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Szanowni Klienci, 

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy newslettera Bühnenspiegel 

Rok 2019 wydaje się być kolejnym udanym rokiem dla grupy Rothlehner. 
W Niemczech i Austrii, biorąc pod uwagę sprzedaż i serwis, osiągnięto wyniki lepsze od prognozowanych i wyższe 
niż w roku ubiegłym. 
W Czechach odnotowujemy nieco spadającą dynamikę sprzedaży w sektorze wynajmu, którą jednakże w dużej  
mierze kompensuje stabilny rynek klientów końcowych. Na Słowacji i w Polsce nasze prognozy sprawdzają się. 
Składamy serdeczne podziękowania naszym klientom oraz partnerom – niektórzy z Państwa są już z nami od  
dziesięcioleci. Zapewniacie nam Państwo zarówno pełną listę zamówień, ale także dajecie odczuć wasze uznanie dla 
naszych usług. 
Nawet jeśli powiązania między firmami nie stanowią więzów rodzinnych i w pracy chodzi przede wszystkim o wyniki 
osiągane na rzecz firmy, to jednak równie ważną rolę odgrywają osobiste uznanie i wzajemny szacunek. 
W procesach handlowych, we wzajemnych relacjach między pracownikiem, firmą, klientem i dostawcą, o sukcesie 
decydują często odczucia. Przy zachowaniu wzajemnego szacunku i przychylności powinno być możliwe szybkie i 
satysfakcjonujące rozwiązanie także okazjonalnie występujących problemów, zarówno w obszarze wewnętrznym, jak 
również w relacjach z klientem lub dostawcą. Relacje te staramy się kształtować w sposób trwały i pełen zaufania 
kierując się strategią i działaniami długoterminowymi. 

 
Bazując na 40-letniej historii firmy świętujemy regularnie jubileusze wieloletnich  
pracowników lub jubileusze założenia poszczególnych firm z grupy Rothlehner.  
O ile jeszcze niedawno było to 25-lecie Pragi/Czechy, 20-lecie Krakowa/PL i 10-lecie 

Nitry/Słowacja, tak w tym roku są to także 25-lecie Grazu /Austria i 10-lecie mobilnego  

serwisu w Villach. Stamtąd pochodzi Thomas Biedermann, zatrudniony od 10 lat jako 
mobilny technik serwisowy, kierujący obecnie serwisem w Austrii.  
Punkt serwisowy zlokalizowany w Villach w Karyntii rozrasta się obecnie do rozmiarów dużego warsztatu  
serwisowego. W styczniu gotowa do wprowadzenia się będzie już nowa hala. Znajdzie się w niej miejsce i  
wyposażenie także na potrzeby remontów dużych urządzeń. 

 
Zakład firmy Lift-Manager w Jänkendorf/Waldhufen świętował niedawno 30-lecie 

istnienia jako punkt serwisowy mający swój początek jeszcze przed przełomem w 
1989 roku jako „Roland Jäkel-Hebezeuge", następnie w 1991 roku jako firma 
„Roland Jäkel - Arbeitsbühnenservice GmbH" już w partnerstwie z Rothlehner, którą 
później w 2001 roku przemianowano na „Lift-Manager Arbeitsbühnenservice 

GmbH". 
 
Naszą odpowiedzią na stale rosnący popyt na wykwalifikowany serwis techniczny i  
efektywnie działające warsztaty jest ciągła rozbudowa struktur naszego serwisu.   
48 w pełni wyposażonych pojazdów serwisowych z wykwalfikowanymi mobilnymi  
technikami pozostaje do dyspozycji w 5 krajach, w których grupa Rothlehner jest 
obecna ze swoimi firmami i oddziałami - połowa z tego w Niemczech. W 14 warsztatach 
zatrudnionych jest ponadto równo 90 pracowników technicznych.   
 
 
 

Link do nowo tworzonej strony internetowej. W przyszłości profil i 
oferty firmy Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH powinny być dzięki 
temu udostępniane w Internecie w sposób bardziej przejrzysty i 
funkcjonalny. Aktualizacja strony internetowej firmy Lift-Manager 
nastąpi wkrótce.  

