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Aktualności w Rothlehner Polska
Rok 2018 okazał się być bardzo pracowity ze względu na mnogość realizowanych projektów oraz sta-
wianych celów na kolejne lata pracy. Pomimo natłoku obowiązków uznajemy ten rok za udany z racji
spełnienia postawionych sobie założeń na ten rok. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, stawiając na
stabilny rozwój i ugruntowanie pozycji na rynku z uwzględnieniem tendencji na nim panujących oraz
rosnących potrzeb klientów.

Rozwój naszych pracowników
W roku 2018 do naszego zespołu dołączyły dwie osoby: Krzysztof – nowy pracownik w zespole serwi-
santów, a także Magdalena, której zadaniem będzie wspieranie zespołu sprzedaży. We wrześniu
rozpoczęliśmy kurs języka angielskiego dostosowany do potrzeb naszych pracowników. Ponadto pra-
cownicy działów sprzedaży, wynajmu i przedstawiciele serwisu wzięli udział w trzydniowym treningu
dotyczącym negocjacji handlowych i ich mechanizmów. 

Targi ENERGETAB
Wrzesień był dla nas pracowity również ze względu na udział w międzynarodow-
ych targach Energetab. Są to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń,
aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Mieliśmy okazję zaprezen-
tować na nich wybrane maszyny z naszego asortymentu.

Sukcesy naszej sprzedaży
Sukcesem roku 2018 polskiego oddziału jest pierwsza sprzedaż nowego podnośni-
ka Denka Lift DL 30, którego wysokość robocza wynosi 30 metrów, co czyni go
światowym rekordzistą w kategorii podnośników na przyczepach o wadze do 3,5t.
Warto również wspomnieć o sprzedaży obrotowej ładowarki teleskopowej Dieci
Pegasus 30.50, do firmy z branży budowlanej, która jest jedną z największych łado-

warek jakie są dostępne na rynku.

Modernizacja floty serwisu 
Nasi serwisanci zostali zaopatrzeni w kolejny samochód, którego wyposażenie
pozwoli na sprawną i profesjonalną obsługę naszych klientów. Pojazd posia-
da zabudowę serwisową, a także komplety narzędzi i części zamienne.
Pozwoli to na zaspokojenie rosnących potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Flota maszyn wynajmowych
Z roku na rok powiększa się flota maszyn przeznaczonych na wynajem. W tym roku zaku-
piliśmy 16 nowych podnośników, co daje łącznie 180 maszyn. Wśród nich znalazły się
między innymi specjalistyczny podnośnik nożycowy PB S225-12 ES o wysokości roboczej
22,5 m, kolejne z urządzeń Denka Lift DL30 oraz spalinowe podesty firmy Haulotte
HA16RTJ Pro przeznaczone do prac w trudnym terenie. 

Sukcesy działu wynajmu
Rok 2018 był bardzo udany dla działu wynajmu. Pozyskaliśmy wielu nowych, dużych
klientów na wynajem długoterminowy. Dużym zainteresowaniem cieszył się wynajem

maszyn zarówno z operatorem jak i bez niego. Pozytywnie dla nas zakończył się przetarg na rozbudowę
hangaru obsługi samolotów CASA na Porcie Lotniczym Balice. Nasze maszyny uczestniczyły w budowie
salonu Porsche w Krakowie oraz przy obsłudze serwisu pociągów. 
Odnotowaliśmy także rekordowy wynik pod względem wpływów z wynajmu podnośników na samocho-
dach. Obecnie we flocie znajduje się między innymi sześć samochodów firmy GSR. W związku z dyna-
micznym wzrostem zapotrzebowania planowana jest na kolejny rok dalsza rozbudowa floty wynajmu. 



Innowacje w wąskich podnośnikach DENKA•LIFT Narrow
DL22N    

W ostatnim roku wieloletnia koncepcja DENKA Narrow DL22N została poddana anali-
zie przez Rothlehner i zdecydowano, że prace rozwojowe modelu będą kontynuowa-
ne.
Wynikiem jest modernizacja maszyny, szczególnie w odniesieniu do nowego ste-

rownika i zdalnie sterowanych kół skrętnych, co eliminuje konieczność sto-
sowania skrętnego dyszla i zapewnia większe pole widze-
nia podczas manewrowania.
Ten 3-kołowy podest o kompaktowych wymiarach i wyso-
kości roboczej 22 m przy wadze tylko 2 300 kg może być
teraz umieszczany i rozstawiany w ciasnych przestrzeni-
ach, zapewniając jeszcze większą zdolność manewrowania
z minimalną długością 5.80 m i maksymalnym kątem
skrętu 75° (wcześniej 45°). Patrz ilustracja po lewej stro-
nie.

