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Drodzy klienci, 
Drodzy czytelnicy Bühnenspiegel,

Skutki gospodarcze pandemii koronawirusa szacuje się w Niemczech na około -6% PKB w 2020r. 
Zakres konsekwencji, jakie poniosła gospodarka sięga od zagrożenia dalszego istnienia niektórych  
sektorów, aż do zwycięzców, którzy potrafią zarządzać wzrostem ekspansji związanej z wirusem. 
Pojawiły się ogromne różnice w świecie podestów roboczych w zależności od obszaru biznesowego. 
Grupa Rothlehner w Niemczach i Austrii przekracza nasze oczekiwania dotyczące planowanej sprzedaży 
i serwisu. Jednak w sąsiednich krajach wschodnich kryzys wywarł na nas bardziej znaczący wpływ. 
Ogólnie mówiąc nie było potrzeby redukcji miejsc pracy, ani składnia wniosków o krótkoterminowe 
wsparcie rządowe. Skutki pandemii do tej pory były możliwe do opanowania. Mamy nadzieję, że nasi 
klienci, dostawcy i partnerzy również będą w stanie przejść zwycięsko przez ten nieoczekiwany kryzys. 
Rozpoczęcie współpracy z EASYLIFT, renomowanym 
producentem podnośników montowanych na gąsie-
nicach z Brescello w północnych Włoszech, postrze-
gamy jako ważny strategicznie krok. 
Punktem wyjścia do współpracy z Grupą Rothlehner 
była wizyta Emanuele Sorianini i Manuela Vender z Easy Lift srl (na zdjęciu od lewej) na początku 
października. Więcej informacji na temat urządzeń EASYLIFT na stronie 3. 
 
Z                   , naszym dostawcą podnośników na samochodach z Rimini, świętowaliśmy 20 lat  
współpracy w Czechach i ponad 15 lat w Niemczech i Polsce. Informacje na temat najnowszych  
produktów GSR można znaleźć na stronie 5. 
W Niemczech kontynuujemy rozwój usług Lift-Manager - serwisu podestów ruchomych. Obecnie  

poszukujemy techników serwisowych dla fili w Hanowerze oraz dla Reginów 
Turyngii i Frankonii.  
W naszym warsztacie w Jänkendorf powstaje lakiernia, która zostanie uruchomiona 
na początku przyszłego roku. 
Własna, profesjonalna lakiernia pozwoli na szybsze, elastyczniejsze  
i ekonomiczniejsze przeprowadzanie kompleksowych remontów podestów  
ruchomych również w Saksonii. Lakier ma ogromne znaczenie dla żywotności  
i utrzymania wartości urządzenia podczas renowacji.  

Od dekad pokazujemy zrównoważony rozwój i długą żywotność naszych podnośników DENKA•LIFT. 
Nierzadko nawet 30-letnie maszyny przechodzą przez nasze ręce. Odnawiamy je, w razie potrzeby 
remontujemy całkowicie i znajdujemy dla nich nowych właścicieli. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie 4. 
Długowieczność charakteryzuje również wiele naszych relacji  
biznesowych. Jest to kształtowanie poprzez duże wzajemne zaufanie. 
Chcielibyśmy za to podziękować naszym klientom, dostawcom, bankom, 
konsultantom i partnerom, którzy obdarzyli nas zaufaniem również  
w czasach kryzysu! 
 
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku chcielibyśmy życzyć Wam,  
Waszym Rodzinom i Pracownikom radosnych świąt oraz wszystkiego 
najlepszego, zdrowia i samych sukcesów w 2021 roku. 

Manfred Rothlehner Roland Jäkel 
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH Lift-Manager GmbH 

... seit 1976

Akwarele Elisabeth Rothlehner

Youtube-Code



Nowość: Podesty ruchome na gąsienicach EASYLIFT 
 
Na początku października nawiązana została 
współpraca pomiędzy EASYLIFT i Rothlehner  
Arbeitsbühnen w zakresie sprzedaży i serwisu  
gąsienicowych podestów ruchomych. 
 

EASYLIFT produkuje urządzenia o wysokości roboczej 
od 13 do 42m,  o konstrukcji teleskopowej, jak  
i przegubowo-teleskopowej. 
 

