
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Drabiny mechaniczne
Największe możliwości operacyjne



Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Technologia zwiększa ludzki potencjał
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Technologia zwiększa ludzki potencjał

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Nasza koncepcja wywodzi się z intuicji, 
tempa i wiarygodności
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Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Tradycja innowacyjności i profesjonalizmu

Lider technologii

Na przestrzeni ostatnich kilku 
dekad wiele tysięcy osób zosta-
ło uratowanych dzięki drabinom 
mechanicznym Rosenbauer. 
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Lider technologii

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Od ponad 150 lat nazwa Rosenbauer jest utożsamiana  
z największymi innowacjami i przełomami w wytwarzaniu 
pojazdów i systemów gaśniczych. Dziś Rosenbauer jest 
liderem w ich produkcji, podobnie jak w systemach zarzą-
dzania kryzysowego. Firma oferuje strażakom pełną gamę 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych, drabin mechanicznych, 
podnośników ratowniczych, samochodów lotniskowych, 
przemysłowych oraz samochodów specjalnych, systemów 
gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego, a także systemów 
telematycznych. 

Wielu z pracowników Rosenbauer jest również doświad-
czonymi strażakami. Dlatego wiedzą, co jest najważ-
niejsze podczas akcji ratowniczej. Ta wiedza wpływa 
na proces przygotowania produktów i jest podstawą do 
opracowywania nowych, pionierskich rozwiązań - od pro-
fesjonalistów dla profesjonalistów. 

Drabiny mechaniczne Rosenbauer to:

 ▪ Bezpieczeństwo i niezawodność
 ▪ Najwyższa jakość
 ▪ Trwałość
 ▪ Zaawansowana funkcjonalność
 ▪ Innowacja i najnowocześniejsza technologia
 ▪ Intuicyjna obsługa
 ▪ Atrakcyjny wygląd

Obietnica na przyszłość

Rosenbauer jest jedynym producentem i dostawcą 
kompletnej gamy rozwiązań dla strażaków na całym 
świecie. Ale dla naszego zespołu to nie powód, żeby 
spoczywać na laurach. Moc innowacyjności i ekspercka 
wiedza uczyniły Rosenbauer liderem w branży. Jesteśmy 
skoncentrowani na tym, aby niezmiennie pozostawać 
najlepszym w branży i aby w przyszłości dostarczać per-
fekcyjne rozwiązania odpowiadające strażakom. Nasze 
kompetencje jako światowego lidera i nasza motywacja 
gwarantują najlepsze osiągnięcia z zakresu bezpieczeń-
stwa i jakości. Zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Technologia Metz: wprowadzona przez Rosenbauer

Drabiny mechaniczne Rosenbauer bazują na technologii 
Metz, specjalistów od ratowania z wysokości. Jako integral-
na część Rosenbauer, Metz stał się rozpoznawalną marką  
i symbolem jakości. 

Nawet nowe rozwiązania dla drabin mechanicznych  
i ratowniczych podnośników wynikają z naszego osobiste-
go doświadczenia. Reagujemy na wszystkie zmiany doty-
czące możliwości prowadzenia działań. Korzyści dla jed-
nostki straży pożarnej i jej członków są naszym głównym 
priorytetem - jest to jeden z powodów dla których strażacy 
na całym świecie ufają Rosenbauer. 
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Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Innowacyjna koncepcja
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Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Innowacyjna koncepcja
Dzięki ciągłemu rozwojowi 
naszych produktów, ich jakość 
zawsze podąża za wymaganiami
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Rosenbauer - drabiny ratownicze
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Szeroka oferta drabin mechanicznych

Od wersji kompaktowej aż po  
„drapacze chmur“ 

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Wąskie ulice, zaparkowane samochody, miejskie tereny 
zieleni: miejsca sprawiania drabin są różnorodne. Tak 
samo mogą się różnić wymagania co do przewożonego 
na pojeździe sprzętu. Inżynierowie Rosenbauer 
przykładają ogromną wagę, by możliwości operacyjne 
drabiny były jak największe. Dzięki temu ratownicy mogą 
dotrzeć do wcześniej nieosiągalnych terenów. 

