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... seit 1976

Drodzy Klienci, 
Drodzy Czytelnicy Bühnenspiegel, 

Kryzysowa sytuacja staje się coraz bardziej złożona, w związku z tym podejmowanie decyzji staje się 
coraz trudniejsze. 
Kryzysy, które łączą się i wzmacniają, takie jak pandemia koronowirusa, po której nastąpiło zakłócenie 
łańcucha dostaw z Chin, a co za tym idzie niedobory surowców,  wzrost inflacji i wojna na Ukrainie 
skutkują kryzysami energetycznymi, recesją oraz masowymi zakłóceniami w światowej gospodarce. 
Zamiast globalnej społeczności dbającej o klimat oraz długoterminowe zamieszkanie naszej planet toczy 
się wojna, a cenne zasoby są niszczone i wysadzane w powietrze. 
Istnieje wiele powodów do niepokoju i wiele decyzji, które są obecnie trudne do podjęcia dla osób 
fizycznych i firm. Nie jest to jednak wystarczający powód, by tracić optymizm. 
Te optymistyczne perspektywy potwierdzają również bardzo pozytywne nastroje wśród naszych gości  
i klientów na targach bauma, ich zadowolenie z zamówień i pozytywne perspektywy na nadchodzący 
rok. 
Jak radzimy sobie w warunkach kryzysu 
Do tej pory nadal realizujemy nasz ambitny plan roczny, kontynuujemy nasze plany inwestycyjne i ciągły, 
dalszy rozwój firmy. 
Nasz udział w targach bauma był ważnym tematem od początku tego roku. 
Mimo, co zrozumiałe, kontrowersyjnych nastrojów w branży dotyczących 
udziału w targach, zdecydowaliśmy się pójść dalej i razem z GSR, EASYLIFT, 
GGW i Lift-Manager uczestniczyliśmy we wspólnym stoisku – z zaskakującym 
sukcesem! 
To, czy możemy już mówić o przełomowej zmianie zwyczajów targowych w 
naszym sektorze, okaże się dopiero w nadchodzących latach. 
W 2023 roku spodziewamy się wyzwań, takich jak dalszy wzrost cen  
i częściowy spadek chęci do inwestowania w kilku sektorach. 
W tym zakresie planujemy ostrożniej, bacznie obserwujemy koszty i kontynuujemy prace nad 
optymalizacją procesów i poprawą efektywności. 

Zwiększamy stany magazynowe naszych głównych produktów sprzedażowych 
– podnośników na samochodach GSR, podnośników gąsienicowych EASYLIFT, 
podnośników na przyczepach EuropeLift i DENKA•LIFT oraz różnych 
podnośników nożycowe, podnośników pionowe itp. 
W zakresie serwisu rozszerzamy naszą sieć obsługi klienta w Niemczech  
o Lift-Manager poprzez 25 mobilnych techników serwisowych, dwa centralne 
warsztaty i cztery mniejsze filie warsztatowe oraz krok po kroku  
digitalizujemy nasze procesy. 
Na arenie międzynarodowej kontynuujemy również rozwój firmy. Inwestujemy 
we własny zakład w Nitrze na Słowacji i rozbudowujemy nasze wykwalifikowane 
zespoły serwisowe i lokalizacje z korzyścią dla naszych klientów. 

Dziękujemy za zaufanie i życzymy Państwu, Waszym rodzinom i pracownikom spokojnego zakończenia 
roku, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2023 roku - pełnym zdrowia  
i szczęścia! 

Manfred Rothlehner Roland Jäkel 
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH Lift-Manager GmbH



Energetab 2022 
Przed udziałem w targach Bauma wzięliśmy udział w corocznych, 
największych w Europie Środkowo-Wschodniej  targach energetycznych 
Energetab. 
Jak co roku zaprezentowaliśmy podnośniki montowane na samochodach 
marki GSR (B220 PXE, B230T4) oraz podnośniki przegubowo- 
teleskopowe wolnobieżne na kołach (Haulotte Sigma 16)  
i gąsienicach (Easy-Lift R180). Część z wystawowych urządzeń została 
sprzedana na targach lub niedługo po. 
Jeszcze raz dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i już dziś 
zapraszamy na kolejną edycję targów Energatab, gdzie z pewnością nas nie zabraknie! 
 