Na szczególną uwagę zasługują małe, w pełni  
hydrauliczne modele o wysokości roboczej 13-19 m.   
Charakteryzują się one intuicyjną obsługą, solidną 
konstrukcją oraz imponującymi parametrami z zakresu 
wydajności,  przy jednocześnie niewielkiej masie. 
 

 
Dwie przegubowo-teleskopowe maszyny RA26 i RA31,  
z nowoczesnym systemem elektroniczno-hydraulicznym 
firmy Danfoss, również charakteryzują się stosunkowo 
niewielką masą, kompaktowymi wymiarami i imponującą  
wydajnością. 
 

Dla wszystkich modeli dostępny jest szeroki wybór  
wyposażenia dodatkowego, w tym zdalne sterowanie 
radiowe, automatyczne podpory, kosz GRP itd. 
 

Podnośniki EASYLIFT zasilane są silnikami benzynowymi 
lub wysokoprężnymi, oraz napięciem sieciowym 230V. 
 

Dostępne są również przyjazne dla środowiska wersje 
wyposażone w akumulatory i napędy hybrydowe. 
 
 

 
 
 
Przegląd gamy podnośników gąsienicowych firmy  EASYLIFT można znaleźć korzystając  
z łącza do naszej strony internetowej. 

EASYLIFT R180

EASYLIFT RA26

EASYLIFT RA31

EASYLIFT R420

EASYLIFT
EASYLIFTEASYLIFT



DENKA•LIFT jest blisko związana z Rothlehner Arbeitsbühnen od prawie 40 lat, na przestrzeni  
dziesięcioleci praktycznie wrosła w firmę.                                                      
Od 2014 roku maszyny produkowane w Niemczach charakteryzują się: 
• prawie niezniszczalne profile aluminiowe i wartościowe kompozyty 
• wysokiej jakości stalowa konstrukcja, ulepszona jakość lakieru, doskonała odporność na korozje 
• inteligentny system sterowania, oparty na oprogramowaniu, zintegrowana diagnostyka pokładowa  
• przeprojektowana elektronika poziomowana kosza, zwiększona niezawodność 
• technologia ładowania firmy Fronius o zoptymalizowanej wydajności (żywotność baterii i zużycie energii)  
• nowo opracowane wyposażenie dodatkowe – automatyczne poziomowanie podpór,  

zintegrowane oświetlenie kosza LED itp. 
 
ORAZ: Funkcje jezdne zostały również poprawione: 
dzięki temu znacznie przewyższają starsze modele urządzenia. 
Dla Rothlehner, jak najlepsze wsparcie i opcje serwisowe są zawarte w naszej koncepcji jakości produktu:   
 • ogólnokrajowa sieć serwisowa i warsztatowa 
 • mobilna obsługa klienta na miejscu  
 • 24h ekspresowa wysyłka popularnych części zamiennych 
 • wykwalifikowana, łatwo dostępna pomoc telefoniczna 

                                                              filmy produktowe DENKA na YOUTUBE. 
 
 
DENKA•LIFT z Service One Inc. w USA 

 
Service One Inc. z Chicago  
został nowym partnerem 
handlowym i serwisowym  
DENKA•LIFT w USA.  
Wieloletnie doświadczenie 
firmy DENKA w pełni pozwala 
na nowy start w Stanach. 
 

Nasze podnośniki specjalne DENKA Narrow, szczególnie modele DL28N i DL22N, a także wyższe  
podnośniki serii montowanej na przyczepach, DL25 i DL30, są szczególnie popularne w regionie Ameryki 
Północnej. Nowy DL28N jest już w produkcji i zostanie dostarczony na początku przyszłego roku. 
 
 

 
SkyAccess - 25 lat z DENKA•LIFT 

Rocznice są zawsze wyjątkowymi wydarzeniami. 
Pod koniec października Martin Vögtli ze SkyAccess 
AG w Oensingen / Szwajcaria świętował  25-lecie 
założenia firmy. 
Dzięki produktom DENKA•LIFT od dziesięcioleci 
panują przyjacielskie stosunki pomiędzy Martinem 
Vögtli i Manfredem Rothlehner. Obydwaj ściśle 
współpracowali jak dealerzy Denki od lat 90.  