Najwyższa jakość produktu

Produkty Rosenbauer to jednocześnie najwyższa jakość.  
Dzięki olbrzymiej wiedzy eksperckiej, pozycji lidera na 
świecie, firma bez problemu dostarcza najlepsze produkty 
na rynku. 

Innowacyjna oferta drabin mechanicznych

Rosenbauer przygotował drabiny mechaniczne gotowe 
na każdy rodzaj akcji. Składają się one z wyszukanych 
modułów opracowanych przez Metz. Zakres wysokości 
ratowniczych drabin Rosenbauer wynosi od 20 do 64 m. 
To dobra podstawa do tego, aby każda akcja zakończyła 
się sukcesem.
 

Rosenbauer L64. Maksymalna wysokość ratownicza i szybkość 
ewakuacji dzięki 3-osobowej windzie.

Odpowiedni produkt na każdą akcję. 
Zakres wysokości ratowniczych 
drabin Rosenbauer zaczyna się od  
20 m, a kończy na 64 m.

9



Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Wiele różnych rozwiązań

Klasy wysokości  

Drabina mechaniczne L20 L27 L32 L32A-XS L39 L42A-XS L44 L56 L64

Wysokość robocza 21.8 m 27.8 m 33.2 m 32.0 m 40.3 m 42.0 m 43.7 m 56.2 m 63.6 m

Maksymalne obciążenie kosza 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 450 kg 400 kg 450 kg 450 kg 300 kg

Czas sprawienia zgodnie z normą EN14043 58 s 65 s 70 s 70 s 80 s 85 s 88 s 120 s 127 s

Szerokość rozstawienia 4.65 m 4.65 m 4.8 m 4.8 m 4.8 m 4.8 m 4.8 m 5.7 m 5.7 m

Wersja FA tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Dźwig osobowy (opcja) - - - - tak - tak tak tak

Obrotnica standardowa (dalsze wysięgi) - tak tak tak tak tak tak tak tak

Obrotnica kompaktowa tak tak tak tak - - - - -
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Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Gama drabin mechanicznych Rosenbauer

Wiele różnych rozwiązań

Za klasą wysokości drabin Rosenbauer kryje się 
również perfekcyjnie przemyślana koncepcja, w 100 % 
zorientowana na wymagania i korzyści dla jednostek 
straży pożarnej. Wysokość ratownicza, obciążenie 
kosza i inne parametry pracy każdej z drabin, są 
ukierunkowane na najlepsze wsparcie strażaków 
podczas akcji.

Klasy wysokości  

Drabina mechaniczne L20 L27 L32 L32A-XS L39 L42A-XS L44 L56 L64

Wysokość robocza 21.8 m 27.8 m 33.2 m 32.0 m 40.3 m 42.0 m 43.7 m 56.2 m 63.6 m

Maksymalne obciążenie kosza 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 450 kg 400 kg 450 kg 450 kg 300 kg

Czas sprawienia zgodnie z normą EN14043 58 s 65 s 70 s 70 s 80 s 85 s 88 s 120 s 127 s

Szerokość rozstawienia 4.65 m 4.65 m 4.8 m 4.8 m 4.8 m 4.8 m 4.8 m 5.7 m 5.7 m

Wersja FA tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Dźwig osobowy (opcja) - - - - tak - tak tak tak

Obrotnica standardowa (dalsze wysięgi) - tak tak tak tak tak tak tak tak

Obrotnica kompaktowa tak tak tak tak - - - - -
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Podwozie, zabudowa, technologie gaśnicze tworzą jeden spójny koncept. Idealne dopasowanie jest 
zapewnione przez ustandaryzowane procesy, wypracowane sposoby pracy i doświadczonych pracow-
ników. Takie podejście pozwoliło na dostarczenie specjalnych rozwiązań dopasowanych do wymagań 
i rejonów operacyjnych. Przykładem niech będzie drabina mechaniczna, która może być wyposażona 
jedynie w autopompę podbijającą ciśnienie lub może być w pełni wyposażona i wykorzystywana jako 
pojazd typu first attact.  

