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... seit 1976

Drodzy Klienci,

Drodzy czytelnicy Bühnenspiegel,

być może kryzys wywołany koronawirusem jeszcze się nie skończył, ale optymizm już rozprzestrzenia
się w całej gospodarce.
Jednak znaczny wzrost cen energii i surowców, przejściowe niedobory dostaw oraz presja inflacji
spowalniają ożywienie. Niemniej jednak daje to zielone światło i wskazuje na kontynuację ożywienia 
gospodarczego.
,,Zielone światło” charakteryzuje również plany nowego rządu w Niemczech. Ekologiczna modernizacja
gospodarki nabiera tempa i należy spodziewać się gwałtownego wzrostu innowacyjności i technologii,
aby osiągnąć cele polityczne z zakresu klimatu i energii.
Zmiany stają się również widoczne w sektorze platform roboczych i maszyn budowlanych. Przykładowo,
napędy elektryczne zaczynają dominować wśród większych i cięższych maszyn.
Jak to wygląda u nas:
Od 1990 roku doposażamy urządzenia montowane na 
samochodach w opcjonalne napędy akumulatorowe 
w indywidualnych przypadkach.
Ponadto wyposażamy nowe maszyny prawie wyłącznie 
w akumulatory i/lub napędy hybrydowe 230 V.
Tylko w sektorze maszyn używanych hałas i spaliny przypominają
o czasach, kiedy głównym napędem były silniki spalinowe. 
W naszej lokalizacji w Massing baterie do podestów ruchomych,
elektrycznych wózków widłowych i innych naszych pojazdów
elektrycznych są ładowane energią słoneczną przy użyciu 
inteligentnej technologii ładowania. Na dzień dzisiejszy 40% mocy potrzebnej do nich jest już pokryte
energią słoneczną. Do 2022 roku wartość ta wzrośnie do 50% dzięki planowanej rozbudowie naszego
systemu fotowoltaicznego.
Operatorzy DENKA•LIFT znają rozwiązania napędów akumulatorowych już od dziesięcioleci. Nowa 
generacja DENKA została teraz wyposażona w nową jednostkę sterującą i inteligentną technologię
ładowania. Niezawodne akumulatory ołowiowe są nadal używane nie bez powodu; są łatwe w obsłudze,
a ponadto zapewniają niezbędną przeciwwagę.

Od zeszłego roku gama EASYLIFT poszerza nasze portfolio gąsienicowych
platform roboczych od 13 m do 42 m i uniwersalnie zapewnia warianty
napędu hybrydowego z zasilaniem akumulatorowym / 230/380V
połączonym z silnikami wysokoprężnymi lub benzynowymi.
Spośród około 50 maszyn, które sprzedaliśmy do tej pory, R130 i R180
okazały się naszymi "bestsellerami". Sprzedaliśmy jednak również kilka 
31 m maszyn gąsienicowych. Patrz Strona 4 – “ZIELONA GENERACJA”.
Wiosną planujemy wziąć nasz obecnie 
flagowy model EASYLIFT  R420HY na
wycieczkę demonstracyjną.

Mamy nadzieję, że uda Wam się zakończyć ten rok szczególnych
wyzwań w sposób satysfakcjonujący i chcielibyśmy skorzystać z okazji,
aby podziękować Wam za zaufanie, jakim nas obdarzacie.
Życzymy Wam, Waszym rodzinom i współpracownikom Wesołych Świąt
oraz zdrowia i szczęścia w 2022 roku.

Manfred Rothlehner Roland Jäkel
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH Lift-Manager GmbH
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EASYLIFT
Podnośniki koszowe na gąsienicach z
napędem elektrycznym

Wszystkie gąsienicowe podnośniki koszowe EASYLIFT o wysokości od 
13 do 42 m są standardowo wyposażane w przyłącze zasilania sieciowego
230 V lub 400 V, oprócz silnika benzynowego lub wysokoprężnego. Jest
to podstawowy warunek w pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Alternatywnie, małe i średnie urządzenia EASYLIFT o wysokości roboczej
do 21 m są dostępne włączenie w wersjach akumulatorowych (litowych). 
Średniej wielkości i duże urządzenia są dostępne również w wersjach
hybrydowych składających się z silnika spalinowego i akumulatora litowego.

