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WYNAJEM, SPRZEDAŻ, SZKOLENIA

O NAS
Jesteśmy polską, ambitną Firmą, która w krótkim czasie wyspecjalizowała się w wynajmie podestów uchomych. W przeciągu
dwóch lat, nasza flota zwiększyła się o ponad 100 jednostek sprzętowych, które oferujemy naszym kontrahentom.
W związku z ciągłym rozwojem postanowiliśmy otworzyć się na rosnące potrzeby naszych klientów i od połowy 2019 roku
wprowadziliśmy do swojej oferty takie urządzenia jak minikoparki oraz wciągarki kablowe, oczywiście nie zapominając
o dalszym dynamicznym rozwoju parku podestów ruchomych.

WYNAJEM
Firma PULSLIFT do tej pory oferowała w wynajmie 4 rodzaje podnośników, wózki
widłowe oraz ładowarki teleskopowe o zróżnicowanych parametrach technicznych.
Od połowy 2019 roku powiększony został park maszyn o nowe rodzaje podestów,
wózków i ładowarek, dzięki czemu zapewnione jest optymalne dopasowanie
urządzeń do warunków, w których realizowane są projekty naszych Klientów.
Oferowane urządzenia napędzane są za pomocą silników spalinowych diesla,
silników spalinowych zasilanych LPG oraz akumulatorowych silników elektrycznych,
umożliwiając pracę wewnątrz i na zewnątrz budynków. Flota maszyn, które
wynajmujemy każdego miesiąca się powiększa zarówno o ilość jak i typ urządzeń.
Jako nowość do oferty wprowadziliśmy minikoparki oraz wciągarki kablowe.

SZKOLENIA
Firma Pulslift oferuje podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia z obsługi podestów ruchomych. Szkolenie
składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ukończony kurs pozwala na zdobycie uprawnień oraz
niezbędnej wiedzy do obsługi podestów ruchomych. Pulslift szkoli według programu UDT, przygotowując
do egzaminu państwowego. Kursanci, po zdaniu egzaminu, otrzymują uprawnienia do obsługi podestów
ruchomych.

SERWIS
Posiadamy wykwalifikowany personel, który zapewnia serwis wynajmowanych przez Nas urządzeń oraz
świadczy usługi serwisu podestów ruchomych na zamówienia firm indywidualnych.

SPRZEDAŻ
Wprowadziliśmy na rynek bogatą ofertę sprzedażową używanych wózków widłowych i ładowarek
teleskopowych. Każdy wózek, zanim trafi do sprzedaży, przechodzi dokładny przegląd techniczny.
Zdiagnozowane ewentualne usterki techniczne naprawiane są od ręki, dzięki czemu oferowane
urządzenia są w pełni sprawne i gotowe do pracy. Dbamy o każdy szczegół, oferując
najwyższej jakości niezawodne maszyny zapewniając również bardzo atrakcyjne ceny.
Jeśli szukasz wózka z jasną i udokumentowaną historią, w doskonałym stanie technicznym,
w pełni sprawnego i gotowego do pracy bezpośrednio po zakupie, przyjdź do nas i
zapoznaj się z naszą ofertą. Pomożemy Ci znaleźć urządzenie, które spełni Twoje oczekiwania.
Szeroki wybór wózków widłowych dysponujących przydatnym wyposażeniem dodatkowym, (np. przesuw boczny czy pełna
kabina) umożliwia zakup atrakcyjnego cenowo urządzenia transportowego, które w 100% spełni Twoje oczekiwania.
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PODESTY NOŻYCOWE
Podesty nożycowe ze względu na napęd elektryczny, niski poziom hałasu oraz rodzaj
ogumienia są przeznaczone przede wszystkim do prac wewnątrz budynków. Zaletą podestów
nożycowych jest możliwość wykonywania prac zewnętrznych przy zachowaniu odpowiednich
parametrów utwardzenia podłoża. Podesty nożycowe znajdują wielorakie zastosowanie ze
względu na ich niewielkie gabaryty umożliwiające swobodne manewrowanie i przemieszczanie
się. Praca z podestu nożycowego może odbywać się wyłącznie w pionie, jednocześnie należy
pamiętać, że możliwe jest uzyskanie dodatkowego wysięgu bocznego poprzez wysuniecie
ruchomej części pomostu.
Nożycowe podesty ruchome mogą znaleźć praktyczne zastosowanie przy wszelkiego rodzaju
pracach wykończeniowych, konserwacyjnych a także montażowych i instalatorskich. Relatywnie
duży udźwig i wymiary platformy pozwalają na swobodny dostęp do każdej powierzchni na
dowolnie wybranej wysokości.