Do szerokiej gamy oferowanych pojazdów dodać możemy 
ich długą żywotność. To kolejny plus drabin mechanicz-
nych. Klienci korzystają nie tylko z najwyższej jakości, 
gwarantowanej niezawodności, ale również z najlepszej 
możliwej inwestycji w przyszłość. 

Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Idealnie wyposażone, spełniają każde wymagania

Specjalne pojazdy wielofunkcyjne

Zasada "wszystko z jednego źródła" 

Rosenbauer rozwija i produkuje pojazdy specjalne na zamówienie. Jako jedyny światowy dostawca 
ma szybki dostęp do wszystkich głównych komponentów, co pozwala na łatwe ich skompletowanie. 
Rozwiązanie takie idealnie sprawdza się w procesie produkcji.   

Drabina mechaniczna Rosenbauer 
L64 z dwuzakresową autopompą, 
systemem dozowania środka 
pianotwórczego i zbiornikami na 
wodę i środek pianotwórczy

Pompy podnoszące ciśnienie mogą zostać zainstalowane na każdej naszej 
drabinie mechanicznej co zapewni odpowiednie parametry prądu gaśnicze-
go podawanego z samej góry.

Drabiny mechaniczne Rosenbauer mogą zostać wyposażone w dodatkowe 
działko gaśnicze na szczycie drabiny, aby zwiększyć wydajność wody. 
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Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Pojazdy typu first attack od Rosenbauer pozwalają na 
optymalne ratowanie, gaszenie i podjęcie wszelkich innych 
niezbędnych działań. Gotowe do działań w każdej sytuacji 
mogą zostać wyposażone w dodatkowe autopompy, 
zbiorniki na wodę, kabiny dla załogi, węże gaśnicze na 
zwijadłach oraz każdy inny sprzęt (jak np. narzędzia 
hydrauliczne) potrzebny podczas akcji.  

Wszystkie komponenty  pojazdu typu first attack pochodzą 
z jednego źródła i gwarantują najwyższą jakość i trwałość.

Specjalne możliwości: gaś i ratuj  jednocześnie

Pojazdy typu first attack z drabiną mechaniczną

Elastyczna koncepcja

W zależności od potrzeb, drabiny 
Rosenbauer mogą być łatwo dostosowane 
do danej ekipy ratowniczej czy kabiny. 

Pojazdy typu first attack z drabinami mechanicznymi Rosenbauer są przy-
gotowywane wg. specjalnych wymogów klienta.
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Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Specjalne możliwości: gaś i ratuj  jednocześnie

Pojazdy typu first attack z drabiną mechaniczną

Najlepsze autopompy

Rosenbauer oferując wszechstronną linię autopomp 
wyznacza nowe standardy. Nasze autopompy pozwalają 
na podawanie od 1000 do 12000 litrów wody na minutę. 
Innowacyjny montaż autopompy z tyłu pojazdu pozwala mak-
symalnie oszczędzić miejsce w skrytkach - nie tracimy tu 
ani milimetra sześciennego. Oczywiście na życzenie istnieje 
możliwość instalacji pompy z boku lub w środku pojazdu. 

Doskonale dobrany sprzęt pożarniczy 

Rosenbauer oferuje bardzo szeroki zakres wyjątkowo wydajnych systemów gaśniczych. Zasada "wszystko z jednego źró-
dła" odnosi się również do oferowanych technologii gaśniczych - od rozwoju, przez produkcję aż do zabudowania jej  
w pojeździe ratowniczo-gaśniczym. Systemy gaśnicze są idealnie dopasowane do pozostałych komponentów, co zapewnia 
bezpieczeństwo i niezawodność podczas użytkowania. Ich funkcjonalny design oraz intuicyjna obsługa zapewniają komfort 
bez poziomu obniżania bezpieczeństwa. Rozwiązania gaśnicze Rosenbauer dostosowane są do wszelkich wymagań prze-
mysłu, miast i lotnisk.  

Dodatkowe wyposażenie

Jak wszystkie pojazdy Rosenbauer, samochody  
typu first attack cechują się dużym stopniem ela-
styczności. Modernizacja poszczególnych komponen-
tów jest również możliwa, dzięki czemu można bez 
problemu przystosować pojazd do potrzeb klienta. 
Dodatkowo, pojazdy te mogą zostać przekształcone 
np. w samochód gaśniczy z drabiną mechaniczną.