Zabranie flagowego R420HY do klientów
Na początku wiosny spodziewamy się dostawy 42 m - gąsienicowego R420HY
EASYLIFT oraz nowego samochodu transportowego MAN 40 t.
Z tym "tandemem" wyruszymy w trasę do zainteresowanych klientów, aby
zademonstrować im wydajność tej gąsienicowej platformy. Chcemy pokazać
potencjalnym klientom jakość tej maszyny, która wyposażona jest w  kombinację
napędu z silnikiem wysokoprężnym i elektrycznym oraz akumulatorem, 
rozbudowanym wyposażeniem standardowym i sterowaniem radiowym oraz
dodatkowym wyposażeniem, takim jak automatyczne poziomowanie. 
Urządzenie posiada wysokość roboczą 41,4 m i maksymalny zasięg 17 m przy
obciążeniu kosza 230 lub 300 kg oraz obrotowy kosz w standardzie. 

Całkowita masa wynosi ok. 8 800 kg i  maksymalną zdolność przechylenia 30 %.

Ostatnio dostarczone 
Dwa EASYLIFT RA31 zostały dostarczone do Nadrenii Północnej-Westfalii. 
Jedna maszyna została dostarczona do wypożyczalni platform roboczych 
Wob-Sky GmbH w Wolfsburgu, a druga, która była maszyną hybrydową, 

do Uniwersytetu Ruhr w Bochum.
RA31 zapewnia wysokość roboczą nieco ponad 
30 m, maksymalny zasięg 14,5 m przy obciążeniu
kosza 120 kg i do 7 m maksymalnego zasięgu 
w negatywie.
Od cięcia drzew w trudnym terenie po czyszczenie
szkła w pomieszczeniach zamkniętych, maszyna
ta jest niezwykle wszechstronna dzięki regulowanemu podwoziu, 
sterowaniu radiowemu i wariantowemu automatycznemu poziomowaniu.

Bestsellerowy EASYLIFT R180 trafia do mateco
Podnośnik koszowy EASYLIFT R180 jest używany w mateco w Reutlingen
od lata tego roku.
Prosta obsługa była istotnym argumentem przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie tej maszyny. Największe możliwe korzyści dla użytkownika
zapewniają praktyczne funkcje wyposażenia takie jak automatyczne
poziomowanie, zdalne sterowanie, podwozie o regulowanej szerokości w
połączeniu z w pełni hydraulicznym systemem sterowania funkcjami
wysięgnika.
Wszystkie istotne elementy są łatwo dostępne do serwisowania, 
a optymalny rozkład masy umożliwia bezpieczne wejście i zejście oraz
pracę w trudnym terenie.

RA31 dla wypożyczalni 
WOB-SKY w Wolfsburgu

EASYLIFT
EASYLIFTEASYLIFT

Do 7 m 
na ziemią

RA31HY zostanie zabrany do miejsca przeznaczenia 
w Bochum na mini przegubowej ciężarówce



Nowość:  
GSR B210PXJ 
  
Zabudowany na podwoziu Mercedes 3,5 t, GSR B210PXJ charakteryzuje się 
następującymi parametrami: 
- wypróbowana i przetestowana konstrukcja podwójnego przegubu PX, 

20.25 m wysokości roboczej  
- ramię Jib z czołowo montowanym koszem tj. bez elementów mocujących  

pod koszem (identyczna konstrukcja jak w B220PXE) 
- 10 m zasięgu bocznego na wysokości 9 m i 250 kg ładunku w koszu 
- zakres obrotu 450°, wysuwane przednie i tylne podpory 

 

B220TJ na Mercedesie Atego 823 - 4x4 
 
B220TJ na bardzo terenowym podwoziu 7.5 t. Mercedes Atego 823  
z pojedynczymi oponami terenowymi jest teraz w Massing i będzie  
prezentowany zainteresowanym klientom. 
Ta platforma robocza o wysokości roboczej 22 m i wyjątkowo dużym 
udźwigu kosza jest predysponowana do pracy w trudnym terenie i na  
obszarach górskich. 