Osiem nowych podnośników DENKA•LIFT dla
Roggermaier

W zeszłym roku trzy nowe, wąskie podnośniki DL22N Nar-
row były częścią kompleksowego pakietu podnośników 11
DENKA•LIFT zamówionych przez Roggermaier GmbH w
celu zastąpienia starszych urządzeń z ich floty DENKA.
W trakcie realizacji projektu wprowadzono kilka uspraw-
nień na życzenie klienta, które aktualnie zostały też wpro-
wadzone do produkcji seryjnej.
NOWOŚĆ: Poza platformami na przyczepach z koszem
skierowanym w tył, podnośnikami Junior 12, DK18 i DK25,
obecnie nowością jest opcjonalne oświetlenie LED, które
można przymocować na stałe do kosza.
Patrz ilustracja po lewej stronie.

Mateco koncentruje się na podnośnikach DENKA•LIFT
Od dekad wiele podnośników DENKA•LIFT dzielnie wypełniało swoje zadania we flocie Mateco.
Poza "modelami podstawowymi" Junior 12, DK18 i DK25, aktualnie klienci Mateco wykazują również duże

zapotrzebowanie na modele "wąskie".
Aktualne zamówienie rozszerza flotę DENKA w
Mateco o kilka nowych jednostek Junior 12 i DK25
DENKA-LIFT, które będą pracowały na terenie Nie-
miec i Polski.
Kolory zgodne z linią korporacji i konfiguracje
specjalne, takie jak silnik Diesla, jednostka na bio-
paliwo lub rejestratory danych to tylko niektóre z
opcjonalnych dodatków, których potrzebowali
klienci.

DENKA•LIFT
DENKA•LIFTDENKA•LIFT NEWS

Junior 12 gotowy do dostawy

Narrow DL 19/22 N

DK25 z silnikiem Diesla

 

5800 (Option)

 

    

    

 
  

 

 
  

 

 
  

Inne kluczowe parametry: min. rozstaw podpór 3.40 m, maks. wysięg 12 m przy 80 kg,
min. wolna przestrzeń transportowa w pionie < 2m i w poziomie < 0.90 m

Narrow DL 19/22 N Narrow DL 25/28 NDK 25DL 18/21 DL 25/30Junior 12 DK 18



NOWOŚĆ: B240PX 
odnośnik kompaktowy B240PX Compact zaprezentowany
ostatniego roku i cieszący się sukcesami na rynku będzie
teraz uzupełniony o model B240PX Comfort na podwoziu
Mercedes-Benz Sprinter.
Ten nowy wariant podnośnika przegubowo-teleskopo-
wego o wzmocnionej konstrukcji B240PX różni się typem
podpór przednich H i zapewnia niezwykle konkurencyjne
parametry, z wysokością roboczą 23.60 m i imponującym
wysięgiem bocznym 12.30 m.

E140P na podwoziu Ford Ranger 4x4 - ze złączem
przyczepy 

Niedawno podnośnik E140P na podwoziu Ford Ran-
ger 4x4 został dostarczony do naszego klienta
Meyer Lift w Hohenwestedt. Na życzenie klienta,
pojazd został wyposażony w dyszel holowniczy.

Poza modelem E140P posiadamy wiele innych podestów
roboczych GSR, które można również wyposażyć w
hak przyczepy, z siłą pociągową osiągającą nawet
3.5 t.

Duża siła uciągu może być uzyskana nie tylko z
zabudowami GSR instalowanymi w Czechach - na
ciężkich pojazdach ciężarowych z napędem na czte-
ry koła, ale również na mniejszych vanach 5t z
zabudową E170TJV, przy których często zdarza nam
się montować tego typu haki.

Omawiane vany, wyposażone w przestrzenny, wygodny oraz wysoki podest
roboczy GSR 17 m cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród
przedsiębiorstw energetycznych i dostawców energii, ale także wśród
władz miejskich i wypożyczalni.

