
DOFINANSOWANIE ZUS
NA POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY

Uzyskaj nawet 30 000 zł na WÓZKI I PODNOŚNIKI!

PODNOŚNIKI OSOBOWE

MASZYNA
SAMOJEZDNA ELEVAH

• Zastosowanie przy wykonywaniu 
prac kompletacyjnych 
w magazynach

• Wykonana z aluminium
• Łatwa do załadowania
• Bezpieczna i ergonomiczna praca
• Wysokość robocza do 7,75 m
• Pozwala na manewry w bardzo 

ciasnych pomieszczeniach
• Zdalne sterowanie
• Liczne akcesoria
• Automatyczne podnoszenie
• Akumulatory 24 V

WÓZEK SAMOZAŁADOWUJĄCY XETTO®

Eliminuje potrzebę angażowania drugiej osoby i zmniejsza 
ryzyko obciążenia kręgosłupa.
Wielozadaniowy system, który z łatwością możesz zabrać 
wszędzie tam, gdzie tylko potrzebujesz. 
Jest to wózek transportowy, platforma unosząca i wózek 
unoszący w jednym!
• Szeroka gama akcesoriów, takich jak: ładowarka 

samochodowa, plandeka czy rampa najazdowa
• Udźwig do 250 kg
• Podnosi na wysokość 1 m
• Może być zastosowany jako mobilny stół roboczy
• Załadunek wózka do auta nigdy nie był prostszy
• Pokonuje krawężniki i nierówny teren o wysokości do 25 mm
• System pokonuje progi, schody i porównywalne 

przeszkody o długości do 800 mm
• Zastosowanie: firmy transportowe 
i logistyczne, magazyny, catering, 
warsztaty serwisowe, lotniska i wiele 
innych

PODNOŚNIK
ROBOCZY ELEVAH

• Bezpieczna alternatywa dla 
tradycyjnych rusztowań

• Platforma z napędem 
ręcznym

• Praca wewnątrz i na 
zewnątrz

• Płynna jazda
• Nawet do 7,75 m wysokości 

roboczej
• Niska masa własna
• Liczne akcesoria30 000 zł 

dofinansowania
30 000 zł 

dofinansowania

25 000 zł 
dofinansowania

Odwiedź naszą stronę WWW.PS-LIFT.COM i dowiedz się więcej!

KLIKNIJ TUTAJ 
I ZOBACZ JAK DZIAŁA 

TO URZĄDZENIE

WÓZKI

RUSZTOWANIA RUCHOME

• Łatwy montaż i demontaż
• Do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia
• Wykonanie z aluminium
• Poprawa bezpieczeństwa przy pracy na wysokości

RUSZTOWANIA RUCHOME

30 000 zł 
dofinansowania
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https://www.youtube.com/watch?v=3nE6z1w-0CA
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https://ps-lift.com/kategoria-produktu/produkty-faraone/drabiny-i-rusztowania/


MIKRO 
PRZEDSIĘBIORSTWO

MAŁE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWO

90% dofinansowania 80% dofinansowania 60% dofinansowania 20% dofinansowania

max. 139 tys. zł max. 209 tys. zł max. 334 tys. zł max. 494 tys. zł

PODSTAWOWE LIMITY KWOTOWE I PROCENTOWE DOTACJI*

Odwiedź naszą stronę WWW.PS-LIFT.COM i dowiedz się więcej!

*Sprawdź na co jeszcze możesz uzyskać dotację w katalogu działań inwestycyjnych dostępnym zarówno na naszej stronie, jak i na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
By uzyskać jak najwyższą kwotę dofinansowania, kategorie wyszczególnione w katalogu działań inwestycyjnych można ze sobą łączyć.

WÓZKI DO BECZEK

• Wysokość podnoszenia do 1350 mm
• Możliwe są wykonania specjalne
• Udźwigi do 400 kg
• Opcja przechyłu beczki
• Możliwość wykonania specjalnego
• Zastosowanie: prace zaopatrzeniowe, przy rozładunku i załadunku beczek z samochodów 

dostawczych, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba podniesienia, transportowania czy opróżniania 
beczek

WÓZEK ELEKTRYCZNY

• Projekty indywidualne
• Szeroka gama akcesoriów
• Różne wysokości unoszenia
• Zastosowanie: transport 

wewnętrzny w magazynach, 
na placach składowych, 
przy załadunku i rozładunku 
samochodów ciężarowych

WÓZEK PALETOWY

• Udźwig – 2000 kg
• Standardowy wózek paletowy 

do zastosowania w transporcie 
wewnętrznym

• Gwarantowana dostępność części 
zamiennych

• Solidna i wytrzymała konstrukcja
• Do przewożenia towarów o dużych 

rozmiarach
• Różne długości widał
• Trzy rodzaje kół: poliuretanowe, 

gumowe i nylonowe

Odpowiedni wybór wózka zapewni 
Twojemu pracownikowi komfort pracy 
i bezpieczeństwo.

WÓZEK UNOSZĄCY ELEKTRYCZNY

Pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, eliminując przy tym ryzyko wystąpienia wypadków. 
Jego kompaktowa konstrukcja ułatwia utrzymanie idealnej czystości.

• Cicha praca
• Energooszczędne silniki 24 V DC
• Stabilna budowa i łatwość manewrowania
• Udźwigi do 300 kg
• Aluminiowy maszt
• Specjalne wykonanie: nietypowe, profilowane platformy, chwytaki do pudeł, beczek, trzpienie do 

rolek, worków, widły, haki itp.
• Zastosowanie: Praktycznie każda branża! Dobrze wykorzystane urządzenie w każdym magazynie, 

hali czy zakładzie produkcyjnym. Możliwość wykonania w wersji nierdzewnej pozwala na pracę 
w branży spożywczej, chemicznej czy nawet farmaceutycznej.
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