B220TJ na Mitsubishi  
FUSO Canter - 4x4 
 
Również w wersji na terenowych podwoziach 
4x4, choć mniejszych o 6,5 t.  Mitsubishi 
FUSO Canter, dostarczyliśmy niedawno dwa 
B220TJ Compact do przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej. Między innymi  
podwójna izolacja 1000 Volt została włączona do szerokiej gamy 

wyposażenia dodatkowego tych maszyn terenowych. 
 

E260 PXJ na MAN 7,5 t 
 
Niedawno dostarczyliśmy GSR E260PXJ na podwoziu 7.5 
t. MAN.  
Ta przegubowo-teleskopowa platforma robocza  
o wysokości roboczej prawie 26 m i zasięgu 14 m przy 
obciążeniu kosza 250 kg oraz z ruchomym ramieniem Jib 
umożliwia szybką i wszechstronną pracę na wysokości. 
Idealnie sprawdzi się przy pracach na dachach.  
 

GSR B240PX Comfort X 
 
Pierwszy z dwóch GSR B240PX dla firmy wynajmowej Pehofer GmbH w 
Neunkirchen w Dolnej Austrii został dostarczony we wrześniu. 
B240PX w kolorze korporacyjnym RAL 1021 zapewnia wysokość roboczą 
23,70 m, 250 kg udźwigu kosza i maksymalny zasięg boczny 12,30 m. 
Ta przegubowo-teleskopowa platforma robocza z ergonomicznymi  
elementami sterującymi i solidną konstrukcją posiada standardowe 
wyposażenie, w skład którego wchodzi elektryczno-hydrauliczny  
proporcjonalny system sterowania i obrotowy kosz 140 °. Użyteczne  
podpory typu H z przodu oraz pionowe z tyłu. 

Opcjonalne wyposażenie obejmuje obrotowe  
sygnalizatory świetlne i automatyczne poziomowanie. 
OD lewej do prawej.: Peter Pehofer i Josef  
Dorfstätter odbierają pierwszego z GSRów B240PX 
od Bernhard Spörk (Rothlehner Austria)  



 
 

DENKA•LIFT DK25   

Najlżejsza 25m platforma robocza montowana na przyczepie - masa całkowita 2 450 kg 
 

Nie tylko wypożyczalnie doceniają 25 m platformę roboczą 
DENKA•LIFT montowaną na przyczepie, która została 
wypróbowana i przetestowana przez dziesięciolecia, a także 
przeszła kilka modernizacji. 
Na przykład dwa nowe podnośniki DK25 zostały niedawno 
dostarczone do wypożyczalni platform roboczych Gerken 
GmbH w Dusseldorfie.  
Oprócz wysokiej jakości komponentów, solidnego wykonania, 
prostej obsługi i  zweryfikowanej długiej żywotności,  
ta maszyna nadal przekonuje do siebie oferowaną wysokością roboczą 25 m, maksymalnym 
zasięgiem 11,4 m i szerokością transportową wynoszącą zaledwie 1,62 m. 
Długowieczne DK25 są również od czasu do czasu zastępowane nowymi maszynami przez 
użytkowników końcowych. Chociaż w niektórych przypadkach trwa to nawet 32 lata! 
Tak było ostatnio w Berlińskim Ogrodzie Botanicznym, gdzie 25m DENKA•LIFT z 1989 
roku niezawodnie służyła przez ponad trzy dekady. 
 
