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Opracowujemy specjalistyczne rozwiązania 
podnośnikowe do konserwacji i napraw pojazdów do 
robót ziemnych i budowlanych, które umożliwiają 
szybkie rozpoczęcie lub wznowienie funkcjonowania 
warsztatu. Dla Stertil-Koni nic nie jest za duże lub 
ciężkie. 
Konserwacja, naprawa i serwis pojazdów oraz sprzętu 
do robót ziemnych i budowlanych nie były nigdy 
wcześniej bezpieczniejsze, prostsze i bardziej 
ergonomiczne. Oferujemy specjalistyczne rozwiązania 
do niskociśnieniowych opon wielkogabarytowych, 
podwozi szerokokołowych, pojazdów z tylną osią, 
maszyn i urządzeń.  

NR 1 W
PODNOSZENIU 
CIĘŻKICH
POJAZDÓW
Stertil-Koni dostarcza swoim Klientom na 
całym świecie podnośniki przeznaczone 
do podnoszenia ciężkich pojazdów 
oraz urządzenia podnośnikowe. 
Wszystkie podnośniki Stertil-Koni są 
zaprojektowane i wykonane przez nasz 
zespół doświadczonych specjalistów 
posiadający fachową wiedzę w zakresie 
podnoszenia ciężkich pojazdów.  
Stertil-Koni dysponuje międzynarodową 
siecią lokalnych przedstawicielstw i 
autoryzowanych dystrybutorów oraz 
partnerów serwisowych. Dzięki temu 
jesteśmy światowym liderem w produkcji 
podnośników do ciężkich pojazdów.



Duża przestrzeń robocza umożliwia bezpieczne i 
swobodne poruszanie się po warsztacie. Podnośniki 
Stertil-Koni posiadają szeroką gamę adapterów oraz 
konfiguracji dopasowanych do wymogów Klienta i 
lokalnych uwarunkowań. 

Krótsze przestoje maszyn, dłuższy czas pracy 
umożliwiają terminowe wykonanie robót budowlanych. 
Nasze podnośniki zwiększają komfort obsługi 
warsztatu oraz zmniejszają ryzyko występowania 
wypadków przy pracy. Oferujemy specjalistyczne 
rozwiązania w zakresie podnoszenia umożliwiające 
łatwe podnoszenie i opuszczanie. Ciężki sprzęt do 

BEZPIECZEŃSTWO,
NIEZAWODNOŚĆ,
WYDAJNOŚĆ

robót ziemnych i budowlanych dostępny jest w 
różnych gabarytach i wymiarach a jego głównym 
przeznaczeniem jest przemieszczanie i wykopywanie 
urobku, modyfikacja, naprawa lub rozbiórka budynków i 
prace na placu budowy. Z uwagi na dużą intensywność 
użytkowania maszyny i urządzenia wymagają 
regularnej konserwacji i napraw. Jednocześnie od 
pracowników wymaga się terminowego i bezpiecznego 
wykonywania prac. Specjalistyczne rozwiązania 
podnośnikowe są dostosowane do specyfiki pojazdów 
XXL, urządzeń i maszyn.



Począwszy od ładowarek kołowych, przez koparki, 
buldożery i łyżki, aż po ratraki – mamy odpowiednie 
rozwiązanie do każdego z tych urządzeń. Stertil-Koni 
oferuje szeroką gamę akcesoriów, adapterów i opcji.

ROZWIĄZANIE DO WSZYSTKICH
TYPÓW URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
▪  maszyny do robót ziemnych
▪  pojazdy i urządzenia budowlane
▪  urządzenia do przemieszczania 

materiałów
▪  urządzenia do odśnieżania

PODNOŚNIKI DO
WSZYSTKICH

TYPÓW
URZĄDZEŃ

BUDOWLANYCH



▪   Modele z bardzo długimi i szerokimi stałymi 
oraz regulowanymi odczepianymi łapami 
podnoszącymi do zewnętrznych średnic opon 
od 500 mm do 2200 mm.

▪   Dostępne są adaptery do bardzo szerokich 
opon.

▪   Niskoprofilowe poprzeczne i teleskopowe belki 
trawersowe zapewniają większą dostępność 
do obsługi wolnej od kół.

▪   Specjalne adaptery do optymalnego 
podnoszenia w konfiguracjach 2 i 3 kolumn.