Na koniec roku życzymy Państwu, Państwa Rodzinom i Współpracownikom  
udanego zakończenia bieżącego roku, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz 
dobrego, pomyślnego Nowego Roku 2020.  

Manfred Rothlehner Roland Jäkel 
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH Lift-Manager GmbH 
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Podnośniki GSR umacniają swoją pozycję na rynku  
Wciąż rosnące zainteresowanie i ugruntowana pozycja podnośników na  
samochodach marki GSR skutkowały w tym roku wydaniem rekordowej ilości 
nowych podnośników wyprodukowanych na stan oraz wpłynięciem licznych 
zamówień do indywidualnej produkcji. Wśród nich największą popularnością 
cieszyły się modele B180T, B200T i B240PX, a także E140P, jedyny model  
podnośnika na podwoziu 4x4 Ford Ranger. Jak co roku podnośniki GSR  
zaprezentowaliśmy na targach energetycznych Energetab w Bielsku-Białej, co 
zaowocowało zamówieniami z branży energetycznej. Wśród prezentowanych 
modeli znalazł się również nowy model B220PXE z czołowym mocowaniem kosza 
pozwalającym na jeszcze precyzyjniejsze pozycjonowanie. 
 

 
 
Pakiet podestów samojezdnych – największy 
zakup tego roku  
W tym roku możemy pochwalić się również dużym projektem sprzedaży  
maszyn przemysłowych do jednej z głównych sieci sklepów budowlanych w 
Polsce, do której dostarczyliśmy tylko w tym roku 18 podestów. Wpłynęło do 
nas również zamówienie na kolejne 16 maszyn, które są aktualnie w  
produkcji. Łącznie daje to 50 maszyn zakupionych przez wspomnianą sieć 
sklepów w ciągu ostatnich dwóch lat! 

 
 
Dział serwisu i szkoleń  
W tym roku przeprowadziliśmy szkolenia na operatorów w nietypowym miejscu oraz scenerii – dla  
naszego Klienta, firmy zajmującej się obsługą promów na trasie Polska – Szwecja. Przeszkoliliśmy załogi 
4 promów, czyli w sumie 56 marynarzy. Ahoj! 

                                                                                                                                               
Nowe maszyny na placu gotowe do wynajmu  
W ostatnich miesiącach poszerzyliśmy gamę maszyn wielkogabarytowych w naszej ofercie. Do podestu 
Haulotte H43TPX dołączył model HA41TPX, który daje możliwość pracy na wysokości do 41,5 m i wysięgu 
bocznym 20,10 m.   
Większe możliwości naszego transportu  

Wzrost ilości maszyn skutkuje większą ilością wykonywanych przez nas transportów. W związku z tym do 
floty transportowej dołączyła laweta MAN TGM. Obecnie posiadamy cztery samochody transportowe, co 
zapewnia terminowość dostaw oferowanych urządzeń. Przeprowadzane są naprawy, konserwacje,  
kontrole i w razie potrzeby także oceny podestów roboczych lub szkolenia operatorów.  
 

 
Wynajem się rozrasta  
Dział wynajmu rozszerza swoją działalność o wynajem ładowarek  
teleskopowych – pierwsza ładowarka dołączyła już do floty wynajmowej 
i cieszy się dużym zainteresowaniem, co daje impuls do dalszego 
rozwoju tego typu asortymentu.



DENKA•LIFT od 2014 roku produkcja w Niemczech  
Przejęcie części i praw firmy DENKA•LIFT w 2013 roku od ostatniego duńskiego właściciela, produkcja urządzeń 
w Niemczech oraz dalszy rozwój marki okazały się zdecydowanie dobrym posunięciem firmy Rothlehner.  
Mając na swoim koncie ponad 300 wyprodukowanych od tamtej pory urządzeń, nasza firma jako producent 
podestów ruchomych jest wprawdzie mała, ale ciągle się rozwija. Dzięki niezawodnym dostawcom konstrukcji 
stalowych, profili aluminiowych oraz wielu wysokiej jakości komponentów, wytrzymałe urządzenia nienagannie 
spełniają swoją rolę.  
A jeśli wyposażenie techniczne (lub obsługa) czasem odmawia współpracy, wiemy co oznacza dobry serwis.  
Na przełomie roku zapowiadamy aktualizację oprogramowania, które z jednej strony wzmocni jeszcze bardziej 
niezawodność naszych podestów ruchomych, a z drugiej strony zredukuje do minimum czas potrzebny w razie 
konieczności świadczenia usługi serwisowej. Celem jest - mimo sterowania bazującego na oprogramowaniu - 
serwis, który odbywa się w całości bez PC. 
Aktualizacja oprogramowania będzie przeznaczona do prawie wszystkich dostarczonych dotychczas przez nas 
podnośników DENKA•LIFT i udostępniona poprzez osobę kontaktową z firmy Lift-Manager. Zaleca 
się przeprowadzenie aktualizacji w ramach kolejnego przeglądu rocznego - proszę zwrócić się do 