Zainstalowana z tyłu autopompa Rosenbauer NH45 zapewnia idealne  
wykorzystanie miejsca w zabudowie.

Na życzenie, drabiny mechaniczne Rosenbauer mogą zostać wypożyczone w   
system piany sprężonej (CAFS).
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Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Wyznaczamy standardy

Większa funkcjonalność i bezpieczeństwo 
osiągnięte dzięki perfekcyjnemu  
przygotowaniu każdego detalu wyposażenia 
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Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Wyznaczamy standardy
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Rosenbauer - drabiny mechaniczne

Zaufanie do lidera

Wszystkie zastosowane technologie zapewniają 
najwyższą jakość produkcji pojazdów na indywidu-
alne zamówienia.

321 6
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Drabiny mechaniczne - Rosenbauer

Od kosza ratowniczego do panelu sterowania

Innowacyjne wyposażenie  

Istotne wsparcie podczas akcji

Drabiny mechaniczne Rosenbauer są bogato wyposażone  
i doskonale dopasowane do wymagań różnych i skompliko-
wanych działań. Nowe rozwiązania technologiczne  
i doświadczenie praktyczne bezpośrednio wpływają na pro-
dukcję drabin mechanicznych. We współpracy z Klientami 
z całego świata, nasi doświadczeni specjaliści mogą wciąż 
wyznaczać nowe kierunki technologiczne. 

Ciągłe udoskonalanie i wprowadzanie nowych rozwiązań to 
podstawa najwyższych standardów, jakie spełniają drabiny 
Rosenbauer. 

1  Innowacyjny kosz HR-500 MF
2  Zestaw drabiny wykonany z profili  
 zamkniętych 
3  Idealne oświetlenie 
4  Nowoczesny system mocowania  
 drabiny do obrotnicy    
 z systemem poziomowania
5  Innowacyjna obsługa
6  Pionowo - poziomy układ podpór

4 5 6
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Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach

Najlepiej zaprojektowany kosz ratowniczy

Innowacyjny kosz ratowniczy HR-500 MF

Kosz HR-500 MF oferuje wystarczającą ilość miejsca dla 5 osób, a teraz - po raz pierwszy - umożliwia ewakuację 
ludzi na wózkach inwalidzkich. A to nie wszystko. Udoskonaliśmy również pozostałe funkcje. Sprawdziliśmy 
wszystkie komponenty drabiny mechanicznej, jeszcze lepiej dopasowaliśmy je do potrzeb straży pożarnych  
i stworzyliśmy drabinę lepszą niż kiedykolwiek wcześniej. 

Kolejną zaletą jest lżejsza, wygodniejsza konstrukcja kosza ratowniczego. Uniwersalne akcesoria do drabiny 
świetnie się spisują podczas każdej akcji w nowoczesnej jednostce straży pożarnej.

Centralne stanowisko ratownicze

Kosz ratowniczy to „linia frontu” strażaka. Dzięki ciągłym, 
wieloletnim udoskonalaniom, Rosenbauer z sukcesem 
przygotował kompletnie nową konstrukcję kosza ratowniczego.

Rosenbauer - drabiny mechaniczne
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Drabiny ratownicze - Rosenbauer

Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach

Możliwość ewakuacji osoby na wózku inwalidzkim  

Umożliwienie ewakuacji osoby na wózku inwalidzkim jest 
czymś unikatowym dla drabin mechanicznych. Specjalne 
uchwyty w podłodze kosza umożliwiają zabezpieczenie 
pasami i bezpieczny transport osoby na wózku inwalidz-
kim. Po opuszczeniu drabiny i odpięciu zabezpieczeń 
wózek można wypchnąć z kosza po specjalnej rampie. 
Ewakuacja osoby na wózku zostaje szybko zakończona!  