EasyLift R180 -  najczęściej wybierane urządzenia na gąsienicach 
R180 dzięki wysokości roboczej 17,60 m, wysięgowi bocznemu 8,50 m  
i udźwigu kosza 200 kg znajduje wiele obszarów zastosowania. 
Całkowita masa 2200 kg, minimalna szerokość przejazdu 0,89 m  
i wysokości 1,95 m sprawia, że platforma robocza montowana na 
gąsienicach doskonale sprawdzi się na wąskich drogach dojazdowych  
i obszarach, gdzie wymagany jest niski nacisk na podłoże. Urządzenie 
wyposażone jest w hydrauliczne sterowanie. 
Nie dziwi nas więc fakt, że jest to najpopuralniejszy podnośnik na  
gasienicach w naszej ofercie. W ostatnim czasie dwa kolejne urządzenia trafiły do firmy budowlanej  
z województwa warmińsko-mazurskiego i elektroinstalacyjnej z małopolski.  
 

Podnośniki do montażu paneli fotowoltaicznych na Bałkanach 
W ostatnim czasie wydaliśmy dwa podnośniki E12 i EL14, które 
bezpośrednio od nas pojechały do Serbii, gdzie są już użytkowane przy 
montażu paneli fotowoltaicznych. 
Podnośnik EL12 charakteryzuje się wysokością roboczą 12,00 m, 
udźwigiem 300 kg i masą całkowitą 2800kg. Natomiast EL14 pozwala 
na pracę na wysokości 13,95 m, udźwig kosza wynosi 300 kg, a masa 
całkowita urządzenia to 3370 kg. Obydwa urządzenia są wyposażone w 
ekologiczny napęd elektryczny. 
Urządzenia tego typu są dostępne na naszym placu od ręki.  
                                       

Wynajem 2022 
Jak co roku sukcesywnie powiększaliśmy  
i odmładzaliśmy naszą flotę urządzeń 
wynajmowych oraz transportowych.  
Szczególnym zainteresowaniem w tym roku 
cieszyły się teleskopowe podnośniki o 
napędzie elektrycznym o wysokości roboczej 
ok. 20 m.  

Poniżej przedstawiamy najciekawsze projekty tego roku tj. prace przy Bazylice 
Mariackiej, na Wawelu i w Wesołym Miasteczku przy kultowym hotelu Forum. 

podesty ruchome



GSR E170TJV na Mercedes-Benz  
Sprinter 517 
 
Trzy samochody dostawcze E170TJV zostały przekazane tego 
lata różnym klientom z branży świadczącej usługi i mediów. 
Szeroka gama wyposażenia specjalnego sprawia, że te  
platformy robocze stają się wielofunkcyjnymi pojazdami 
użytkowymi z obszerną przestrzenią warsztatową. 
 

Ostatnio dostarczony: 
B220TJ Compact na MB Atego 923 AF  

Niedawno dostarczyliśmy GSR B220TJ Compact na podwoziu Atego 9,5 t 4x4 
naszemu wieloletniemu klientowi SICO Rent niedaleko Pragi w Czechach. 
Ta platforma robocza z teleskopowym wysięgnikiem i wysokością roboczą 
22 m na podwoziu przystosowanym do jazdy w każdym terenie ma 
ogromne podpory, a napęd 4 x 4 zapewnia doskonałe poruszanie się  
w trudnym terenie. 

 
 
B220TJ na Mercedes Sprinter 315 CDI 
 
B220TJ zamontowany na Sprinterze 3,5 t również niedawno pojechał do Czech. 
Klient końcowy z sektora usług zdecydował 
się na wyposażenie go w kosz GRP  
i podwójną izolację 
1000V wg. DIN VDE. 
Wyposażenie to 
umożliwia pracę przy 
oświetleniu ulicznym, 
która będzie głównym 
zadaniem urządzenia. 

GSR rozszerzył swoją wypróbowaną i przetestowaną serię T  

„w górę” o nowy model B270T. 

Teleskopowa platforma robocza na podwoziu 3,5 t 

zapewnia wysokość roboczą 27 m na dobrze 

znanych, w pełni regulowanych podporach. 

5-stopniowy wysięgnik teleskopowy 

został całkowicie przeprojekto-

wany 

bauma - nowości:  
GSR B270T Comfort X



Przegląd targowy z przekrojem produktów i 53 m – nowość 
Oprócz najnowszego i największego podnośnika gąsienicowego EASYLIFT RA53 o wysokości roboczej 
52,40 m, maksymalnym wysięgu bocznym 20 m i maksymalnym obciążeniu kosza 360 kg, firma  
z Brescello zaprezentowała inne maszyny z bogatej gamy podnośników na gąsienicach  
o konstrukcji przegubowej i teleskopowej. 

