaptuje wypró-
bowany i sprawdzony przegubowy wysięgnik teleskopowy montowanej na
przyczepie platformy roboczej TM15GT. Zapewnia ona wysokość roboczą
15,6 m i wysięg boczny 7,5 m przy wadze netto 2100 kg. Dostępny jest
szeroki zakres wyposażenia opcjonalnego i różne warianty napędu. Atrak-
cyjny stosunek ceny do jakości i prosta obsługa czynią z TR15GT niezwy-
kle interesującą opcję.

Wysokość robocza 15,60 m
Wysięg boczny 7,50 m
Udźwig kosza 220 kg
Masa całkowita 2100 kg
Napęd, silnik benzynowy + 230 V
Ruchomy wysięgnik 85°
Zdalne sterowanie przewodowe
Obracany kosz roboczy 140°
Prześwit tylko 0,78 m
Automatyczne poziomowanie (opcja)

PB-Lifttechnik
PB-LifttechnikPB-Lifttechnik

AKTUALNOŚCI 
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Rothlehner CZ teraz jako 
laboratorium badawcze AZVN 
Od maja 2017r., Rothlehner pracovni plosiny s.r.o. akredytowano jako Laboratori-
um AZVN nr 57. AZVN jest stowarzyszeniem laboratoriów badawczych wysokich
napięć w Republice Czeskiej. W rezultacie, jesteśmy zaangażowani we
wdrażanie czeskich norm zbliżonych do norm DIN (Niemiecki Instytut
Normalizacyjny) i VDE (Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów Elektry-
ków i Elektroników).
W oparciu o to członkostwo możemy zapewnić akredytowane badania
platform roboczych.

Limity przestrzenne zostały osiągnięte zarówno w hali produkcyjnej HGV, jak i w
hali serwisowej w Pradze. Jeżeli chodzi o rok 2018, podjęto już przygotowania do
wynajęcia pobliskiej hali.

Rekord Haulotte w
Republice Czeskiej
Dzięki ponad 250 sprzedanym urządze-
niom Haulotte, rok 2017 będzie również
nowym rekordowy dla tej firmy.
20 - 30 nowych maszyn jest zawsze
szybko dostępnych na składzie w Pradze.

Kod YouTube do filmów z produktami CZ

Rozluźniona atmosfera w Nitrze/SK po

zebraniu nt. strategii.
W trakcie 2-dniowej sesji z kolegami z
Pragi/CZ i Nitry/SK w październiku nie
tylko wyznaczono dalsze cele, ale
również wzniesiono toast za
wcześniejsze sukcesy.

Austria, Słowenia, Chorwacja Republika Czeska Słowacja Polska
Bernhard Spörk Zbynek Tomásek Ladislav Kajan Manfred Rothlehner

Feldweg 3 Mezi uvozy 2512/2a Novozamocka 102 ul. Energetyków 4
A-8055 Seiersberg-Pirka CZ-19300 Praha 9 SK-949 01 Nitra PL-32-050 Skawina
Tel. +43 664 3364030 Tel. +420 2 81090590 Tel. +421 37 6525520 Tel. +48 12 2675811
Fax +43 316 291045 Fax +420 2 81090596 Fax +421 37 6525522 Fax +48 12 2675811
info@rothlehner.at info@rothlehner.cz info@rothlehner.sk info@rothlehner.pl
www.rothlehner.at www.rothlehner.cz www.rothlehner.sk www.rothlehner.pl
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Obok zadań serwisowych, firma Lift-Manager jest zdecydowanie zaangażowana
w DENKA•LIFT - produkcja, wsparcie techniczne oraz DENKA•LIFT - globalna
dystrybucja części zamiennych.

Info. o produkcie Pomoc techniczna Części zamienne
Tel. +49 8724/96 01-0 Tel. +49 8724/96 01-20 Tel. +49 8724 96 01-22
info@rothlehner.com info@lift-manager.com spareparts@lift-manager.com
www.rothlehner.com www.lift-manager.com www.lift-manager.com

Pomoc techniczna i globalny
serwis części zamiennych

DENKA•LIFT wyłączny dystrybu-
tor części zamiennych na całym

świecie

Serwis platform roboczych Lift-Manager 
kontynuuje rozwój w powiązaniu z Rothlehner

Jako firma serwisowa podnośników koszowych w Niemczech, na przestrzeni ostatnich lat Lift-
Manager urósł do rangi ważnego partnera - zarówno dla firm zajmujących się wynajmem,
użytkowników i kilku producentów platform roboczych.
Będąc jej częścią i w powiązaniu z Grupą Rothlehner, Lift-Manager obejmuje niemiecki rynek
swoją siecią warsztatów i usług dla wielu różnych marek.
Roland Jäkel, Dyrektor Zarządzający Lift-Manager i Manfred Rothlehner, Dyrektor Zarządzający
Rothlehner Arbeitsbühnen z wielką radością stwierdzają trwający znakomity rozwój w dzied-
zinie serwisu, ale stają w obliczu czynników ograniczających, w szczególności braku wykwali-
fikowanego personelu.
Niemniej jednak, możliwe było dalsze rozwinięcie sieci.
Ostatnio, nowa lokalizacja omobilnego serwisu została utworzona w regionie Ulm. Dla klientów
w południowych Niemczech oznacza to szybkie czasy reagowania i tym samym lepszą
dostępność naszych maszyn.

Podobnie jak Andreas Schüßler w regionie Ulm, również Ron Ihrig w Bobstadt i Florian Boczek
w Witten dołączyli do zespołu Lift-Manager.

Naprawy maszyn wielkoskalowych

Die Instandsetzung von Großgeräten bedarf einiger grundNapra-
wa maszyn wielkoskalowych wymaga kilku warunków wstępnych.

Lift-Manager spełnia te warunki pod względem przestrzen-nym w
swoich warsztatach w Jänkendorf i Massing.

Dzięki technikom wykwalifikowanym przez takich producentów,
jak Bronto, Genie, Haulotte, Nifty i PB, profesjonalne naprawy
mogą również być wykonywane na maszynach z ich serii modeli
wielkoskalowych.

Lift-Manager
Lift-ManagerLift-Manager

Andreas Schüßler Ron Ihrig

Kod QR             Serwis 
Lift- Manager

Florian Boczek