swojego partnera z firmy Lift-Manager! 
W celu uzyskania osobistego dostępu do naszego portalu serwisowego w firmie Denka-Lift z zawsze 
aktualną dokumentacją serwisową do wszystkich urządzeń, proszę przesłać e-mail na adres 
info@rothlehner.de. 
 

Podnośniki DENKA•LIFT z najlepszym wyposażeniem dla  
każdego zastosowania  
W zleceniach firmy DENKA obserwujemy wyraźny trend: 
Z biegiem lat pojawia się coraz więcej indywidualnych życzeń klienta oraz coraz częściej zamawiane są opcje.  
W 2019 roku równo 75% wszystkich nowych urządzeń dostarczonych zostało z jednym lub wieloma elementami 
wyposażenia specjalnego. 
Do najczęściej zamawianych opcji zaliczają się:  
1. Specjalny lakier RAL                               35 % 
2. Oświetlenie LED-owe kosza                    32 % 
3. Agregat prądotwórczy                            30 % 
4. Automatyczne poziomowanie podpór     28 % 
5. Szczotki czyszczące na teleskopie          10 % 
 
 
 
 
  
    
Centralizacja produkcji w firmie DENKA   

Dzięki inwestycji w suwnicę w starszej części zakładu w Massing z dwóch lokalizacji produkcji 
powstanie jedna. 
W grudniu przeniesiemy się z produkcją urządzeń DENKA w ramach zakładu Massing z nowszej 
części hali o wysokości 14 m do starszego, niższego gmachu. W ten sposób stworzymy zarówno 
w Massing, jak też w Jänkendorf więcej miejsca na prace związane z naprawą dużych urządzeń 
oraz regeneracją urządzeń używanych.   
Koncentrując produkcję w jednym miejscu mamy także nadzieję na zwiększenie efektywności. 

  
 

Podnośnik DENKA•LIFT DK25 na rynek krajowy i zagraniczny  
 
Koncepcja ważącego jedynie 2.450 kg i mającego tylko 1,62 m 
szerokości urządzenia montowanego na przyczepie o wysokości 
roboczej 25 m i zasięgu 11,4 m przy ładowności kosza 80 kg, 
przekonuje do dnia dzisiejszego szeregiem opcji wyposażenia 
dodatkowego (patrz pełna lista opcji powyżej) zarówno firmy 
wynajmujące w kraju i za granicą, jak też użytkowników  
końcowych z różnych branż. 
 
Z lewej strony na zdjęciu niedawno załadowany do Hongkongu 
podnośnik DK25 z obrotowym światłem ostrzegawczym oraz 
oświetleniem LED-owym kosza                     
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DK25 w specjalnym kolorze lakieru, z agregatem 
prądotwórczym, automatycznymi podporami, 
szczotkami czyszczącymi