Elektryczne (od 6m - 16m)
Producent

Model

Wys. robocza [m]

Wym. platformy [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

Waga [kg]

Genie

1330

5,90 m

1,26 x 0,67 (1,72 x 0,67)

1,41 x 0,78 x 2,02

227 kg

białe niebrudzące

885 kg

Genie

1532

6,40 m

1,63 x 0,74 (2,54 x 0,74)

1,83 x 0,76 x 2,03

227 kg

białe niebrudzące

1223 kg

Genie

1932

7,60 m

1,63 x 0,74 (2,54 x 0,74)

1,83 x 0,81 x 1,75

227 kg

białe niebrudzące

1503 kg

JLG

RS6

7,79 m

1,82 x 0,69 (2,53 x 0,69)

2,07 x 0,81 x 1,76

230 kg

białe niebrudzące

1565 kg

Genie

2032

7,90 m

2,26 x 0,81 (3,18 x 0,81)

2,44 x 0,81 x 2,13

363 kg

białe niebrudzące

1655 kg

JLG

10 RS

11,75 m

2,26 x 1,15 (2,41 x 1,15)

2,41 x 1,22 x 1,97

320 kg

białe niebrudzące

2750 kg

Genie

GS 2646

9,80 m

2,26 x 1,15 (3,18 x 1,15)

2,41 x 1,17 x 1,68

454 kg

białe niebrudzące

2447 kg

Haulotte

Compact 10

10,15 m

2,31 x 0,92 (3,23 x 0,92)

2,49 x 1,20 x 2,26

450 kg

białe niebrudzące

2330 kg

Genie

GS 3246

11,75 m

2,26 x 1,15 (3,18 x1,15

2,41 x 1,17 x 1,80

318 kg

białe niebrudzące

2812 kg

MEC

3247ES

11,75 m

2,31 x 1,19 (3,39 x 1,19)

2,47 x 1,19 x 2,45

318 kg

białe niebrudzące

2700 kg

Iteco

12151

13,90 m

2,29 x 1,46 (3,69 x 1,46)

2,65 x 1,50 x 1,94

300 kg

białe niebrudzące

4400 kg

Genie

GS 4047

13,70 m

2,26 x 1,16 (3,18 x 1,16)

2,80 x 1,19 x 1,96

350 kg

białe niebrudzące

3260 kg

Genie

GS 4655

16,02 m

2,88 x 1,35 (4,10 x 1,16)

3,14 x 1,40 x 2,74

350 kg

białe niebrudzące

3696 kg****

***dostępny STYCZEŃ 2020 r

Diesel (od 12m - 18m)
Producent

Model

Wys. robocza [m]

Wym. platformy [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

Waga [kg]

Haulotte

H12SX

12 m

3,91 x 1,81 (5,91 x 1,81)

4,12 x 2,25 x 2,57

700 kg

czarne

5440 kg

Haulotte

H15SX

15 m

4,00 x 1,89 (6,00 x 1,89)

4,18 x 2,25 x 2,77

500 kg

czarne

6300 kg

JLG

4394RT

15,11 m

3,81 x 2,18 (6,57 x 2,18)

3,89 x 2,39 x 2,19

680 kg

czarne

7334 kg

Sky Jack

SJ9250

17,20 m

4,50x 1,90 (7,20 x 1,90)

4,50 x 2,30 x 3,20

680 kg

czarne

6895 kg

Haulotte

H18SXL

18 m

3,91 x 1,81 (5,91 x 1,90)