Stabilne mocowanie noszy

Nosze mogą zostać zamocowane na barierkach 
ochronnych jak również na spodzie na środku kosza. 
Zwiększa to stabilność i zapobiega przechylaniu 
się kosza w bok. Z ładownością do 300 kg, nawet 
najtrudniejsze zadania mogą zostać wykonane 
bezpiecznie. Poszkodowany na noszach jest w zasięgu 
rąk obu strażaków. Udzielanie pomocy medycznej - i jeśli 
potrzeba sztucznego oddychania - jest możliwe w każdym 
momencie.  

Szeroka gama akcesorów do kosza 

Na drabinach mechanicznych Rosenbauer zawsze można 
polegać. Wyposażenie kosza ratowniczego powinno być 
dobrane według potrzeb jednostki. Dodatkowe akcesoria 
to oświetlenie, doprowadzenie wody, prądu, noszy i wiele 
innych. Ważne i ratujące życie wyposażenie może zostać 
zamontowane na środku kosza koło dodatkowego przedniego 
punktu dostępowego, ze specjalną drabinką umożliwiającą 
łatwe wejście z balkonu do kosza drabiny. W razie potrzeby 
drabinka może służyć jako pomost między oknem, a koszem.

Cztery wejścia

W zależności od sytuacji, strażacy mogą uzyskać dostęp do 
kosza z dowolnej strony. Z pomocą tylnego wyjścia można 
bezpiecznie przejść na zespół drabiny. Po złożeniu panelu 
sterowania na lewą stronę, do kosza można dostać się 
przez 3 wejścia z przodu kosza. 

Obrotowy panel kontrolny

Panel kontrolny zlokalizowany jest z lewej strony kosza. 
Dzięki temu strażak stojący przy panelu sterowania 
jest zawsze widoczny z dolnego siedzenia operatora. 
Dodatkowym plusem jest to, że środek kosza pozostaje 
wolny, co ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kosza.

Uchwyt na wózek inwalidzki posiada nośność 150 kg.

W zależności od potrzeb nosze mogą zostać obrócone zarówno w lewo jak 
i w prawo.

Sterowanie drabiną jest możliwe niezależnie od ułożenia panelu sterowania.Barierki w kształcie kielicha

Specjalnie zaprojektowane barierki w górnej części rozsze-
rzają się, co ułatwia przemieszczanie się w środku. Również 
ratownicy wyposażeni w aparaty powietrzne butlowe mogą 
bez problemów poruszać się w koszu. 

Wszystkie akcesoria do kosza mieszczą się w zabudowie drabiny.
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Stabilność i bezpieczeństwo idą ramię w ramię

Wysokiej jakości zestaw drabiny

Opatentowana konstrukcja profili zamkniętych

Opatentowana konstrukcja profili zamkniętych rozkła-
da siły równomiernie na górną i dolną krawędź drabiny. 
Zwiększa to znacznie sztywność skrętną całej konstrukcji. 

Najwyższa jakość produkcji

Każdy zestaw drabiny wykonany jest z drobnoziarnistej 
stali o wysokiej wytrzymałości, malowany proszkowo. 
Spawy wykonane w osłonie hermetycznej zabezpieczają 
również wnętrze drabiny przed korozją. Rezultat: idealna 
odporność na korozję i długi czas użytkowania!!

Różnorodne możliwości zastosowania

Wyjątkowa stabilność drabin umożliwia podnoszenie, obra-
canie i opuszczanie ładunków. W zależności od wielkości 
drabiny, ładunek do 4000 kg można przesuwać pod kątem 
60°. Drabiny mogą zostać również użyte jako pomost w 
sytuacji szybkiej ewakuacji dużej ilości osób. W zależności 
od modelu drabiny, może z niej korzystać nawet do 15 
osób. 

Optymalna przyczepność i dużo miejsca na przejście
 
Zestaw drabiny charakteryzuje się dużą ilością miejsca na 
przejście i pewną przyczepnością. Dzięki znaczącej odle-
głości między poszczególnymi sekcjami drabiny chwycenie 
szczebla nie nastręcza problemów, nawet gdy ułożone są 
one w jednej płaszczyźnie. 