 
 Podnośniki koszowe GSR dla firm elektroinstalacyjnych,  

energetycznych i komunalnych 
 
Producent GSR oferuje szeroką paletę podnośników koszowych zabudowanych na podwoziach  
samochodów specjalnych o tonażu 3,2 do 18 t.   
Dostępnych jest wiele wariantów z podporami pionowymi prostymi 
jak i rozsuwanymi wariantowo oraz praktycznym dodatkowym 
wyposażeniem. 
Oprócz urządzeń wyłącznie teleskopowych oraz przegubowo- 
teleskopowych, występują także zabudowy TJV na pojazdach VAN 
z opcjonalną pełną izolacją podnośnika do pracy pod napięciem 
1000 V spełniają najróżniejsze wymagania. 
W wersji 5 lub 5,5 t są one dostępne z wyposażeniem warsztatowym 
oraz autonomicznym zasilaniem elektrycznym i pneumatycznym 

jako mobilny warsztat i podest ruchomy w jednym. 
Mocne, częściowo w pełni hydrauliczne rozwiązania techniczne na podnośnikach 
koszowych zabudowanych na samochodach ciężarowych ≥ 7,5 t zapewniają niskie koszty eksploatacji przy  
zachowaniu atrakcyjnych cen zakupu.  
Także podwozia terenowe z napędem na cztery koła i pojedynczym ogumieniem tworzą wyśmienite wsparcie dla 
klientów z branży energetycznej jak i do użytku komunalnego.   
Przykłady typów i elementów wyposażenia przeznaczonych do użytku komunalnego: 
B230T z izolacją na pojeździe MB Sprinter 411   E140TJV z izolacją                             B200TJ na Iveco Eurocargo  
                                                                           na pojeździe MB Sprinter                    z podwójną kabiną 

 

GSR B240PX dla partnerskiej firmy podnośnikowej Arbeitsbühnen 
Koch w Lipsku 
 
Firma Arbeitsbühnen Koch GmbH z Lipska odebrała ostatnio podest GSR B240PX na pojeździe Mercedes Benz  
Sprinter. W/w firma partnerska zwiększyła w ten sposób ilość posiadanych przez siebie podestów ruchomych firmy 
GSR zabudowanych na samochodach ciężarowych do pięciu sztuk. 
 
Podnośnik GSR B240PX Comfort na Mercedesie oferuje 23,70 m wysokości roboczej, max 12,30 m zasięgu bocznego 
oraz max 250 kg udźwigu kosza. Szerokość podparcia przegubowo-teleskopowego podestu wykracza jedynie  
nieznacznie poza szerokość pojazdu z lusterkami, drzwi kabiny kierowcy można 
otworzyć w dowolnym momencie w trakcie pracy. Do wyposażenia dodatkowego 
zalicza się np.: obrotowe światło ostrzegawcze oraz system automatycznego 
poziomowania podpór.  
 
O zaletach zoptymalizowanej pod względem ergonomicznym obsługi i  
wytrzymałej budowy podestów GSR zabudowanych na samochodach ciężarowych 
przekonany jest zwolennik marki GSR, pan Jürgen Koch. Już w połowie lat  
90-tych posiadał on pierwsze urządzenie w swojej flocie. Przez lata zgromadził 
łącznie 30 sztuk urządzeń, które przebyły drogę z północnych Włoch do Lipska.  
 
O swojej flocie urządzeń GSR Jürgen Koch mówi: „Analizy pojazdów z urządzeniami 
GSR dają jasny rezultat - pod względem rentowności zajmują one najwyższe 
miejsca." 
 
Partnerstwo firmy Arbeitsbühnen Koch z firmą Rothlehner Arbeitsbühnen sięga 
lat 90-tych, gdy Manfred Rothlehner dostarczył pierwsze podesty montowane na 
przyczepach DENKA•LIFT do Leipzig, do Państwa Uty i Jürgena Koch. 
Życzymy udanej pracy z nowym urządzeniem B240PX. 

Jürgen Koch (2 od prawej) ogląda nowe 
urządzenie GSR B240PX.

Urządzenia demonstracyjne 

dostępne

Urządzenia demonstracyjne dostępne
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Rodzina się powiększa     
Seria PB ECo to kwintesencja „kompaktowości, mocy, niezawodności". Od  
niedawna, oprócz podestów o ugruntowanej już pozycji rynkowej i wysokości 
roboczej od 5,60 m - 14 m, w ofercie znalazły się dwa kolejne modele, które 
oferują w zastępstwie w/w właściwości. 
Nowością w kategorii najmniejszych minipodestów nożycowych PB Eco jest 
innowacyjny PB S75-8EL. 
 