4,18 x 2,25 x 3,00

500 kg

czarne

7300 kg
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PODESTY PRZEGUBOWE
Podesty przegubowe są przeznaczone głównie do prac wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Przy
zachowaniu odpowiednich parametrów podłoża możliwe jest ich używanie również na zewnątrz
budynków.
Podesty przegubowe mają bardzo dobre właściwości manewrowe, umożliwiają podnoszenie
pracowników w płaszczyźnie pionowej, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności omijania przeszkód
znajdujących się na drodze podnoszonego kosza. Szeroki zakres manewrowy uzyskiwany jest dzięki
zastosowaniu systemu przegubów oraz wysięgu bocznego. Tego typu urządzenia są więc szczególnie
polecane do wykorzystania na obiektach już wykończonych, gdzie dostęp do miejsca robót jest
bardzo utrudniony przez zamontowane wcześniej elementy konstrukcji.

Elektryczne (od 13m - 20m)
Producent

Model

Wys. robocza [m]

Wym. platformy [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

Waga [kg]

UpRight

AB38N

13,50 m

1,03 x 0,95

4,10 x 1,50 x 2,00

215 kg

białe niebrudzące

3800 kg

Genie

Z-40/23N

14,32 m

1,42 x 0,76

6,53 x 1,50 x 1,98

227 kg

białe niebrudzące

6908 kg

JLG

400AJPN

14,19 m

1,22 x 0,76

6,71 x 1,97 x 1,50

230 kg

białe niebrudzące

6850 kg

JLG

E450AJ

15,72 m

1,52 x 0,76

6,45 x 1,75 x 2,01

230 kg

białe niebrudzące

6670 kg

Genie

Z45/25J

15,94 m

1,83 x 0,76

6,83 x 1,79 x 2,00

227 kg

białe niebrudzące

7620 kg

JLG

E600JP

20,39 m

1,83 x 0,76

10,15 x 2,54 x 2,42

230 kg

białe niebrudzące

7150 kg

PODESTY MASZTOWE
Podesty masztowe są przeznaczone do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Pracę
wewnątrz pomieszczeń ułatwia zastosowanie niebrudzących się kół oraz akumulatorowy
napęd elektryczny podestu. Podesty masztowe cenione są ze względu na kompaktowe
wymiary, które umożliwiają dotarcie do nawet najbardziej niedostępnych miejsc
obiektu. Wysoka manewrowość podestu pozwala również na podniesienie do góry
pracownika wraz zestawem narzędzi oraz na wysunięcie ramienia podestu w bok
z pominięciem wszelkich przeszkód. Urządzenie charakteryzuje się niewielką masą
całkowitą, która umożliwia przeprowadzenie robót prowadzonych na stropach. Jest to
niewątpliwy atut tego typu podestu, który może być wykorzystany w miejscach, gdzie
limity obciążeniowe konstrukcji wymagają niestandardowych rozwiązań.

Elektryczne (od 8m - do 12m)
Producent

Model

Wys. robocza [m]

JLG

TOUCAN 800 A

JLG

TOUCAN 12 E

Wym. platformy [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

Waga [kg]

8m

0,90 x 0,85

2,09 x 0,99 x 1,99

200 kg

białe niebrudzące

2120 kg

12 m

1,05 x 0,70

3,65 x 1,20 x 1,99

200 kg

białe niebrudzące

4300 kg
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PODESTY TELESKOPOWO-PRZEGUBOWE
Teleskopowe podesty ruchome to grupa urządzeń dedykowanych do pracy na
nierównym, trudnym podłożu. Bardzo dobre parametry jezdne podesty teleskopowe
uzyskują dzięki napędowi 4x4, który jest przenoszony na koła z protektorem.
Urządzenia tego typu dają możliwość pracy w ciężko dostępnych miejscach
z możliwością operowania na bardzo dużych wysokościach lub w znacznym oddaleniu
od punktu, w którym postawiono podest.
Pracę na podestach teleskopowych ułatwia system sterowania z poziomu
górnego pulpitu. Dużym ułatwieniem dla operatora i ekipy pracującej na
platformie tego rodzaju jest konstrukcja ramienia teleskopu, która może
się obracać o 360°. Należy pamiętać że ramię może się przemieszczać
w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużego
wysięgu bocznego.

