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Drodzy Klienci, 

Drodzy czytelnicy i czytelniczki BühnenSpiegel, 

Spadek liczby osób zarażonych koronawirusem pozwala nam uważnie przyjrzeć się temu nadzwyczajnemu 
okresowi pandemii. 
 
W poszczególnych spółkach Grupy Rothlehner skutki pandemii znacznie się różnią w zależności od kraju: 
od danych dotyczących liczby zachorowań i liczby osób objętych kwarantanną przez obowiązujące 
obostrzenia, aż do różnych skutków ekonomicznych. 
Cieszy nas zachowanie lub odzyskanie zdrowia przez naszych pracowników oraz stabilna sytuacja  
ekonomiczna w Grupie. Oznacza to, że słabość bardziej dotkniętych pandemią krajów jak Czechy 
możemy zrekompensować rozwojem w Niemczech i Austrii, który przerósł nasze oczekiwania. 
 
Wykorzystaliśmy czas i energię zaoszczędzoną w wyniku korony na nowe podejście – od optymalizacji 
procesów i cyfryzacji, po strategiczne korekty i reorganizacje. 
W zakresie naszych urządzeń korona (nie tylko odwołane lub przełożone targi) wpłynęła pozytywnie na 
tworzenie przez nas filmów produktowych na serwisie YouTube (patrz strona tytułowa) i przede  
wszystkim na udaną współpracę z włoskim producentem podnośników na gąsienicach EASYLIFT – patrz 
strona 4. 
 

Największy nacisk położono jednak na analizę 30 lat usług serwisowych, od 20 lat 
świadczonych pod nazwą „Lift-Manager“ i planowano kierunki rozwoju na następną 
dekadę. 
Pod roboczym tytułem „Service 4.0“ przenosimy życzenia i potrzeby serwisowe naszych 
klientów na nowy poziom dzięki wykorzystaniu możliwości naszych ambitnych 
zespołów. 
Oznacza to:  
- działania mające na celu odciążenie naszych klientów poprzez umowy serwisowe 

zorientowane na klienta 
- usługi serwisowe jako określone produkty do wyboru (np. naprawy lub coroczne  

kontrole bezpieczeństwa). 
 
Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu w obszarze usług podjęliśmy działania 
mające na celu dalszy rozwój naszej oferty usług, uatrakcyjnienie jej i dostosowanie do 

przyszłych potrzeb serwisowych obecnych i potencjalnych Klientów. 
 
Myśl przewodnia towarzysząca nam zarówno w serwisie, jak i w sprzedaży urządzeń to zrównoważony 
rozwój i długoterminowe planowanie. 
Postrzegamy również przetwarzania używanego sprzętu i marketing jako zrównoważony rozwój w sensie 
ostrożnego korzystania z dostępnych zasobów. Przez wiele lat ilość sprzedawanych przez nas używanych 
urządzeń wynosi ponad 30% całkowitej sprzedaży. Oferujemy także wiele kategorii napraw. Infrastruktura 
malarska w Massing i Jänkendorf umożliwia również pełne malowanie nawet dużych urządzeń. 
 
To, z czego jesteśmy naprawdę dumni i co raz za razem potwierdza, że nasze podejście do biznesu jest 
dobre to wiele długotrwałych relacji z klientami. Dzięki pakietom usług zorientowanych na przyszłość 
chcemy skonsolidować relacje z naszymi aktualnymi klientami oraz pozyskać nowych. 
 
Z podziękowaniami i największym uznaniem, jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkim, co dotyczy 
podestów ruchomych!!! 

... seit 1976

                 Manfred Rothlehner Roland Jäkel 
       Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH Lift-Manager GmbH 



GSR B240PX –przegubowo-teleskopowy bestseller 
 

GSR B240PX to nasz najlepiej sprzedający się 
podnośnik w kategorii do 3,5t.  
Do sprzedaży dwa lata temu został wprowadzony model 
B220PXE, który posiada kosz mocowany czołowo 
(przestrzeń pod koszem jest pusta) co jest szczególnie 
korzystne podczas prac dekarskich. 
 
 
 
 

 
GSR E140TJV Basic na Ford Transit 
 
Podnośniki GSR z serii TJV mogą być zabudowywane na wielu 
różnych podwoziach.  
Proste, solidne platformy o wysokości roboczej 14 lub 17 m 
znajdują szerokie zastosowanie na podwoziach i furgonach od 
3,5 t do 5,5 t. 
Najczęściej są wykorzystywane przez firmy elektryczne  
i energetyczne do utrzymywania cennej infrastruktury  
energetycznej. 
  