Opcja podnosząca komfort: aktywne hydrauliczne  
tłumienie drgań

Drabiny mechaniczne Rosenbauer są bardzo stabilne i 
zazwyczaj nie wymagają dodatkowego tłumienia drgań. Jest 
to atutem w przypadku gdyby silnik drabiny nie pracował, 
a istniałaby potrzeba ewakuacji osób z kosza. Niemniej 
jednak, Rosenbauer oferuje również aktywne hydrauliczne 
tłumienie drgań jako opcję. 

Zestaw drabiny XS z wycięciami pozwalającymi na natychmiasto-
we łamanie przęsła

Maksymalna stabilność dla największego wysięgu bocznego

Duża odległość między przęsłami zwiększa bezpieczeństwo.

Rosenbauer - drabiny mechaniczne
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Stabilność i bezpieczeństwo idą ramię w ramię

Zespół drabin 
Transportuje ludzi 
i sprzęt z pełną  
odpowiedzialnością

Nowoczesna winda ratownicza

Parametry pracy nowej windy pozwalają ewakuować 
osoby ponad 50 % szybciej. Pojemna winda pozwala na 
jednoczesną ewakuację 3 osób. Ergonomiczne uchwyty 
ułatwiają  wsiadanie i zapewniają wyjątkowe bezpieczeń-
stwo podczas wychodzenia z kosza do windy. Boczny 
punkt wyjściowy na wózku windy ułatwia wyjście na zie-
mię z dowolnej strony. 

Jeśli miejsce pozwala, to szyny windy mogą zostać 
opuszczone do poziomu gruntu.

Przestronna kabina o obciążeniu dopuszczalnym 270 kg.

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Modułowy design pozwala na perfekcyjne oświetlenie najważniejszych elementów

Idealne oświetlenie zabudowy

Z racji tego, że wiele akcji ratowniczo-gaśniczych dzieje się w nocy, rozwiązania oświetlenia są szczegól-
nie ważne dla strażaków. Dlatego też drabiny mechaniczne Rosenbauer są standardowo wyposażone w 
nowoczesne oświetlenie LED. Każda zabudowa dostarczona jest wraz z bogatym pakietem oświetlenia.

Bezpieczne, ergonomiczne i trwałe

Te określenia charakteryzują zabudo-
wę drabiny mechanicznej i są ideal-
nym punktem wyjścia przy podejmo-
waniu decyzji podczas akcji.

Modułowa zabudowa wykonana z aluminium

Rosenbauer - drabiny mechaniczne

24



Modułowy design pozwala na perfekcyjne oświetlenie najważniejszych elementów

Oświetlenie pola pracy po prawej stronie pojazdu

Pas oświetlenia LED umieszczony został na całej długości 
pojazdu i zapewnia dobrą widoczność nawet przy słabym 
zewnętrznym oświetleniu. Został idealnie zintegrowany 
z zabudową i równomiernie oświetla pole pracy nie 
oślepiając.

Oświetlona górna część zabudowy

Pasy oświetleniowe LED umieszczone są na całej długo-
ści górnej części zabudowy. Dzięki temu jest ona w pełni 
oświetlona w nocy, przy złej pogodzie, jak również w każ-
dej innej sytuacji, gdy widoczność jest ograniczona. 

Bezpieczny dostęp

Dodatkowe pasy LED oświetlają punkty wejściowe, rów-
nież uchwyty i stopnie. Czyni to wejścia maksymalnie 
bezpiecznymi. Opcje chwytania zostały również udoskona-
lone, dzięki czemu poruszanie się jest znacznie łatwiejsze.  

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED dla większego bezpieczeństwa pracy w standardzie

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Większe możliwości kompensacji nierówności terenu przy poziomowaniu

Obrotnica

Odpowiednie rozwiązanie w każdej 
sytuacji

Standardowa lub kompakto-
wa obrotnica - rozwiązania 
Rosenbauer spełniają każde 
wymagania.

Rosenbauer - drabiny mechaniczne
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Dopasowane rozwiązania na każdą akcję

Rosenbauer oferuje obrotnicę w dwóch wersjach. Obrotnica standardowa to najlepsze wysięgi boczne, podczas gdy 
obrotnica kompaktowa posiada większą manewrowość nawet w ciasnych uliczkach. Zespół naszych inżynierów postawił 
sobie za cel, aby zaprojektować pojazd, który do pracy potrzebuje tylko niewiele więcej miejsca niż podwozie.