Przy okazji: 
- DENKA•LIFT zawsze mają ,,zieloną koncepcję” napędu akumulatorowego, napęd  
akumulatorowy z akumulatorami ołowiowymi nadal jest standardem dla DENKA•LIFT, wydajność jest  
dostosowana za pomocą technologii ładowania Fronius, konserwacja jest minimalna, a masa  
akumulatorów służy jako przeciwwaga, 
- DK18 o masie całkowitej 1 975 kg nadal jest bestsellerem naszej gamy DENKA•LIFT. 
 
 
 

EuropeLift TM15TJ I TM16TJ 
 

Jedyne teleskopowe platformy robocze  
montowane na przyczepie z ramieniem JIB 
 
Po zeszłorocznej prezentacji niezwykle udanego EuropeLift 
TM15TJ, teraz przyszedł czas na modernizację większego 
modelu TM16TJ. 
Oprócz kilku drobnych modyfikacji, model ten otrzymał 
również nowe zrównoważone podpory. 
Kluczowe dane modelu standardowego: wysokość robocza 16 
m i 10 m zasięg boczny, dłuższy o 1,3 m ruchome ramię Jib  
z obrotowym koszem, hydrauliczny napęd manewrowy i napęd 
230 V plus Honda GX160. 
 
EuropLift jest również ,,ZIELONY”. 
Firma wynajmowa H & M Arbeitsbühnen z Rendsburga 
zdecydowała się na napęd akumulatorowy 24 Volt / 220 Ah, aby 
móc pracować niezależnie od podłączenia sieciowego i być 
bezemisyjną. 
Ta zielona koncepcja baterii idealnie pasuje do korporacyjnego 
koloru firmy RAL 6018 – zielony żółty. 

DENKA•LIFT
DENKA•LIFTDENKA•LIFT

NEWS

Pan Kecmezi (l.) z Gerken odbiera nowy DK25 od Pana Kapp, 
Lift-Manager/Rothlehner

Jörg Hunecke z H&M Arbeitsbühnen przejmuje   
TM16TJ od Stephana Opfer (Rothlehner Arbeitsbühnen)



PB optymalizuje się dalej  
 
PB Lifttechnik pozostaje wierny swojemu obecnemu kursowi i zapewnia swoim  
wielkogabarytowym maszynom aktualizację techniczną, aktualnie prowadzona jest 
aktualizacja serii PB TOP 12 + 16 (szerokość 1,20 m i 1,60 m). 
 
Modele 32 m o szerokości 1.40 m i 2.40 m z oznaczeniami typu PB S320-14ES 4x4 i  
PB S320-24ES 4x4 są pierwszymi w kolejce do tej modernizacji. 
 
Przegląd nowych funkcji: 
   - najniższa wysokość transportowa na rynku dla dużych podnośników nożycowych, 
   - opatentowany system podpór PB, 
   - praktyczna barierka na platformie; niezwykle proste składanie dla jednej osoby, 
   - nowe umiejscowienie siłownika podnoszącego (patrz przykładowe zdjęcia), 
   - zoptymalizowana pokrywa dla łatwiejszej konserwacji, 
   - dwuosiowy układ kierowniczy (maszyny PB TOP 24), 
   - wahadłowa oś przednia (maszyny PB TOP 24). 
 

Umiejscowienie siłownika podnoszącego: stary (po lewej) i nowy (po prawej): 
w rezultacie siły wywierane na system nożycowy są znacznie mniejsze. 
 
Urządzenia z opisaną aktualizacją techniczną można już 
zamawiać  i będą one dostępne w 2022 roku. 
 
Informacje na ten temat znajdują się również na nowej stronie 

internetowej PB pod adresem  www.pb-lift.de (w wersji anglojęzycznej: www.pb-lift.com). 
 
 
 

 

Targi 2022   
Niemcy 
 
Targi zostały wznowione po przerwie spowodowanej koronawirusem. 
 
“Dni platform” odbyły się w nowej lokalizacji w Karlsruhe, we wrześniu 
2021 r. Kolejne "Dni platform" odbędą się jednak dopiero we wrześniu 
2023 r. 
 