Ostatnio dostarczone: 
 
E140TJV Basic na Ford Transit został  
niedawno dostarczony do wypożyczalni 
Meyer Lift GmbH w Hohenwestedt. 
Ten 3,5 tonowy podnośnik posiada izolację 
1000 V, funkcję podnoszenia bez 
rozłożonych podpór, kosz roboczy  
z drzwiami i wiele innych dodatków  
specjalnych.  
Dzięki wysokości roboczej 13,80 m 
E140TJV jest idealny do codziennej  
konserwacji lamp. 
 
 
Nowości z napędem na 4 koła 
 
GSR stale poszerza również gammę trenowych samochodów z napędem na wszystkie koła.

Sprzątanie budynków    
& wynajem podnośników  
Rüdiger Elias  
odbiera GSR B240PX 

Niedawno  odebrany  
i już w użyciu: 
 B220PXE dla  

firmy malarskiej. 

Nowość w ofercie B220TJ 
Compact na Atego 823 4x4.  
 
 
 
 
 
Ta 7,5 tonowa ciężarówka 
posiada wysoką zdolność do   
jazdy w terenie dzięki  
pojedynczym oponom  
terenowym i 22 m wysokości 
roboczej.

Wiele nowych podwozi Mitsubishi 
Fuso Canter z napędem na 
wszystkie koła jest jeszcze  

bardziej kompaktowych.   
 

Przy wysokości roboczej  
od 14 do 24 m i dodatkowo 
wzmocniona rama pojazdu,  

koncepcja ta wypełnia lukę między 
klasycznym sprzętem  

drogowym 3,5 t, a większymi oraz 
cięższymi pojazdami terenowymi.



EasyLift przedstawia nowy RA24  

 

Podnośnik gąsienicowy RA24 został całkowicie przebudowany.  
Mniej niż metr szerokości, około 5,20 m długości i  masa 3 t., sprawiają, że model ten jest 
jednym z najbardziej kompaktowych platform roboczych na gąsienicach, ale z parametrami 
wydajności urządzeń z wyższej kategorii. 
                                                                                       Nowy RA24 będzie dostępny do 

demonstracji pod koniec roku. 
                                                                                       Asortyment produktów EASYLIFT 

odejmuje podnośniki na gąsienicach 
od 13 do 42 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedawno dostarczony i popularny wśród firm malarskich:  

podest gąsienicowy EASYLIFT R130 dla Markus Enzi / Steiermark 

 

Najmniejszy model w gamie produktów EASYLIFT to R130 o wysokości roboczej 12,20 m.  
Wysokość robocza 12,20 m  
i wysięg boczny 6,5 m przy 
obciążeniu kosza 200 kg  
sprawia, że podest ten jest 
niezwykle zwrotny i znajduje 
wiele zastosowań. Przy całkowitej 
masie 1.700 kg, szerokości 
0,89 m i wysokości poniżej 2 m, 
doskonale sprawdzi się na 
wąskich drogach dojazdowych, 
a nawet w terenie o glebach 
pozwalających na pracę tylko 
lekkim urządzeniom.  
 
W standardzie znajduje się napęd hybrydowy składający się z napędu  
sieciowego 230 V oraz silnika benzynowego Honda GX390. Firma ze  
Steiermark zdecydowała się na zdalne sterowanie kablowe i automatyczne 
podpory jako elementy wyposażenia dodatkowego. 
 
Jest więc wiele więcej powodów, nie tylko dla firmy malarskiej Markus Enzi, 
aby zainwestować we własną platformę roboczą  EASYLIFT 13 m. 

EASYLIFT
EASYLIFTEASYLIFT
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Markus Enzi i jego syn Phillipp  odbierają platformę gąsienicową R130



 
 

Nowa DENKA•LIFT DK18 dla profesjonalnej firmy sprzątającej 

 

Nomen Omen!  
„Die Reinigungsprofis“ (,,profesjonaliści czyszczenia”) 
to nazwa firmy wywodzącej się z Volkenschwand koło 
Landshut, która w pełni zasługuje na swoją nazwę jako 
profesjonaliści w zakresie czyszczenia instalacji  
fotowoltaicznych i budynków. Podnośnik na przyczepie 
DENKA•LIFT DK18 jest idealnym wsparciem dla 
właściciela Balasz Lehoczki i jego zespołu. 
Starzejący się podnośnik DENKA•LIFT DK18 przez 
długi czas był wiernym towarzyszem, a teraz został 
zastąpiony nowym urządzeniem tego samego typu o 
wysokości roboczej 18 m z najlepszym dostępnym wyposażeniem. 
Obejmuje ono m.in. tylne światło LED i szczotki czyszczące na końcach teleskopów oraz zamocowane na stałe 
doprowadzenie wody do kosza. 