Finansowanie - Select Leasing
Szczególnie w przypadku vanów GSR, jednak i również innych maszyn w ofer-
cie Rothlehner, możemy przedstawić koncepcje finansowania w różnych wari-
antach.
Rośnie popularność rozwiązań z kontraktami ogólnymi wraz z pełnym serwi-
sem. Poza stałymi kosztami miesięcznymi, klient nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z konserwacją, serwisowaniem,
naprawami, częściami zamiennymi i ubezpieczeniem.

Wśród innych opcji możemy przedstawić oferty wynajmu w Niemczech z operatorem Select-
Leasing z Berlina, który ustalił swoją pozycję doświadczonego specjalisty w naszej branży. W
tym celu Select-Leasing składa ofertę jako partner z korzystnymi warunkami ramowymi
umowy i szybkim procesem podejmowania decyzji. Poza koncepcją z pełnym serwisem,
Andrea Engel i jej zespół również dostarcza wszystkie klasyczne modele finansowania stoso-
wane na całym świecie, takie jak leasing, sprzedaż ratalna lub kredyt.
Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą z pełnym serwisem lub w innej formie finansowania,
prosimy skorzystać z załączonego formularza lub skontaktować się w tym celu z krajowymi i
globalnymi partnerami leasingowymi Rothlehner za pomocą poczty email.

Andrea Engel,
Select Leasing



PB-Lifttechnik
PB-LifttechnikPB-Lifttechnik NEWS

Seria PB ECo - nowa edycja 
PB przeprowadziło modernizację całej generacji podnośników nożycowych PB ECo, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian i usprawnień technicznych.
Głównym celem modernizacji było zapewnienie dostępności na rynku nieza-
wodnych, trwałych podzespołów i komponentów w korzystnej cenie zawsze,
gdy są one wymagane (części zamienne).
Te atrakcyjne cenowo modele z utrzymaną na stałym poziomie jakością ofe-
rują kompaktowe wymiary (szerokość 0.76-1.18 m) i wysokość roboczą
pomiędzy 5.60 m i 14 m. Bezpośredni napęd elektryczny sprawia, że są to nie-
zawodne i wolne od emisji, uniwersalne urządzenia o wszechstronnym zasto-
sowaniu.

Podsumowanie:
- Wysokość robocza 5.60 - 14 m
- Udźwig 230 - 550 kg
- Wytrzymały, elektryczny silnik bezpośred-

ni, wolny od emisji
- Czułe, precyzyjnie proporcjonalne stero-

wanie podestem we wszystkich kierunkach
- Kompaktowa budowa i wysoka moc
- Niezawodność

Informacje dodatkowe:

Elektryczna moc PB dla Bleser 
W dosłownym znaczeniu tych słów, Bleser Mietstation wiedzą jak odzwierciedlić silny wzrost w palecie swoich
produktów: niedawno podnośnik nożycowy PB S225-24ES 4x4 z PB Lifttechnik w Oberbechingen, Bawaria
został dostarczony do Bleser w Neuwied, Rhineland-Palatinate.
Dzięki tej transakcji, Bleser świadomie koncentruje się na napędach elektrycznych i rozszerza swój park mas-
zynowy w tym sektorze. Podnośnik należy do najlepszych urządzeń w wypożyczalni pod względem funkcji i
parametrów. Podnośnik PB S225-24ES 4x4 z wysokością roboczą 22.30 m jest nie tylko "drugim największym"
podnośnikiem nożycowym w Bleser, ale również "najsilniejszym" podnośnikiem pod kątem udźwigu (750 kg).  

Ponadto, podnośnik jest bardzo wygodny dzięki swojej elastyczności: poza impo-
nującą wysokością roboczą, zapewniono również przestrzeń roboczą dla maks. 4
osób na platformie PB Mega-Deck o maksymalnych wymiarach 7.20 x 2.36 m.
Urządzenie idealnie sprawdza się przy instalacjach, montażach i pracach konser-
wacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, dzięki całkowicie wolnemu od
emisji napędowi elektro-hydraulicznemu, co zapewnia mocne i uniwersalne
właściwości maszyny w dowolnym miejscu i w dowolnym zastosowaniu.  
Napęd na wszystkie koła i blokada dyferencjału w standardzie zapewniają zaws-
ze właściwą trakcję, nawet w trudnym terenie, a w pełni zautomatyzo-
wany system podpór - dodatkowe bezpieczeństwo.