▪   Pełna uniwersalność w warsztacie.
▪   Brak dodatkowych inwestycji w roboty 

budowlane.
▪   Bezpieczny, niezależny system blokad 

mechanicznych z ochroną przed przeszkodami 
i automatycznym przeciążeniem.

▪   Praca pojedyncza, w parach lub w zestawie.
▪   Każda kolumna o udźwigu od 7500 kg do  

17 500 kg.
▪   Możliwość konfiguracji do 32 kolumn.
▪   Dłuższe cykle podnoszenia i mniej ładowania 

akumulatora dzięki ekologicznemu 
podnośnikowi EARTHLIFT®.

PEŁNA 
MOBILNOŚĆ DZIĘKI 
BEZPRZEWODOWYM 
PODNOŚNIKOM 
KOLUMNOWYM

OPTYMALNA SWOBODA 
RUCHU - PODNOŚNIK 
SKYLIFT
▪   Dostępność do pojazdów z każdej strony.  

Belka poprzeczna – wolna, bez ograniczeń 
wysokości warsztatu.

▪   Regulowane podnośniki osiowe, dostępne dla 
każdej szerokości platform, do podnoszenia 
wolnego bez kół.

▪   Uniwersalna konfiguracja rozstawu platform 
dopasowana do wymogów klienta podczas 
montażu.

▪   Bardzo uniwersalny podnośnik z optymalnym 
rozłożeniem nacisków do szerokiej gamy 
pojazdów, na przykład: maszyn do kładzenia 
asfaltu, równiarek, pojazdów krótkich, długich, 
wąskich, szerokich, maszyn i urządzeń.

▪   Łatwość obsługi dzięki kompaktowej skrzynce 
sterującej i autodiagnostyce.

▪   Bezpieczny wbudowany mechanizm 
przeciążenia.

▪   Udźwig od 20 000 kg i 35 000 kg oraz 
różne długości platform od 7 do 14,5 m, w 
konfiguracji tandem nawet 70 000 kg i 30 m.

▪   Model do myjni dostosowany do konserwacji 
wewnątrz i na zewnątrz z systemem sterującym 
ebright Smart Control i skrzynką ze stali 
nierdzewnej oraz zdalnym sterowaniem.

▪   Szybkie i bezpieczne podnoszenie oraz 
opuszczanie 1750 mm w 90 sekund.



DUŻE GABARYTY
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▪  DIAMONDLIFT to tłokowy podnośnik 
podpodłogowy, który może być instalowany 
w wersji kasetowej lub w ramie. Można go 
zamontować w każdym budynku; ponadto 
dostępny jest w konfiguracji: dwóch, trzech lub 
czterech tłoków.

▪  ECOLIFT to podnośnik nożycowy o 
ultrapłytkiej konstrukcji z nisko osadzonymi 
nożycami zintegrowanymi z osią, odpowiedni 
do wszystkich typów podłoża, który jest 
wstępnie montowany, następnie wpuszczany i 
przykręcany.

▪  Konserwacja „wolna od kół” i przeglądy z 
możliwością konfiguracji osi do pojazdów 
wieloosiowych.

▪  Wsporniki na poziomie posadzki z systemem 
Continuous Recess® ułatwiają najazd.

▪  Udźwig od 27 000 kg do 64 000 kg.
▪  Szeroka gama adapterów i akcesoriów do 

wszystkich typów pojazdów i urządzeń.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
TŁOK PODPODŁOGOWY 
I PODNOŚNIKI 
NOŻYCOWE

SOLIDNY PODNOŚNIK 
PLATFORMOWY Z 
ŁATWYM DOSTĘPEM 
▪  Przystępny cenowo podnośnik platformowy w 

różnych konfiguracjach.
▪  Uniwersalna konfiguracja rozstawu platform 

dopasowana do wymogów klienta podczas 
montażu.

▪  Regulowane podnośniki osiowe do obsługi 
wolnej od kół.

▪  Wyjątkowa konstrukcja bez belki poprzecznej 
z dostępem do podnoszonych urządzeń ze 
wszystkich stron.

▪  Idealny do warsztatów z niskimi sufitami.
▪  Idealne rozwiązanie do pojazdów o niskim 

zawieszeniu i najeździe.
▪  Dostępne różne długości, z możliwością 

konfiguracji dwóch podnośników połączonych 
w systemie tandem.