 
 

 

 

EuropeLift na niebiesko – w tym 300. setne urządzenie  

 

Wraz z zamówieniem na dwa urządzenia EuropeLift w kolorze niebieskim 
dostarczono również urządzenie rocznicowe. 
Po ośmiu latach współpracy z węgierskim producentem 
została sprzedana 300. przyczepa EuropeLift przez Grupę 
Rothlehner. 
Wraz z TM13G, jubileuszowe urządzenie TM18GT, zostało 
przekazane naszemu wieloletniemu klientowi firmie 
„WOCKEN Industriepartner GmbH & Co. KG“. Firma 
Wocken od lat 90 pracuje na urządzeniach Rothlehner. 
Przegubowo-teleskopowy TM18GT oferuje wysokość 
roboczą 18 m, 10,50 m wysięgu bocznego i  200 kg 
obciążenia kosza przy wadze 2 t. 
Przegubowo-teleskopowy TM13G oferuje wysokość roboczą 
13,10 m, 6,20 m wysięgu bocznego i  220 kg obciążenia kosza przy wadze 1450 t. 
Wszystkie podnośniki EuropeLift wyposażone są w sterowanie proporcjonalne, ruchome ramię JIB z 
gniazdem elektryczny wewnątrz kosza. Firma Wocken zdecydowała się na 
napęd akumulatorowy 24V. 
 
EuropeLift TM15GT staje się TM16GT 
 

Sprawdzona i bardzo udana przegubowo-teleskopowa przyczepa TM15GT 
przechodzi modernizację.  

Od większego TM18GT otrzymuje nowe, 
wygięte podpory dla lepszej kompensacji 
na nierównym terenie. Wiąże się z tym 
zwiększenie maksymalnej wysokości 
roboczej do ok. 15,75 m, co czyni go 
nowym TM16GT.  
Typowa dla EuropeLift prosta obsługa, 
solidny przegubowo-teleskopowy wysięgnik 
i doskonały stosunek ceny do wydajności 
pozostają niezmienione.

DENKA•LIFT
DENKA•LIFTDENKA•LIFT

Balasz Lehoczki (z lewej) odbiera urządzenie DK18 od Martina 
Schmidt (Rothlehner)

TM16GT sprawdzony, popularny  
i teraz ulepszony 

Jens Burrichter (z lewej) z Wocken odbiera 300.  
(i 301.) urządzenie Europelift  

Nowe podpory dla większej elastyczności

NEWS

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

Marka własna 

DENKA•LIFT 18 - 30 m 

Produkcja w Massing



Wreszcie możemy się spotkać … 
 

Po długim okresie obowiązywania obostrzeń związanych z koronawirusem, osobiste spotkanie całego 
austriackiego zespołu stało się ponownie możliwe. W nowej lokalizacji  
w Villach Bernhard Spörk (kierownik firmy w Austrii) i kierownik serwisu  
Thomas Biedermann zorganizowali spotkanie dla pracowników z Graz, 
Wiener Neustadt i Villach. 
Połączenie szkolenia, budowanie zespołu i wymiana informacji pozwoliło 
zbliżyć się ponownie do siebie podczas grillowania – pomimo  
przestrzegania zasad odległości. 
Po szkoleniach online austriaccy technicy już nie mogą się doczekać 
bezpośredniego szkolenia praktycznego, które w najbliższej przyszłości 
zaplanowano w Haulotte. 
Prawie połowa sprzedaży i usług w Austrii dotyczy urządzeń Haulotte.  
Nie trzeba więc dodawać, że kompetencje techniczne muszą stać na 
odpowiednio wysokim poziomie. 
 
Na zdjęciu (powyżej) jeden z HT23RTJ PRO, które są obecnie dostarczane do 
klienta w rejonie Graz oraz podnośnik nożycowy z nowej generacji podnośników 
nożycowych Pulseo HS15 E PRO.

Nowe PB S160-13EL     
PB rozszerza swoją standardową gamę maszyn z serii PB Eco o  
PB S160-13EL. 
 
PB S160-13EL oferuje funkcje, które bez wątpienia do 
niego przekonują. 
 