Kolejnymi atrakcjami targów były:                                           Informacje produktowe 

RA31 dla Golfclub Wannsee/Berlin         EASYLIFT RA53 – Nowoprzybyły 
Najstarszy klub golfowy w Niemczech, założony  
w 1895 roku, zainwestował we własną platformę 
gąsienicową. Rozległe pole golfowe nad jeziorem 
Wannsee położone jest wśród starych drzew, 
które wymagają pielęgnacji. Przy wysokości 
roboczej ponad 30 m, zasięgu 14,50 m, maks. 
300 kg. udźwigu kosza i wadze zaledwie 4300 kg, 
mają teraz do dyspozycji maszynę wyposażoną  
w silnik wysokoprężny i napęd sieciowy 230 V 
oraz zdalne sterowanie radiowe i funkcję home. 

 

EASYLIFT
EASYLIFTEASYLIFT

Producent EASYLIFT po raz 
pierwszy wkracza do segmentu 
ponad 50-metrowego z nowym 
RA53. Ten nowy, flagowy 
podest, przejmuje koncepcję 
wypróbowanych i przetestowanych 
modeli przegubowo-teleskopowych 
RA26 i RA31, w tym jednolitą 
koncepcję obsługi i dużą ilość 
identycznych części. 
Stabilne podwozie gąsienicowe 
z regulacją wysokości umożliwia 
pracę na zewnątrz nawet  
w najtrudniejszym terenie, a  
w pomieszczeniach działa cicho 
i bezemisyjnie dzięki napędowi 
sieciowemu lub opcjonalnemu 
napędowi akumulatorowemu. Pracownicy Golfclub Wannsee z nowym nabytkiem

R180 RA24
RA31

R420



Krótkie spojrzenie na wspaniałą technologię 
 
Oparte na sprawdzonej technologii i ciągłych ulepszeniach zorientowanych 
na przyszłość. 
 
W PB przeprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nasze doświadczenie we  
wszystkie nasze maszyny (TOP 12, TOP 14, TOP 16, TOP 19, TOP 24)  
w ciągu ostatnich lat. Niektóre z najważniejszych elementów, które 
wynikają z aktualizacji technicznej we wszystkich seriach, to na przykład: 
- średnio ok. 30% większa nośność 
- optymalny rozkład sił podczas podnoszenia w pakiecie nożycowym 
- pakiet nożycowy z możliwością smarowania 
- niskie wysokości transportowe 
- stabilna poręcz platformy 
- wiele innych funkcji, w zależności od modelu  

Ta solidna podstawa pozwala nam wspólnie 
z naszymi klientami oraz partnerami 
pracować nad dalszymi innowacyjnymi 
koncepcjami i maszynami. 
 
Na przykład, obecnie 
- małe i duże maszyny są testowane  

z bateriami litowymi 
- system pomiaru obciążenia za 

pomocą sworzni pomiarowych z serii 
TOP 12 

 
 
 
 
 

DK18 – najczęściej sprzedawany DENKA•LIFT 
 

Trzy DK18 dla Müller Arbeitsbühnen w Dreźnie Firma Müller 
Arbeitsbühnen GmbH powiększyła swoją flotę o trzy 
DENKA•LIFT DK18. Oprócz innych posiadanych platform 
roboczych, rusztowań przejezdnych, wózków widłowych  
i podnośników meblowych firma korzysta z podnośników 
DENKA•LIFT już od początku lat 90-tych. 
DK18 zapewnia wysokość roboczą 18 m, maksymalny zasięg 
11,30 m i ładowność kosza 200 kg. Podnośniki DENKA•LIFT 
charakteryzują się niezwykle prostą obsługą, 
długowiecznością i wysoką wartością. 

 
 

Dwie DK18 dla firmy z Berlina 
 

Ponadto nasz wieloletni klient, Zeilinga w Berlinie, 
ponownie powiększył swoją flotę DENKA•LIFT o dwa 
modele DK18. 

Oprócz kompleksowego wyposażenia seryjnego, 
maszyny zostały dodatkowo wyposażone w silnik 
Hondy, automatyczne podpory i zamontowane na 
stałe tylne światła LED. 
 

Jesteśmy zachwyceni wieloletnią lojalnością wobec 
produktów i dziękujemy naszym klientom za zaufanie, 
jakim nas obdarzyli. 