Niestety z powodu koronawirusa nie mogliśmy skorzystać z zaproszenia na  
obchodzoną rocznicę, ale między innymi w czasie dostarczenia kolejnego nowego 
DL30, przekazaliśmy tort: Najlepsze życzenia z okazji rocznicy, 25 lat SKYACCESS  
z DENKA•LIFT. 

Narrow DL 25/28 N

DK 25

DL 18/21

DL 25/30

DK 18

Narrow DL 19/22 N

DENKA•LIFT
DENKA•LIFTDENKA•LIFT



 
 Ofensywa innowacji GSR w 2020 

 
Po udanym wprowadzeniu na rynek nowych przegubowo-teleskopowych zabudów o masie do 3.5 t (pisaliśmy 
o tym w Wydaniu 40), w drugiej połowie roku GSR zaprezentował kolejne nowe, tym razem teleskopowe, 
modele podnośników. 

Nowa seria zaczyna się od modelu B200T4 
montowanego na podwoziu MB Sprinter  
z wysokością roboczą 20 m, 4- segmentowym 
stalowym wysięgnikiem teleskopowym,  
którego długość całkowita jest wyjątkowo 
mała i wynosi zaledwie 7m.   
W rankingu nowości poniżej znajduje się nowy 
B230T z około 23 m wysokości roboczej  
i 14 m wysięgu bocznego.  
 
                filmy produktowe GSR  
                              na YOUTUBE.  
B220TJ posiada 22 m wysokości roboczej  
i pochodzi z tego samego zestawu  
konstrukcyjnego co wcześniej wspomniane 
urządzenia. Wyróżniającą cechą tej maszyny 
jest wyjątkowo długie ramię JIB.  

Cechą charakterystyczną podnośników GSR jest prosta, intuicyjna obsługa we wszystkich modelach oraz  
szeroka gama oferowanego wyposażenia dodatkowego, na przykład nowy kosz z jeszcze wygodniejszymi 
drzewami typu “walk-in”. Maszyny zostały zaprojektowane z myślą o firmach wynajmowych, użytkownikach 
końcowych oraz firmach zajmujących się gospodarką komunalną. 

Nowy panel sterowania z dwuosiowym joystickiem dostępny jest w modelach B220TJ i B230T. 

Panel sterowania dla B200T4 i B180T z intuicyjnym sterowaniem. 

Nowe drzwi typu “walk-in”  

 
GSR robi znaczący krok z modelem B200T4 na MB Sprinter 

w kategorii do 3.5 t. – krok w kierunku sektora premium! 
 
 
Herrmann & Wittrock inwestują w nową serię GSR   

W międzyczasie partner System-Lift – firma Herrmann & Wittrock 
zamówiła u nas kilka podnośników GSR montowanych na samochodach 
z nowej serii B200T4 i B180T na MB Sprinter. Zamówienie zostało już 
częściowo zrealizowane.  
Wybrany przez nich pakiet  
wyposażenia dodatkowego obejmuje 
między innymi system automatycznego 
poziomowania podpór, burty oraz 
obrotową lampę ostrzegawczą. 
Dlaczego GSR? Decyzja o wyborze  GSR 
została podjęta przede wszystkim ze 
względu na intuicyjne sterowanie,  
niezawodność urządzenia i doskonały stosunek ceny do wydajności. Od lewej.: Mr Herrmann (Dyrektor Zarządzający) i 

Mr von Sobbe (Upoważniony sygnatariusz) 