Najważniejsze targi w 2022 roku, Bauma w Monachium, zostały 
przesunięte ze zwykłej daty w kwietniu na jesień i odbędą się w dniach  
24-30 października 2022 r. 
 
 
Austria 
 
W kwietniu 2022 MAWEV-Show, największe targi budowlane w Austrii, 
zostaną wznowione w St. Pölten po przełożeniu z powodu koronawirusa. 

 
Ścisła współpraca z Haulotte zostanie również  
odzwierciedlona w Austrii podczas Mawev-Show  
w St. Pölten. 
Kilka maszyn z najnowszej generacji Haulotte zostanie 
zaprezentowanych wraz z klasykami z gamy Rothlehner 
(maszyny montowane na przyczepie, maszyny 
gąsienicowe i platformy robocze montowane na  
samochodach GSR), które będzie można zobaczyć  
i przetestować. 

PB-Lifttechnik
PB-LifttechnikPB-Lifttechnik NEWS



Die LIFT-MANAGER DGUV-Angebote vom Experten 
Die Prävention von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefähr-
dungen ist eine der zentralen 
Aufgaben der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfall Versicherung).

Hubarbeitsbühnen unterliegen den Vorschriften der DGUV-R 100-500
(vormals VBG 14 und BGR 500) und sind nach DGUV-G 308-002 in regel-
mäßigen Abständen (üblich 1x jährlich) durch Sachkundige zu prüfen.

Sachkundige sind befähigte Personen im Sinne des § 10 Abs. 1 der
Betriebssicherheitsverordnung.

                                                                                                    

Sie haben die Wahl

zwischen einer reinen Sicht- und Funktionsprüfung, die alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt (DGUV-BASIS),
über ein zusätzlich wählbares Wartungspaket (DGUV-PLUS), bis hin zum rundum sorglos Paket mit 
lohnendem Wartungsvertrag, der weitere Leistungen und Vorteile bie-
tet (DGUV-PREMIUM).

Erfahrene und auf Gerätetypen geschulte / herstellerzertifizierte Ser-
vicetechniker erledigen bspw. neben der jährlichen Sicherheitsprüfung
auch gleich die Wartung und ggf. Reparaturen - und das im DGUV-
PREMIUM Paket zum Wartungsvertrag-Vorzugspreis.

Wir bieten proaktiven Service mit Planmäßig Vorbeugende Instandhal-
tung (PVI) und mit individuellen Lösungen

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Service-Paket und fragen Sie unter Angabe
der Geräte-Seriennummer(n) nach Ihrem persönlichen Angebot.

info@lift-manager.de

                        -
Schulungen

Verschiedene Teams von
Servicetechnikern aus
Deutschland und Öster-
reich wurden 2021 auf
das sog. „Level 3” von
Haulotte geschult.

Nach einigen Online-Theorieschulungen fan-
den die praktischen Teile dann auch wieder als Präsenz-
S h l i Jä k d f d i M i t tt
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Zmiana przepisów UDT dotyczących dokumentacji
Od 4 października wszyscy użytkownicy, na których będą 
rejestrowane urządzenia muszą posiadać konto na platformie eUDT
( strona – https://eudt.gov.pl/ ) w celu uzyskania informacji
odnośnie dokumentacji urządzenia.
Wszystkie dokumenty UDT (zarówno protokół, jak i decyzja ) będą
wystawiane jedynie w formie elektronicznej – użytkownik będzie
mógł je pobrać za pomocą swojego konta eUDT. Do założenia konta
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu 
kwalifikowanego.
UDT również zaprzestaje wydawania papierowej wersji dokumentacji UDT, czyli książki rewizyjnej
urządzenia. Będzie można ją pobrać z konta eUDT za pomocą kodu QR, który zostanie wysłany do
użytkownika do 14 dni po badaniu. Użytkownik będzie miał dostęp do dokumentacji po zeskanowaniu
otrzymanego kodu QR.