▪  Bardzo uniwersalny z optymalnym rozłożeniem 
ciężaru na platformach.

▪  Udźwig od 5500 kg do 60 000 kg, maksymalny 
czas podnoszenia 90 sekund.

▪  Dostępna szeroka gama akcesoriów.
▪  Możliwe przemieszczanie podnośnika do 

różnych miejsc w warsztacie.



STABILNE, NOWOCZESNE 
I UNIWERSALNE 
PODNOSZENIE WOLNE 
OD KÓŁ

ŁATWA I BEZPIECZNA 
OBSŁUGA DZIĘKI 
SYSTEMOWI EBRIGHT 
SMART CONTROL

▪  Uniwersalny i wszechstronny, dostępny w 
rozszerzonej konfiguracji z opcjonalnymi 
podwójnymi ramionami teleskopowymi i złączami 
przegubowymi, odpowiedni do różnej floty 
pojazdów i urządzeń.

▪  Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja.
▪  Bardzo stabilny podnośnik 2-kolumnowy o 

konstrukcji bez podstawy.
▪  Może być montowany w każdym warsztacie bez 

sztywnej górnej belki poprzecznej.
▪  Optymalny bezproblemowy dostęp do 

podniesionego pojazdu.
▪  Bardzo bezpieczny, niezależny system blokad 

mechanicznych od 210 mm od poziomu posadzki.
▪  Szeroki zakres udźwigu od 5500 kg do 9000 kg.

Ebright to wyjątkowy atrybut podnośników 
samochodowych Stertil-Koni. To znacznie więcej niż 
panel sterujący. To w pełni konfigurowalny i przyjazny 
dla użytkownika bezpieczny, diagnostyczny układ 
sterujący.
▪  Spersonalizowany klucz identyfikacyjny, 

zapobiegający nieuprawnionemu użyciu.
▪  Opcje konfiguracji przez użytkownika, wybór 

języka.
▪  Dostęp do instrukcji obsługi.
▪  Losowy wybór kolumn do utworzenia zestawu.
▪  Każda kolumna może pełnić rolę głównej.
▪  Dostępne wszystkie ważne informacje.
▪  Stabilna łączność bezprzewodowa.
▪  Kolorowy ekran 7”.
▪  Diagnostyka akumulatora i serwisowa.



UNIWERSALNOŚĆ I SZEROKA 
GAMA AKCESORIÓW

Szeroka gama adapterów podnoszących.

Niskoprofilowa belka poprzeczna, zapewniająca większą dostępność przy 
obsłudze wolnej od kół.

Regulowane podnośniki osiowe z dwoma cylindrami pasują 
do wszystkich platform.

Belka poprzeczna ze sworzniem do bezpiec-
znego i stabilnego odłączania oraz niezależ-
nego podnoszenia przyczepy z zestawu lub 
podwozia.

Do każdego pojazdu lub urządzenia 
oraz podnośnika samochodowego 
Stertil-Koni według potrzeb. Chociaż 
w większości przypadków adaptery 
nie są wymagane, posiadamy szeroką 
gamę tych akcesoriów. Specjalnie 
zaprojektowane dla wszystkich typów 
pojazdów i urządzeń do robót ziemnych i 
budowlanych. Jako specjalista w swojej 
branży firma Stertil-Koni może służyć 
fachową poradą. Nasz wyjątkowy i 
szeroki asortyment akcesoriów został 
funkcjonalnie zaprojektowany i jest łatwy 
w montażu na podnośniku.



Stertil-Koni posiada bogatą ofertę akcesoriów i opcji. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.

Adaptery wielofunkcyjne do podnoszenia pojazdu wolnego od kół z przo-
du i tyłu z dwoma lub trzema przestawnymi podnośnikami kolumnowymi.

Duże adaptery do kół.

Łatwa obsługa za pomocą zdalnego sterowania.

Wózek do kół umożliwiający wygodne i ergonomiczne wyciąganie dużych 
kół.

Specjalne adaptery podnoszące do podnoszenia wolnego od kół.

Rama podstawowa i rozszerzenia  
łap podnoszących do pojazdów z  
chowanymi kołami.



Stertil Koni Polska
Ul. Prądzyńskiego 15

61-527 POZNAŃ
Polska

Tel. +48 61 834 11 32
www.stertil-koni.pl

biuro@stertil.com.pl
 /Stertil-b-v- 
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