B230T na MB Sprinter 314 CDIB200T4 na MB Sprinter 314 CDI

B220TJ z JIB na MB Sprinter 314 CDI



Pakiet nowo zaprojektowanych  22m podnośników nożycowych dla firmy Gräber  
Jeśli chodzi o jakość i innowacje, Alexander Gräber z Gräber Arbeitsbühnen w Konstancji zawsze był 
dobrze zorientowanym klientem pod względem technicznym, jak i również niezwykle pomysłowym. 
Pomysł wyposażenia wąskich podnośników nożycowych o dużych wysokościach roboczych w podpory 
wyszedł właśnie od niego. 
Całe dotychczasowe doświadczenie, w tym użytkowników i firm wynajmujących maszyny PB , zostało 
wykorzystane w projektowaniu nowej serii podnośników nożycowych. 
Po ostatnich targach BAUMA, pierwszy nowo zaprojektowany prototyp PB S225-12ES trafił bezpośrednio  
do Gräber Arbeitsbühnen w Konstancji. Po kilkumiesięcznej fazie testów, Alexander Gräber zamówił kilka 
maszyn tego typu. 
Nowy projekt PB S225-12ES wprowadza wiele ulepszeń technicznych. 
Najbardziej istotne z nich to: 
• Całkowicie zoptymalizowana geometria nożyc  
   I przeniesienie ciężaru na dół  
   I ogromny wzrost stabilności 
   I ogólne zmniejszenie działających sił w nożycach 
• Udźwig platformy zwiększony o 33 % do 600 kg 
• Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie prostoty konserwacji oraz  

łatwości serwisowania części i komponentów 
• Wprowadzono śruby  Tenifer, które mogą być smarowane na życzenie klienta 
• Pojemność akumulatorów wzrosła z 560 Ah do 640 Ah, umożliwia to jeszcze 

dłuższą pracę bez konieczność ładowania 
 
                     Wprowadzenie na rynek PB S225-12ES oznacza również początek całkowitej przebudowy 

serii elektrycznych podnośników PB TOP 12 i PB TOP 16. Opcjonalnie dostępne jest również 
sterowanie na 4 koła. 

                             Dalsze informacje techniczne i szczegóły dotyczące nowej generacji produktów będzie można znaleźć tutaj: 
                         www.pbgmbh.de/tech-update 

TM18GT z wieloma dodatkami dla inżynierów budownictwa lądowego   
Niedawno do firmy “Tief- und Rohrleitungsbau Wilhelm Wähler GmbH”,  z Grupy Seier Group dostarczyliśmy 
podnośnik na przyczepie EuropeLift TM18GT z szerokim asortymentem wyposażenia dodatkowego. 
Przegubowo-teleskopowy podnośnik umożliwia pracę na wysokości 
roboczej 18m, wysięgu bocznym 10,50 m. Nośność kosza wynosi 200 kg.  
TM18GT posiada hydrauliczny napęd manewrowy, zasilanie  
230 V z sieci oraz benzynowy silnik Honda, proporcjonalne sterowanie oraz 
przegubowy wysięgnik z obrotowym koszem wykonanym z włókna szklanego. 

Maszyna pomalowana jest na kolor RAL 2011 i została 
wyposażona w  system automatycznego poziomowania 
podpór, migające światła i światła ostrzegawcze  LED na 
wysięgnikach. 
Ta bogato wyposażona platforma robocza zamontowana 
na przyczepie będzie wykorzystywana głównie do  
wymiany lamp i instalacji elektrycznych. 
 
 
filmy produktowe EuropeLIFT na YOUTUBE. 

NEWS

“Nowe” PBS225-12ES

PB-Lifttechnik
PB-LifttechnikPB-Lifttechnik NEWS



Numer jeden wśród branży energetycznej 
W tym roku zdecydowanie największym zainteresowaniem spośród  
podnośników montowanych na samochodach cieszył się GSR B180T. Nie 
jest to dla nas zaskoczeniem, gdyż do jego zakupu skłaniają wyróżniające 
się na tle innych Urządzeń znakomite parametry - 300 kg udźwigu w koszu 
oraz wysięg boczny 12,80 m. Podnośnik oferuje wysokość roboczą 17,8 m. 
Warto wspomnieć również, że w obecnym czasie pandemii i trudnej sytuacji 
na rynku sprzedaży maszyn, to branża energetyczna zalicza się nadal do 
najmocniejszych i najbardziej potencjalnych klientów zainteresowanych 
nowymi urządzeniami, w szczególności podnośnikami na samochodach. 
 

Energetab 2020 
Pomimo szczególnego czasu, w jakim odbyła się tegoroczna 
edycja targów Energetab, targi możemy uznać za udane - pozwoliły 
nam na spotkania z naszymi obecnymi i (mamy nadzieję) 
przyszłymi klientami. Jak co roku zaprezentowaliśmy podnośniki 
montowane na samochodach marki GSR, a wśród nich nowego 
B200T4 oraz podnośnik na przyczepie marki EuropeLift. 
Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i mamy nadzieję na 
spotkanie za rok, w takim samym bądź większym gronie! 
 