System automatycznego 
poziomowania 

Drabiny mechaniczne Rosenbauer 
wyposażone są w automatyczny sys-
tem poziomowania obrotnicy. System 
ten utrzymuje drabinę ustawioną w 
pozycji poziomej do kąta nachyle-
nia 10 ° w kierunku podłużnym lub 
poprzecznym pojazdu. Poziomowanie 
rozpoczyna się automatycznie po 
delikatnym uniesieniu drabiny. 

Rozszerzony system poziomowania 

W sytuacjach ekstremalnych  
automatyczne poziomowanie może 
nie wystarczyć. Skok siłowników w 
podporach umożliwia zwiększenie 
zakresu poziomowania do 14°. To 
oznacza, że drabiny Rosenbauer są 
przygotowane na nawet najtrudniejsze 
sytuacje. Nierówności terenu mogą 
zostać skompensowane w bezpieczny 
sposób.

Obrotnica standardowa (dalsze wysięgi)

Obrotnica kompaktowa

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Niezachwiana stabilność to bezpieczeństwo

Podpory o dużych możliwościach

Pionowo - poziomy zespół podpór

Każda drabina Rosenbauer jest wyposażona w pionowo - poziomy zespół pod-
pór. Zakres ruchu podpór hydraulicznych może być zmieniany bezstopniowo dla 
zapewnienia maksymalnej stabilności.

Rosenbauer - drabiny mechaniczne
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Niezachwiana stabilność to bezpieczeństwo

Wąskie przestrzenie

Stawianie drabiny w konturze pojazdu pozwala na obrót 
całkowicie wysuniętego zespołu drabiny o 360° z obciąże-
niem w koszu. 

Na nierównym terenie 

Przeszkody mogą zostać pokonane z pomocą systemu 
poziomowania. Nie ważne, czy na równym czy 
pofałdowanym terenie, drabiny mechaniczne Rosenbauer 
osiągają maksimum stabilności. Każda podpora 
dopasowuje się indywidualnie do terenu czy nawierzchni 
drogi. 

Wyjątkowo szerokie możliwości zastosowania 

System podpór umożliwia podniesienie podstawy drabi-
ny na wysokość umożliwiającą pracę nad przeszkodami. 
Podpory umożliwiają ułożenie zespołu drabiny pod kątem 
nawet do -22°, co pozwala prowadzić działania poniżej 
poziomu gruntu.

Poruszanie się obrotnicą nad przeszkodami jest możliwe dzięki 
systemowi podpór.

Szerokość podparcia jest bezstopniowa i zawsze pozwala na 
maksymalny wysięg.

Celowe nachylenie drabiny  
pod kątem umożliwia pracę 
poniżej poziomu gruntu

 Dostosowanie do terenu

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Marka rozpoznawalna na całym świecie

Przekrocz własne granice

Ogromny mróz czy żar z nieba, - 40°C czy +50°C, zima 
w Kanadzie czy  pustynne upały w Arabii Saudyjskiej: 
drabiny mechaniczne Rosenbauer są przystosowane 
do każdej, nawet ekstremalnej, sytuacji. Dzięki nim, na 
wszystkich kontynentach jednostki straży pożarnych 
chronią lub ratują ludzkie życie i mienie.

Raptor
Stany Zjednoczone

L39
Brazylia

L39
RPA

Międzynarodowy 
znak towarowy

Rosenbauer - drabiny mechaniczne
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L39
RPA

L20-FA
Australia

L32
Chiny

L32A-XS
Szwecja

L32A 
Wielka Brytania

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Jakość, która chroni życie

Drabiny mechaniczne 
Rosenbauer są produkowane z 
wykorzystaniem najnowszych 
technologii.

