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je česká firma s více než desetiletou historií se sídlem v Olomouci. Naší hlavní 
náplní je poskytování rychlých a cenově přijatelných služeb svým zákazníkům 
v  oblasti dodávky a  montáže zabezpečovacích, telekomunikačních datových 
a jiných elektrosystémů. 

Při práci často používáme samohybné pracovní plošiny a  tak vznik půjčovny 
hydraulických pracovních plošin byl jen logickým rozšířením našich aktivit. 

Půjčovna pracovních
plošin Olomouc



diSPEčiNK 24/7 Abychom na  požadavky zákazníků 
mohli reagovat pružně a efektivně, má půjčovna plošin vlastní logistické 
zázemí. Základem je telefonní dispečink se službou 24/7 (24 hodin 
po 7 dní v týdnu) pro koordinaci zápůjček, dopravy plošin i servisu.

HOT-LiNE: 777 99 19 19

Proč si vybrat nás?

uSKLAdNěNí Většinu plošin, které nejsou u zákazníků, máme uskladněny v kryté hale. Tím je 
zajištěna ochrana před špatnými povětrnostními podmínkami. Na plošinách probíhá průběžná údržba jako napří-
klad kontrola stavu, doplnění kapalin či nabíjení akumulátorů. Jsou tedy v každém okamžiku připraveny k použití.

VLASTNí dOPRAVA Dopravu zajišťujeme vlastním nákladním vozem se 
zaškoleným technikem. Při předání plošiny zákazníkovi technik provede základní školení obsluhy 
a zodpoví jakékoliv dotazy týkající se jejího provozu. Čas přistavení plošiny i  jejího odvozu se dá domluvit 
operativně podle požadavků zákazníka.

SERViS VýMěNOu Servis plošin probíhá výměnou u  zákazníka. Vzhledem 
k vlastní dopravě se tak výrazně zkracuje čas opravy. Jednoduché opravy a výměna baterie se provádějí 
na místě vyškoleným servisním technikem.
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Využití typů plošin

AKuMuLáTOROVé PRACOVNí PLOšiNy
• montážní výškové práce 

montáž sádrokartonů, opravy mostních konstrukcí, 
betonové konstrukce, zateplování

• údržbářské práce v obchodních centrech, 
inventura zboží v regálech, údržba a servis 
výrobních hal,  natěračské práce

• elektromontáže 
- zabezpečovací systémy

• telekomunikace

TERéNNí  diESLOVé PLOšiNy
• Montážní výškové práce

montované haly, montáž oken
montáž konstrukcí a opláštění hal

• Veřejné osvětlení
• Natěračské práce
• Montáže reklam
• Opravy fasád

VLEčNé A AuTOMObiLOVé PLOšiNy
• Natěračské práce

• Montáže reklam

• Opravy fasád

• Opravy střech - čištění okapů, 
čištění střech od sněhu a rampouchů

• Klempířské práce

• Kácení a prořezy stromů



Akumulátorové nůžkové pracovní plošiny
Nejpoužívanější mechanismy s nejjednodušší obsluhou za výhodných cenových podmínek

Akumulátorové kloubové pracovní plošiny

Samohybné (terenní) nůžkové pracovní plošiny 4x4

Typy pracovních plošin v naší nabídce
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•  jsou vhodné pro práce i na nezpevněných podkladech

•  pohon 4x4 s výkyvnými nápravami a hydraulickými 
 podpěrami s vysokou výškou zdvihu

•   pojezd i v maximální pracovní výšce

•  pracovní koš lze rozšířit o tzv. prodloužení

•  velká velikost a nosnost pracovního koše

•  pohon - výkonné dieselové motory

•  jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech (vnitřky objektů, 
 betonové, asfaltové a vydlážděné) plochy se sklonem do 3°

•  u většiny zařízení lze rozšířit pracovní koš o tzv. prodloužení

•  elektrické nůžkové pracovní plošiny jsou nabíjeny 
 vestavěnou nabíječkou
 - nabíjení 8 hodin = 4 až 8 hodin práce