Duże zainteresowanie podnośnikami samojezdnymi   
W 2020 roku pomimo pandemii i załamania rynku 
wciąż bardzo dobrze sprzedają się nowe podnośniki 
samojezdne Haulotte. Sieć sklepów budowlanych po 
raz kolejny zamówiła u nas 21 sztuk podnośników 
Star 6P i Compact 10N. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również inne 
typy maszyn samojezdnych. Między innymi 
dostarczyliśmy dwa podnośniki Haulotte HA16RTJ dla 
bydgoskiej firmy świadczącej usługi dla przemysłu 

oraz płockiej firmy zajmującej się prowadzeniem działalności serwisowej w 
zakresie automatyki, elektryki oraz mechaniki jednej z polskich grup kapi-
tałowych.  
Równie ciekawym projektem z zakresu podnośników spalinowych było 
dostarczenie nożycowego podestu Compact 12DX do świętokrzyskiej firmy 
zajmującej się produkcją cementów i betonów. 
 

Nowe samochody we flocie serwisowej 
W tym roku do naszej floty serwisowej dołączyły dwa nowe Fordy Transit  
Connect. Samochody posiadają pełną zabudowę serwisową, niezbędne 
narzędzia oraz podstawowe części zamienne do naprawy podestów  
ruchomych.  Dzięki nim nasi mobilni serwisanci będą mogli jeszcze szybciej  
i sprawniej dotrzeć do Państwa oraz dokonać wymaganych napraw. 
 

Nowości i najciekawsze projekty wynajmu  
W tym roku do floty wynajmowej dołączyły  
3 ładowarki teleskopowe Manitou MT1440 oraz  
6 podnośników przemysłowych Haulotte.  
W tym roku dział wynajmu może pochwalić się 
między innymi  udziałem w przygotowaniu koncertu 
na 100-lecie urodzin Jana Pawła II oraz montażem 
konstrukcji stalowej na terenie Sanktuarium Matki 
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 



Maszyna do inspekcji mostów MOOG MBI70 w Czechach 
Maszyna do kontroli  
mostów MOOG MB70-1/S 
na podwoziu Iveco Daily 
70C18H została niedawno 
dostarczona do firmy  
SICO Rent w aglomeracji 
Pragi. 
Urządzenie to umożliwia 
naprawę mostów przy 
wysięgu poziomym 8m, przy 
głębokości opuszczenia 
do 5,8 m.  

Barierki lub ściany dźwiękochłonne do wysokości 2.3 m mogą zostać przez  
nią z łatwością pokonane i nie stanowią przeszkód w pracy urządzenia. 
Maszyna jest gotowa do użytku w 15 minut. Nośność platform wynosi  
400 kg, a wszystkimi ruchami wysięgnika można sterować bezpośrednio  
z platform. 
SICO kontynuuje rozwój swojego Działu Kontroli Mostów w Czechach. 
Kolejna maszyna MOOG MBI 145-1,4, jest już na etapie zamówienia. 

 
Trzy podnośniki DENKA•LIFT dla Republiki Czeskiej 
 
Trzy nowe podnośniki 
DENKA•LIFT zostały niedawno 
dostarczone do Czech. 
Lotnisko Václav-Havel w Pradze 
zdecydowało się na model 
DL21. 
 

Dwa modele DK18 trafiły do  
ČEPS as, operatora sieci  
energetycznych w Czechach.  

Konstrukcja DK18 umożliwia  
optymalne wykorzystanie urządzenia 
oraz wszystkich jego podzespołów. 

Oczywiście wykonano również 
gruntowne przeszkolenia personelu, który będzie pracował na  
urządzeniach, z zakresu użytkowania podestów ruchomych. 
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Asortyment produktów  
     Montowane na przyczepie 

do 30m 

     Montowane na ciężarówce 

     Technologia nożycowa  
i samobieżna 

     Wąskie specjalistyczne 
urządzenia 

     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 

 

 

 

 

 

 
 
Wszystko pod jednym 
dachem