DENKA•LIFT
DENKA•LIFTDENKA•LIFT NEWS

PB-Lifttechnik
PB-LifttechnikPB-Lifttechnik NEWS

Od prawej do lewej: Christoph Böhme otrzymuje 

pierwszą z dwóch DK18 od Svena Illgena (Rothlehner)



                           Nowość: EuropeLift TM21GTi  

Europelift przedstawia nowy TM21GTi o wysokości roboczej 21 m i maks. wysięgu bocznemu 11 m. 
Wraz z awansem do klasy 20 m, Europelift zintegrował również nowe funkcje sprzętu, m.in przewodowe 
sterowanie manewrowe funkcji jazdy, nowy bezpośredni napęd benzynowy z regulacją prędkości 
zamontowany na podwoziu, funkcja Home.

Agent ubezpieczeniowy GGW:  
Inflacja i jej wpływ na rynek ubezpieczeń – 
jak wygląda obecny rozwój segmentów premium? 
 
Wiele czynników, takich jak niedobory surowców, sytuacja geopolityczna i inflacja, doprowadziło do 
znacznego wzrostu średnich kosztów szkód. W konsekwencji miało to zauważalny wpływ na presję 
kosztową ubezpieczycieli, co z kolei prowadzi do wzrostu składek i składek. 
Można to już wyraźnie zauważyć w przypadku ubezpieczeń samochodowych, budynków, mienia  
i awarii maszyn. 
Dla Ciebie jako firmy ważne jest, aby nadal być dobrze ubezpieczonym, jednak nie powinieneś 
akceptować zmiany zasad bez kwestionowania ich. 
GGW przeprowadzi dla Ciebie profesjonalną kontrolę ceny/wydajności, abyś nadal był jak najlepiej 
ubezpieczony. Ponadto możesz skorzystać z naszych specjalnych koncepcji ubezpieczeniowych dla 
firm wynajmujących platformy robocze i maszyny budowlane. 
 

Gossler, Gobert i Wolters Gruppe 
Agenci specjalni dla firm wynajmujących platformy robocze i maszyny budowlane 
Danny Penno 
Tel. stacjonarny +49 341 21543 - 3443  
Telefon +49 173 3759562  
FAX +49 341 21543 - 3420 
Email d.penno@ggw.de 

NEWS

Najlepsza wartość  
w 21m – klasie: 

Łamany przegub 
na wysokości 8 m! 

Wyposażenie seryjne: zdalne sterowanie przewodowe wysięgników i napędu manewrowego



GSR for energy company in Poland 
Śmiało możemy stwierdzić, że firmy z sektora elektrycznego  
i elektroinstalacyjnego w Polsce uważają firmę GSR za jedną z wiodących 

na rynku., Podnośniki tej marki słyną  
z niezawodności, doskonałych parametrów 
oraz optymalnego stosunku jakości do 
ceny. 
Spółki Grupy ENEA wzbogacają co roku 
swoją flotę o kolejne podnośniki GSR.  
W tym roku wybór padł na dwa  
teleskopowe modele B180T i B200T4.  
GSR B180T Compact IV na podwoziu 

Iveco Daily dysponuje wysokością roboczą 17,80 m, wysięgiem bocznym 
11,20 m i udźwigiem kosza aż 300kg. 
Natomiast GSR B200T4 Comfort XEV na podwoziu Mercedes posiada 
wysokością roboczą 19,85 m, oraz imponujący wysięg boczny 14,00 m 
i udźwig kosz 250 kg. 
Urządzenia zostały doposażone w szereg dodatków na życzenie klienta. 
 

25 lat platform roboczych FLOTT w Lieboch/Austria 

Firma FLOTT Arbeitsbühnen GmbH z siedzibą w Lieboch koło Graz 
zaprosiła latem na obchody 25-lecia istnienia. Bernhard Spörk (kierownik 
operacyjny Rothlehner Graz) przyjął zaproszenie, przyniósł drobny  
upominek i podziękował im za wieloletnią doskonałą współpracę. 
W zamian właściciel firmy Bernd Stroißnigg 
zaskoczył naszego dyrektora zależnego Bernharda 
Spörka nagrodą dla najdłużej działającego  
dostawcy firmy. 
FLOTT Arbeitsbühnen wynajmuje podesty robocze 

i wózki widłowe 
wszystkich kategorii, a 
ponadto prowadzi 
szkolenia IPAF. 
Podesty robocze 
DENKA•LIFT zawsze 
były częścią floty tej rodzinnej firmy, którą 
Bernd Stroißnigg prowadzi w drugim pokoleniu 
od 2002 roku. 
Niedawno dostarczono podnośnik Europelift 
TM13T oraz jeden DENKA•LIFT DK18 i jeden 
DK25. 

Zdjęcie od lewej do prawej: Szef firmy Bernd Stroißnigg i Bianca Keschmann z Flott,  
z Bernhardem Spörkiem (Rothlehner Austria) 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy! 

Polska i Austria
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