 
Podstawowe właściwości to: 
• Bezemisyjny, bezpośredni napęd elektryczny 
• Wąska, kompaktowa budowa - tylko 0,81 m szerokości 
• Wysokość robocza 7,50 m przy udźwigu 230 kg  
• Precyzyjne sterowanie proporcjonalne (dla wszystkich kierunków) 
• Odchylana osłona zabezpieczająca przed nierównościami w podłożu i duży 

prześwit 
 
Druga nowa maszyna z tej serii to PB S160-12EL. Charakteryzuje się również 
niewielkimi gabarytami, 15,80 m wysokości roboczej, udźwigiem 200 kg oraz 
bezemisyjny napęd elektrohydrauliczny.  
 
Dalsze informacje dotyczące serii PB ECo:   
 

Wysoko, wyżej, PB  
Nie tylko w przypadku „małych" urządzeń z serii PB Eco firma PB rozszerza 
swoją ofertę podestów nożycowych. Dotyczy to także „dużych" urządzeń z serii 
PB TOP. Po prezentacji 32-metrowego podestu nożycowego PB wiosną 2018 
roku, firma jesienią tego roku poczyniła roku kolejny duży krok w górę:  
Podest PB S370-24 ES 4x4 oferuje teraz 37,50 m wysokości roboczej i uzyskał 
tym samym pierwsze miejsce w światowym rankingu elektrycznych podestów 
nożycowych.  
 
Poniższe dane dotyczące urządzenia PB S370-24 ES 4x4 mówią same za siebie: 
 
• Imponujące 37,50 m wysokości roboczej przy nośności  750 kg  
• Ogromna platforma o maks. wymiarach 10,50 m  x 2,11 m - to prawie 22,2 m2! 
• Napęd elektrohydrauliczny dla bezemisyjnego uzytkowania wewnątrz 

pomieszczeń 

• W pełni automatyczny system poziomowania podpór 
• Napęd na cztery koła 
• 2-osiowy układ kierowania 
• Blokada dyferencjału 
 

 
              Więcej na temat m.in..  

megapodestu nożycowego 
można dowiedzieć się tutaj:  



Nowość: Podest gąsienicowy EuropeLift TR18GT 
 
Firma EuropeLift zaprezentowała niedawno pierwszy prototyp nowego podestu 
TR18GT.  
Gąsienicowy podest ruchomy o wysokości roboczej  
18 m bazuje na mniejszym TR15GT, posiada jednak  
zmodyfikowane podwozie i nową wieżę obrotową.  
 
Wysięgnik przejęty został ze sprawdzonego podestu 
przyczepowego TM18GT. 
Zasięg boczny będzie wynosił ponad 10 m, a ciężar 
pozostanie poniżej 2,5 t.  
Podest będzie dostępny od lata 2020 roku. 
 
 

Kolejny podest TM16TJ dla partnerskiej firmy podnośnikowej 
ANKER w Lüneburgu 
 
Kolejny podest EuropeLift TM16TJ włączyła do swojej oferty wynajmu firma Anker Kran- 
und Arbeitsbühnen Vermietung GmbH. 
Ta partnerska firma podnośnikowa z Lüneburga posiada tym samym w swojej ofercie   
trzy podesty EuropeLift - dwa z nich to 16 metrowe podesty teleskopowe na przyczepie z 
ramieniem JIB o długości 1,3 m i zakresie ruchu 90˚ oraz jeden 13 metrowy podnośnik 
teleskopowy. Wszystkie urządzenia posiadają napęd akumulatorowy. 
 

 

Nowość w ofercie:  

Mikropodesty nożycowe Push-Around  
 
Solidne urządzenia Push-Around z 5 m  
wysokością roboczą, masą 360 kg i udźwigiem 
kosza 240 kg dopełniają teraz naszą  ofertę 
produktową w zakresie najmniejszych 
urządzeń. 
 
 

Urządzenia nie wymagają praktycznie serwisu, są proste w obsłudze i 
łatwe w transporcie.  
 