GSR do obsługi autostrad
GSR B200T4 został przekazany naszemu klientowi i będzie pracował
przy obsłudze autostrady. To już  kolejny GSR dla tego klienta.
Nowa “dwusetka” zabudowana na podwoziu Mercedes Benz jest
najoptymalniejszą konfiguracją. Charakteryzuje się stosunkowo
małą długością transportową dzięki czterosekcyjnej budowie 
teleskopu, wysięgiem bocznym aż do 14 m i udźwigiem do 250 kg.
Rozsuwane wariantowo, pionowe podpory pozwalają na dużą
swobodę w stabilizacji podnośnika przygotowywanego do pracy, 
a precyzyjne i intuicyjne sterowanie pozwala skupić się na jak 
najszybszym wykonaniu zamierzonych prac.

Pierwsza sprzedana przez nas SIGMA 16 PRO w Polsce 
W listopadzie pierwszy z modeli z nowej serii Haulotte SIGMA 16PRO
został dostarczony do klienta zajmującego się obróbką szkła 
z województwa śląskiego.
Podnośnik dysponuje wysokością robocza 15,70 m, wysięgiem
bocznym 8,50 m i udźwigiem kosza 230 kg.
Model PRO wyposażony jest w gniazdo elektryczne w koszu
roboczym o szerokości 1,5 m, Activ’Energy Management, 
automatyczny lub ręczny system ładowania baterii, niebrudzące
opony przemysłowe i światło ostrzegawcze.
                                        

Wynajem podnośników
Zaobserwowaliśmy w tym roku bardzo duże
zainteresowanie naszymi maszynami
wynajmowani, które zaowocowało ciekawymi
projektami i wynajmami długoterminowymi.
Przykładem ich  jest montaż instalacji 
fotowoltaicznej na bloku mieszkalnym oraz
współpraca z cypryjskim artystą przy 
wykonywaniu muralu w Krakowie.
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Wysięgnik GSR zamontowany na suwnicy 
 
Niezwykły projekt urządzenia do czyszczenia 
sufitu w budynku produkcji elektrycznej.  
W tym celu na ciężkiej suwnicy na wysokości 
20 m zamontowano nadbudowę GSR 
E142TJV. Projekt ten został zrealizowany  
w ciągu zaledwie trzech miesięcy przez 
Rothlehner Praga przy użyciu wysięgnika 
wyprodukowanego przez GSR. 

 
 
GSR E180T na MB 11 t. dla czeskiej firmy komunalnej 

 
Narodowe czeskie przedsiębiorstwo 
komunalne CEZ złożyło zamówienie na 
14 maszyn GSR E180T na podwoziach 
Mercedes Benz 11 t. 
Maszyny są wyposażone w izolację 
1000 Volt, 280 kg obciążenia kosza  
o nieograniczonym zasięgu ponad 14 m.  
Wciągarka kablowa do użytku z przodu  

i z tyłu oraz różne narzędzia i schowki do pracy w trudnych warunkach. 
 
 
 
Rozpoczęcie budowy w Nitrze / Słowacja 

 
Rozpoczęliśmy prace nad 
budową naszej nowej siedziby 
na obrzeżach Nitry (około 100 
km na wschód od Bratysławy / 
SK). 
Po starannym planowaniu  
i zakupie gruntów przed pandemią 
koronawirusa, obecnie  
w zakładzie Rothlehner w Nitrze 
trwa budowa nowej siedziby 
firmy z warsztatem i biurami. 
 

 
Na obrzeżach / wjeździe do miasta Nitra 
powstaje siedziba firmy o powierzchni  
10 000 m2 z warsztatem, zapleczem  
szkoleniowym i powierzchnią biurową, a także 
otwartymi obszarami do przechowywania 
nowych i używanych platform roboczych. 
Słowacka spółka Grupy Rothlehner została 
założona w 2008r.   
 

Czechy i Słowacja 
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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