Diesel (od 15m - 43m)
Producent

Model

Wys. robocza [m]

Wym. platformy [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

Waga [kg]

Haulotte

H16TPX

15,40 m

1,80 x 0,80

6,70 x 2,30 x 2,50

215 kg

czarne

6800 kg

JLG

450AJ

15,72 m

1,83 x 0,76

6,58 x 2,34 x 2,27

227 kg

czarne

6250 kg

JLG

510AJ

17,81 m

1,83 x 0,76

7,68 x 2,36 x 2,26

230 kg

czarne

7650 kg

Manitou

180 ATJ

18,15 m

2,10 x 0,80

7,77 x 2,30 x 2,37

230 kg

czarne

8090 kg

JLG

M660SJ

22,31 m

2,44 x 0,91

10,21 x 2,56 x 2,42

230 kg

czarne

13150 kg

Genie

Z80/60

25,77 m

2,33 x 0,91

11,27 x 2,49 x 3,00

227 kg

czarne

17010 kg

Genie

Z135/70

43,15 m

2,44 x 0,91

12,93 x 3,94 x 3,07

227 kg

czarne

20366 kg
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WÓZKI WIDŁOWE
Oferowane przez nas wózki widłowe przystosowane są do przewozu materiałów
o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu wózka) masie. Bez problemu znajdą
zastosowanie w bliskim transporcie i magazynowaniu. Niezastąpione przy wykonywaniu
wszelkiego rodzaju prac rozładunkowych w magazynach, składach budowlanych,
fabrykach czy budowach.

Elektryczne / gaz
Producent

Model

Wys. robocza [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

Waga [kg]

LINDE

H25

2,50 m

2,73 x 2,20 x 1,26

2500 kg

czarne

3450 kg

LINDE

H30

3,35 m

3,7 x 1,25 x 2,20

3000 kg

czarne

4550 kg

Waga [kg]

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
Niezawodne ładowarki teleskopowe Manitou są wyjątkowym połączeniem doskonałych
parametrów podnoszenia, odpowiedniej szerokości i wydajności maszyny. Dzięki
optymalnemu napędowi, urządzenie zapewnia stabilną pracę na wielu różnorodnych
typach podłoża.

Diesel
Producent

Model

Wys. robocza [m]

Wym. transportowe [m]

Udźwig [ kg]

Ogumienie

MANITOU

MT 625H

5,85 m

3,9 x 1,81 x 1,92

2500 kg

czarne

4800 kg

MANITOU

MLT 960

9m

6,1 x 2,48 x 2,53

6000 kg

czarne

11400 kg
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KOPARKI

JCB 8020 CTS

JCB 8026 CTS

Masa robocza ze standardowym ramieniem [kg]

2067 kg

2867 kg

Moc całkowita silnika [kW]

14,2 kW

16,5 kW

Długość ramienia standardowego [mm]

1261 mm

1300 mm

Głębokość kopania — lemiesz w pozycji dolnej [mm]

2621 mm

3050 mm

Zasięg na poziomie gruntu [mm]

4252 mm

4660 mm

Wysokość wysypu [mm]

2779 mm

3220 mm

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

23,5 l

56 l

Siła odrywania łyżki [kN]

19 kN

23 kN

WCIĄGARKI KABLOWE
THALER KE-SP 3050
Siła ciągnienia

5’000 kg

Długość liny

1’000 m

Średnica liny

12 mm

Maksymalna prędkość wciągania kabla

50 m/min

Maksymalna prędkość zwijania liny

60 m/min

Napęd Hydrauliczny, kabestanowy

Hydrauliczny, kabestanowy

Silnik

Yanmar, 27,1 kW [37 KM]

System chłodzenia

Ciecz

Hamulce

Najazdowy i postojowy

Długość całkowita

3’700 mm

Szerokość całkowita

1’670 mm

Wysokość całkowita

1’550 mm

Dopuszczalna masa całkowita

2’500 kg
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