Makler ubezpieczeniowy GGW: 

Danny Penno przejmuje obowiązki za Steffena 

Sparmanna 
 

W ramach zmiany pokoleniowej, od połowy tego roku osobą kontaktową w kwestii ubezpieczenia 
podestów ruchomych w GGW został Danny Penno. Przejmuje on zakres obowiązków od Steffena 
Sparmanna i będzie dbał o to, aby użytkownicy i najemcy w branży mogli nadal korzystać z  
długoletniego doświadczenia, wysokich kompetencji w dziedzinie ubezpieczeń oraz  
profesjonalnego zarządzania w firmie GGW. 
Po swojej oficjalnej inauguracji na 25 m podeście DENKA•LIFT DK25 w trakcie tegorocznych targów 
BAUMA Danny Penno oczekuje na nadchodzące zadania i wyzwania ze świata podestów:  
„Zaskoczyła mnie pozytywnie rodzinna i pełna wsparcia atmosfera w branży - mam nadzieję na 
dobrą współpracę!“ 
 
Gossler, Gobert und Wolters Gruppe 
Makler specjalny do  spraw wynajmu podestów ruchomych i urządzeń 
budowlanych     

Danny Penno 
Telefon: +49 341 21543 - 3443 
Fax: +49 341 21543 - 773443 
Mobil: +49 173 3759562 
E-Mail: d.penno@ggw.de 

NEWS

 

Dalsze informacje dotyczące GGW 
patrz załączona ulotka i kod QR 



Zabudowy specjalne na samochodach ciężarowych 
dla zakładów komunikacyjnych w CZ  
Podest GSR B200TJ na podwoziu Iveco ML80E21D  
z bogatym wyposażeniem dodatkowym  
(podwójna izolacja, „ograniczona funkcja  
podnoszenia bez podparcia", podwójna kabina - 
specjalne rozwiązanie w zakresie przednich  
podpór i wiele innych) został dostarczony do 
praskich zakładów komunikacyjnych.  

Urządzenie wykorzystywane jest do prac  
konserwacyjnych na trasach kolejowych i tramwa-

jowych oraz na wagonach. 
 
Dla zakładu komunikacyjnego w Ostravie zbudowano urządzenie 
specjalne z podestem GSR E142TJV. Wyposażenie: podwójna  
izolacja do pracy na tramwajowej sieci trakcyjnej, izolowana szafa 
HEGENSCHEIDT i rampa załadowcza BÄR. 
Dla obniżenia wysokości przejazdu zamontowano specjalną 
zaledwie 60 mm ramę pomocniczą.  
 

Rothlehner Podesty Ruchome w  
Krakowie/PL nadrabia zaległości  
Po restrukturyzacji spółki Rothlehner Podesty Ruchome sp.z o.o. polska firma 
grupy Rothlehner bardzo dobrze się rozwija. 
Dysponująca 36 pracownikami firma wykonuje zadania z obszaru sprzedaży, 
serwisu, szkoleń i wynajmu. 
Strategia długoterminowa ujawnia się także tam, m.in. przez długoletnich 
pracowników jak np. Beata Filipowska, która pracuje już od ponad 20 lat w 
biurze obsługi klienta. 
Polska wersja newslettera Bühnenspiegel zawiera jak co roku stronę 

poświęconą  tematom i informacjom dotyczącymi Polski. 
 

 
 

 
Równo 10% ze wszystkich 3.200 sztuk urządzeń Haulotte  

sprzedanych dotychczas przez grupę Rothlehner stanowiły 

urządzenia Star10.  
To dostateczny powód, aby ponownie wysunąć na pierwszy 
plan ten odnoszący sukcesy model Haulotte, o znakomitych 
parametrach użytkowych.  
Wysokość robocza 10 m, zasięg 3 m, ładowność kosza 200 
kg, szerokość 1 m, wysokość przejazdowa 1,99 m, promień 
skrętu 1,88 m, zdolność pokonywania nachyleń 25%,  
niebrudzące opony, ramię Jib 130˚ oraz ciężar 2.677 kg.  
Powyższe parametry użytkowe przekonują klientów grupy 
Rothlehner, równie skutecznie jak niezawodność podczas 
pracy oraz solidne wykonanie tych urządzeń.  
Dalsze informacje dotyczące  

urządzeń Star10 dostępne pod kodem QR: 
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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