•  jsou vhodné pro práce v úzkých prostorách výrobních, 
 skladovacích a prodejních hal, kde je nezbytné použít 
 stranový dosah

•  možnost pracovat nad stávajícím vybavením 
 (např. výrobními linkami)

•  malá průjezdná šířka

•  pojezd ve výškách do 10 m s maximální zátěží

•  zařízení se obsluhuje z koše

Pracovní výška  od 6 do 14 m
Výška podlahy prac. koše  od 4 do 12 m
Nosnost  od 227 do 567 kg

Pracovní výška  od 8 do 14 m
Výška podlahy prac. koše od 6 do 12 m
Nosnost 227 kg

Pracovní výška  od 10 do 18 m
Výška podlahy prac. koše  od 8 do 16 m
Nosnost od 227 do 650 kg
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Kloubové samohybné terenní plošiny

Teleskopické samohybné plošiny

Přívěsové pracovní plošiny (za automobil)

•  funkce variabilní rychlosti pojezdu

•  pohon všech 4 kol

•  řiditelnost při plné výšce zdvihu

•  proporcionální řízení

• pohon - plyn nebo diesel

•  vhodná tam, kde je vyžadován přímý 
 a rychlý přístup k velkým výškám

•  pneu naplněné pěnou

• řiditelná při úplném zvednutí koše

• proporcionální řízení zdvihu, náklonu

• prodloužení plošiny a výložníku

• pohon - plyn nebo diesel

•  vhodné zejména pro práce v náročných terénech

•  pracovní plošiny jsou vybaveny hydraulickými nohami, 
 které jim umožní ustavení i v těch nejnáročnějších 
 podmínkách

•  pohon - akumulátor, 230 V, 
 dieselový nebo benzínový motor

•  výhodou pro zákazníka je možnost připojení plošiny 
 za osobní automobil a odtažení na místo práce

Pracovní výška  od 8 do 14 m
Výška podlahy prac. koše  od 6 do 12 m
Nosnost 227 kg

Pracovní výška  od 8 do 14 m
Výška podlahy prac. koše  od 6 do 12 m
Nosnost od 227 do 567 kg

Pracovní výška  od 8 do 14 m
Výška podlahy prac. koše  od 6 do 12 m
Nosnost 227 kg

Typy pracovních plošin v naší nabídce



Kontakty

M/S Elektro CZ s.r.o.
divize plošiny k pronájmu
Přerovská 425/39
783 71 Olomouc - Holice

kontaktní osoba: Eva Stoličková
tel.: 585 75 16 66
fax: 585 75 16 68
mobil: 777 99 19 19
e-mail: info@plosinykpronajmu.cz

www.plosinykpronajmu.cz

Reference
Námi půjčené plošiny byly a jsou používány na mnohých významných stavbách v našem 
regionu i mimo něj.  

Např. obchodní domy MAKRO, TESCO, OC HANÁ, OC KAROLINKA, GLOBUS, VGP PARK, 
NUTREND, Výstaviště Brno, Pivovar LITOVEL, ZUBR, HOLBA, SOLNÉ MLÝNY, Sportovní centrum 
OMEGA, zimní stadion Přerov, AUTO REHAU.  Dále spolupracujeme s významnými dodavateli 
staveb jako např. STAVEBNÍ FIRMA GEMO, IP SYSTÉM, VAPE, stavební firmy TOMEK, PS ZLÍN, 
TOMA, FAKSA STRAKA.
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Typy pracovních plošin v naší nabídce

Automobilové pracovní plošiny s obsluhou
•  pohon -  přímo z automobilu (volná prostranství)
  -  elektrický pohon (tichý chod)
• při pronájmu s obsluhou plný servis včetně 
 představení plošiny

Pracovní výška  od 8 do 14 m
Výška podlahy prac. koše  od 6 do 12 m
Nosnost od 200 do 550 kg