Więcej informacji na temat modelu PB S225-24ES 4x4:

PB S225-24 ES 4X4 dla zakładu recyklingu 
odpadów w Hamburgu 
Kolejny podnośnik PB S225-24ES 4x4 został dostarczony przez Stephana Opfer
(Rothlehner Hannover) do zakładu recyklingu odpadów Müllverwertung Borsigstraße
w Hamburgu. Zakład należy do Departamentu Oczyszczania Miasta Hamburga i
działa jako spalarnia odpadów dostarczająca ciepło komunalne w Hamburgu.
Ten wysokowydajny elektryczny podnośnik nożycowy PB będzie wykorzystywany w
pracach naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kierownik Zakładu, Pan Koop, oraz jego zespół otrzymali dokładne
instrukcje przy przekazaniu maszyny przez Saschę Krückmeyera (Lift-
Manager Breitenfelde).

Dodatkowe informacje: www.rothlehner.de/allrad-scherenbuehnen          -pb/

Przekazać do Pani Antoniji Tufekcic
(Upoważniony sygnatariusz) 

i Kristijana Ivankovica z PB
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Haulotte Compact 12DX dla Straży Pożarnej w Pradze
Pod koniec sierpnia dwa podnośniki nożycowe Haulotte Com-
pact 12DX dostarczono dla Straży Pożarnej w Pradze.
Zdjęcie prezentuje pierwsze uruchomienie w czasie ćwiczeń
nocnych z budową bariery zalewowej w stolicy Czech.

NKolejny podnośnik BRONTO dla E.ON / Słowacja
Po pięciu latach dostarczona została kolejna jednostka
BRONTO dla E.ON w Słowacji.
Podnośnik S44XDT na podwoziu MAN TGS 26.420 6x6
BB to obecnie najwyższy podest firmy energetycznej na
Słowacji z wysokością roboczą 44 m.

Urządzenie zostało sprzedane przez Rothlehner SK, wraz ze specjalnym dopo-
sażeniem przez Rothlehner w Pradze (CZ), a dostawę i szkolenie zrealizowały
wspólnie obydwa zespoły Rothlehner.

Więcej urządzeń dla słowackich 
dostawców energii
Ścisła współpraca pomiędzy firmami Rothlehner w Prad-
ze (CZ) i Rothlehner w Nitra (SK) prowadzi do bardzo
dużych zamówień od dostawców energii ze Słowacji -
aktualnie realizujemy zamówienie na 8 jednostek GSR
E140P na podwoziu Ford Ranger 4x4.

... EuropeLift TR15GT również w ofercie
EuropeLift TR15GT na podwoziu gąsienicowym będzie
również dostępny do prac w sektorze elektroenerge-
tycznym dla dostawcy energii ze wschodniej Słowacji.

Wieloletnia współpraca pomiędzy Haulotte i Grupą Rothlehner zaowocowała
wieloma rekordami. Tylko w Czechach i na Słowacji, do końca roku sprzedana
zostanie dwutysięczna maszyna Haulotte. W połączeniu ze sprzedażą w
Niemczech, Austrii i Polsce, Grupa Rothlehner zbliża się już do rekordu 3000
maszyn.

Haulotte Pulseo w ofercie Rothlehner
Napęd elektryczny w podnośnikach HA20 LE i
HA20 LE PRO, nowych podestach przegubowo-
teleskopowych Haulotte, zapewnia porówny-
walną wydajność do napędu Diesla i oferuje
wysokość roboczą 21m.
Są one idealnie dostosowane do prac na
dużych nachyleniach, przy udźwigu kosza

maks. 350 kg, z napędem 4×4 w standardzie, osiami wahliwymi i prześwitem
45 cm, umożliwiając prace na nachyleniu do 45°.

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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Asortyment produktów

Montowane na przyczepie
do 30m

Montowane na ciężarówce

Technologia nożycowa i
samobieżna

Wąskie specjalistyczne
wyposażenie

Podwozie gąsienicowe

Sprzęt używany

Usługi

Doradztwo

Obsługa klienta na miejscu

Serwis części zamiennych

Filtrowanie oleju, bio-olej

Obsługa ogólna

Planowanie projektów

Finanse

Ubezpieczenia

-centrum szkoleniowe

Lokalizacja

15 x Niemcy

Austria

Republika Czeska, Słowacja

Polska

Wszystko pod jednym
dachem