• Elektryczny napęd na przednie koła 

AC – wydajny, mocny i przyjazny dla 
środowiska  

• 15,80 m wysokości roboczej,  
maksymalne wymiary platformy 3,54 m 
x 1,12 m, 320 kg nośności 

• Kompaktowa konstrukcja o szerokości 
zaledwie 1,29 m + składane poręcze =  
maszyna mieści się nawet w  
standardowych drzwiach 
dwuskrzydłowych 

• Wrażliwe sterowanie proporcjonalne 
(jazda / podnoszenie / opuszczanie) 

• Automatyczna ochrona przed wybojami, 
duży prześwit 

• Opony niebrudzące 

PB-Lifttechnik
PB-LifttechnikPB-Lifttechnik NEWS

Rothlehner Austria



          Realizacje podnośników z dofinansowań 
Programy dofinansowań na poprawę warunków pracy cieszą się dużą 
popularnością wśród naszych klientów. Dzięki nim wielu z nich może 
doposażyć stanowiska pracy w urządzenia podnośnikowe i co za tym idzie 
poprawić warunki pracy. Dofinansowania są przewidziane zarówno dla 
małych, średnich jak i dużych firmy, mogą wynosić do 90%. 
W tym roku największym zainteresowaniem jako urządzenia dotacyjne 
cieszyły się Instant Lift ES30TAI oraz PB Eco S56-7EL.  
 

Pakiet GSR-ów dla firmy elektroinstalacyjnej 
Jeden z naszych klientów, firma elektroinstalacyjna z Dolnego Śląska 
zdecydowała się na zakup dwóch podnośników, nowego GSR B180T na 
podwoziu Mercedes Sprinter oraz używanego GSR E240PX na podwoziu 
Nissan Cabstar.  
Używany podnośnik GSR E240PX został przez nas odnowiony technicznie  
i odświeżony lakierniczo. 
 

Zapraszamy na nasze media społecznościowe  
Staramy się robić wszystko żeby być bliżej Was – naszych Klientów, dlatego też stawiamy bardzo mocno 
na rozwój naszych mediów społecznościowych. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić do obserwowania 
nas na portalach LinkedIn oraz Facebook, gdzie na bieżąco prezentujemy nasze projekty  
i nowości w ofercie oraz do kanału na portalu Youtube, gdzie nasi niemieccy koledzy prezentują 
szczegółowo dostępne w naszej ofercie urządzenia i sposoby sterowania nimi.  
 
 
 
                                          
 

Rothlehner – podesty ruchome Sp. z o. o. oficjalnym  
dealerem Easy Lift w Polsce 
Easy Lift oferuje podnośniki montowane na podwoziu gąsienicowym o wysokości 
roboczej od 12,20 do 26,20 m. Wszystkie podnośniki charakteryzują się niezwykle 
kompaktowymi wymiarami, które pozwalają na ich przejście przez standardowe 
drzwi. Wyposażone w gąsienice maszyny sprawdzają się również świetnie na terenie 
trudno dostępnym oraz w obiektach, gdzie wymagany jest nieduży nacisk na 
podłoże. 
 
 

Wynajem podnośników 
Pierwsze półrocze 2021 roku obfitowało w wiele ciekawych projektów 
wynajmowych, wśród nich budowa stadionu w Sosnowcu, budowa tunelu na 
nowo powstałej trasie S7 oraz budowa metra w Warszawie. 
Przypominamy o możliwości wynajmu podnośników zarówno z operatorem, jak 
i bez. 

 

podesty ruchome



Europelift TM13G dla wojska na Słowacji 
Instytucje publiczne są ważną grupą odbiorców platform roboczych na 
przyczepach EuropeLift. Zarówno wojsko, jak i inne instytucje państwowe 
w kraju, jak i za granicą regularnie wybierają EuropeLift ze względu na 

ich łatwą obsługę i solidną konstrukcję 
Niedawno do wojska na Słowacji 
dostarczono TM13G ze specjalnym  
malowaniem RAL6031 do prac serwisowych 
przy ciężkim sprzęcie wojskowym. 

 

Pierwsza SIGMA16 na Słowacji 
W maju pierwszy z model z nowej  
serii Haulotte, SIGMA 16PRO został 
dostarczony do słowackiego klienta  
z Dunajskiej Stredy. 
Model PRO wyposażony jest  
w doprowadzenie sprężonego powietrza 
do kosza, boczne wejście, gniazdo  
elektryczne w koszu i kosz roboczy  
o szerokości 1,5 m, Activ’Energy  

Management, automatyczny lub ręczny system ładowania baterii, 
rozwiązania SHERPAL i światło ostrzegawcze. 
 

2. Moog do inspekcji mostów dla Sico w Czechach 

Firma wynajmowa SICO z Prag odebrała ostatnio drugie, jeszcze 
większe urządzenie do inspekcji mostów MOOG MBI140 od czeskiego 
partnera MOOG, firmy Rothlehner.  

Urządzenie MBI140 jest zamontowane na ciężarówce Scania, ma  
maksymalny zasięg poziomy 14 m, maksymalną głębokość opuszczania 
9,5 m i obciążenie platform 600 kg.   
 

Słowacja i Czechy

 
Austria, Słowenia, Chorwacja  Republika Czeska          Słowacja                        Polska 
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