
Bezpieczny, uniwersalny i ekonomiczny 
podnośnik z udźwigiem od 8,5 tony do 17,5 

ton do wagonów i wózków kolejowych 

PRZESTAWNY PODNOŚNIK KOLUMNOWY

PODNOŚNIK WAGONOWY 
RF WAGONLIFT

STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S  B Y 

Q U A L I T Y  P E O P L E



Superior 
solutions 
by quality 
people

Grupa Stertil oferuje swoim klientom na całym świecie 
dostosowane do ich potrzeb i zaawansowane 
technicznie różnorodne rozwiązania przeznaczone do 
podnoszenia ciężkich pojazdów użytkowych w tym 
taboru kolejowego. Oferuje także profesjonalny serwis 
prowadzony przez swoich lokalnych partnerów. Te 
rozwiązania są tworzone, opracowywane i realizowane 
przez zespół wyspecjalizowanych fachowców, którzy 
posiadają wyjątkowe doświadczenie. Stertil-Koni 
jest światowym liderem w branży przestawnych 
podnośników kolumnowych do podnoszenia ciężkich 
pojazdów użytkowych. Stertil obecny jest w 70 krajach 
na całym świecie, gdzie lokalni partnerzy zapewniają 
profesjonalny serwis oraz części.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo 
Bezpieczne środowisko pracy ma fundamentalne znaczenie dla 
ograniczenia wypadków, a w szczególności przy pracy na otwartym 
kanale:
•  Podnośnik bezprzewodowy – nie ma ryzyka potknięcia  

przez pracownika
• Łatwość manewrowania i ustawiania
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• Niezależny system blokad mechanicznych
• Kilka hydraulicznych systemów bezpieczeństwa
• Możliwość opuszczenia podnośnika na zapadki
•  Nie ma potrzeby stosowania lin, stojaków osiowych, nadziemnych żurawi,  

przesuwania kół, wózków lub innych ciężkich elementów na terenie warsztatu 

Adapter o różnorodnym zastosowaniu 
Podnośnik kolejowy RF WAGONLIFT jest jedynym dostępnym 
podnośnikiem na rynku taboru kolejowego, który może podnieść  
wagon i wózki za pomocą jednego adaptera.
•  Jedno rozwiązanie dla wszystkich rodzajów wagonów:  

otwartych, przykrytych, płaskich, cystern
•  Jedno rozwiązanie dla wszystkich typów torów:  

standardowych, szerokich, wąskich
•  Jedno rozwiązanie dla:
 -  Przeglądów ( np. podczas kontroli korozji osi i  

szkód mechanicznych)
 - Konserwacji ( wymiany kół i napraw ogólnych)
 - Produkcji
•  Sterowanie podnośnikiem z każdej kolumny
•  Niskie koszty eksploatacji

Zwiększona wydajność i efektywność 
Wymiana kół jest istotnym elementem obsługi w warsztacie kolejowym. 
Dzięki podnośnikowi wagonowemu RF WAGONLIFT:
• Znacznie skraca się ilość roboczogodzin
• Zwiększa się dobowa ilość wymiany kół 
• Można zaprogramować wysokość podnoszenia
• Można wybrać prędkość opuszczania
•  Podnośnik jest elastyczny w zakresie długości taboru i  

jego ustawienia
•  Podnośnik jest dynamiczny i niezawodny przy niskich  

kosztach eksploatacji
 

Podnośnik wagonowy 
RF WAGONLIFT

Rozwiązania Stertil-Koni dla sektora kolejowego

z rewolucyjnym adapterem do 
wózków kolejowych 
Czy szukacie optymalnych rozwiązań i podwyższonej wydajności....?
Podnośnik Stertil-Koni RF (Rail Freight=Przewóz Kolejowy) 
WAGONLIFT może podnieść jednocześnie wagon i wózek kolejowy, 
pozostawiając koła na torach. Nie ma potrzeby odstawiania wózków.

Bezpieczeństwo

Różnorodność

Efektywność
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Podnośnik wagonowy RF WAGONLIFT – wymiana kół w 20 minut

1 2 3 Rozkręć śruby 
przytrzymujące koła  
w wózkach

 Zamocuj adapter 
podnośnika pod 
wagonem w otworach 
wózka

 Podnieś wagon 
i wózek. Koła 
pozostają na torach



The RF 
WAGONLIFT 
Podnośnik wagonowy  
RF WAGONLIFT to najbezpieczniejsze, 
uniwersalne i ekonomiczne 
rozwiązanie dla taboru kolejowego

Podnośnik wagonowy RF WAGONLIFT – wymiana kół w 20 minut

4 5 6 Wymontuj koła  
i podstaw nowe

 Opuść wagon  
na nowe koła

 Odsuń  
podnośnik i 
przykręć śruby 
w wózkach



Wymienne adaptery
Podnośnik wagonowegy  
RF WAGONLIFT jest jedynym 
dostępnym podnośnikiem w branży 
kolejowej, który jest wyposażony w 
wymienne adaptery.
 

•  Regulowana prędkość 
opuszczania do większej 
kontroli podczas procesu 
opuszczania na koła

•  Dożywotnia gwarancja na 
układ syntetycznych rolek 
prowadzących.

•  Każda kolumna jest 
wyposażona w wyłącznik 
awaryjny.

•  Niskonapięciowy panel 
sterowania.

•  Synchronizacja 
między przestawnymi 
podnośnikami kolumnowymi 
jest uruchamiana już 
przy różnicy wysokości 
wynoszącej 15mm.

•  Niezależna blokada  
mechaniczna  
włączana na wysokości podnos- 
zenia równej 125mm. Zapadka 
uruchamiana jest grawitacyjnie.

•  Profil blokujący  
co 35mm.

•  Ochrona przed  
przeszkodami. 

•   Automatyczna  
ochrona przed przeciążeniem.

•  Niezawodny układ  
hydrauliczny.

Opcje 
• Mierniki wagowe.
• Blokada zasilania.
• Alarm głosowy i wizualny.
• Oświetlenie LED.
•  System aktywnego odzysku 

energii.

Bezpieczeństwo i 
użytkowanie.
Potwierdzona 
niezawodność i 
wydajność.
Przestawne podnośniki kolumnowe 
Stertil-Koni są zaprojektowane z 
myślą o użytkowniku. Charakteryzują 
się łatwością obsługi, niezawodną 
technologią i najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa. Podstawowe cechy:



A member of the Stertil Group

Więcej informacji?
Aby uzyskać dodatkowe informacji o podnośniku 
wagonowym RF WAGONLIFT lub innym produkcie 
Stertil-Koni, prosimy o kontakt. Chętnie slużmy 
pomocą

Stertil Koni Polska
Ul. Prądzyńskiego 15 

61-527 POZNAN
Poland

Tel: +48 61 834 11 32
www.stertilkoni.com

Email : biuro@stertil.com.pl 
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