Rosenbauer - drabiny mechaniczne

32



Pozycja lidera technologicznego budzi zaufanie

Produkcja w najlepszych rękach

Standard, któremu możesz zaufać

Sama produkcja odbywa się w synchronicznym montażu przepływowym i jest tak samo wysokiej jakości, co produkt 
końcowy. Tylko profesjonaliści przeszkoleni przez Rosenbauer pracują przy produkcji. Każdy poszczególny komponent 
przechodzi kompleksową kontrolę jakości poprzez zautomatyzowane testy i zintegrowane bramki jakości. To, co dotyczy 
poszczególnych komponentów, dotyczy również całego pojazdu. 
Wielu pracowników Rosenbauer jest również strażakami. 
Ich doświadczenie i wiedza ekspercka ma ogromny wpływ 
na rozwój produktów. Od początku do końca każdego pro-
jektu prowadzone są szczegółowe rozmowy i konsultacje 
z Klientami. Ich rady oraz bliski kontakt z Klientem gwa-
rantują, że finalny pojazd sprosta wszystkim stawianym 
wymaganiom. 

Produkcja odbywa się w synchronicznym montażu przepływowym.

Zespół drabiny jest spawany przez roboty.

Drabiny mechaniczne - Rosenbauer
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Serwis i pomoc techniczna 

Orientacja na Klienta

Inspekcja i konserwacja zapewniają jednakowo wysoką 
jakość wszystkich produktów Rosenbauer. Skupiamy się 
na bezbłędnej funkcjonalności, długiej żywotności oraz 
bezpieczeństwie pojazdów i urządzeń.  Osiągamy to dzięki 
solidnym podstawom usług skierowanym bezpośrednio na 
potrzeby Klienta.  

Pełna obsługa przez całą dobę

Dajemy z siebie 100 %. Zarówno technologia jak i wypo-
sażenie muszą idealnie współpracować. Każde narzędzie 
ma być gotowe do pracy. A gdy coś się zepsuje, strażacy 
oczekują, aby jak najszybciej przywrócić gotowość opera-
cyjną. Serwisanci docierają na miejsce naprawy w ciągu 24 
godzin od otrzymania zgłoszenia. 

Wysoka jakość usług

Każda straż pożarna ma swoje własne wymagania. Aby 
skutecznie im sprostać, Rosenbauer nadaje swoim 
usługom modułowy charakter. Usługi są dopasowane 
indywidualnie do potrzeb każdej jednostki. Wskutek tego 
Państwa flota pojazdów i ich wyposażenie  są utrzymywane 
i serwisowane w najbardziej odpowiedni sposób. 

Niezawodny partner

W kontaktach z Rosenbauer można oczekiwać uczciwości 
i orientacji na Klienta. Rosenbauer gwarantuje dostępność 
oryginalnych części zamiennych na wiele lat. Stanowi to 
solidną podstawę do zapewnienia wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa eksploatacji wszystkich pojazdów i urządzeń.

Wysoko wykwalifikowany, praktyczny, osobisty

Serwisanci Rosenbauer są wysoko wykwalifikowanymi 
pracownikami. Przeprowadzą przegląd, naprawę oraz szko-
lenie z obsługi sprzętu, kiedy tylko będzie to niezbędne. 
Wielu z nich jest również strażakami, przez co doskonale 
znają potrzeby strażaków. To doświadczenie i lata współ-
pracy z Klientami sprawiają, że stają się oni ekspertami, 
jeżeli chodzi o wiedzę o pojazdach i sprzęcie. 

Nasza jakość to Twoje bezpieczeństwo

Rosenbauer - drabiny mechaniczne
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  Service Center     Service Partner         mehr als 50 Service Partner

Rosenbauer zapewnia, że nasi Klienci mogą w 100 % polegać na swoich pojaz-
dach i sprzęcie podczas każdej akcji. Rosenbauer zapewnia przeglądy w trakcie 
użytkowania, usługi serwisowe oraz możliwość odnowienia zabudowy z wykorzysta-
niem sieci własnej i partnerów serwisowych w ponad 100 krajach na całym świecie.
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Tekst i ilustracje nie są wiążące. Obrazy mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą.
Rosenbauer zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji i wymiarach bez wcześniejszego powiadomienia.

www.rosenbauer.com/pl Znajdziesz nas na


