
Straight to the Point.

Wszechstronne i niezawodne 
podnośniki koszowe.



3© Leguan Lifts 2021

Straight to the Point.

2 Wszelkie prawa zastrzeżone.

LEGUAN LIFTS specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
niezawodnych i zaawansowanych technologicznie 
samojezdnych podnośników koszowych. Leguan ma długą 
tradycję w tej dziedzinie; pierwszy samobieżny podnośnik 
z wysięgnikiem został wprowadzony w 1994 roku. 
Leguan Lifts jest częścią szybko rozwijającej się Grupy 
Avant Tecno z Finlandii.

Podnośniki Leguan, dzięki solidnemu wysięgnikowi oraz 
możliwości pracy w każdym terenie, są wyjątkowo wszech-
stronne i nadają się do wszelkich prac na wysokościach. 
Ich konstrukcja sprawia, że mogą pracować w każdym 
klimacie – nie straszny im australijski upał czy mroźna 
zima krajów nordyckich. W ostatnich latach Leguan Lifts 
całkowicie zmodernizował swoje produkty wprowadzając 
wiele niewidocznych funkcji oraz przyjazny użytkownikowi 
interfejs.

Leguan Lifts.

LEGUAN LIFTS utrzymuje bliskie relacje z klientami i 
zagranicznymi dystrybutorami, aby zapewnić najwyższy po-
ziom satysfakcji klienta i procesu rozwoju produktu. Jako 
członek IPAF, Leguan Lifts promuje bezpieczne i efektywne 
stosowanie MEWP (mobilnych platform roboczych) na 
całym świecie.

Wszechstronny.
Podnośniki koszowe Leguan znane są w branży z wyjątkowych możli-
wości jazdy w trudnym terenie i zdolności pokonywania wzniesień. So-
lidne podwozie gąsienicowe lub kołowe z oponami z dużym prześwitem 
pomiędzy podwoziem a podłożem oraz duże prędkości jazdy zapewniają 
szybkie pokonywanie śniegu lub błota. Wydajny silnik spalinowy i cicha 
praca elektryki sprawiają, że Leguan świetne nadaje się zarówno do 
użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jego kompaktowy rozmiar 
ułatwia transport.

Intuicyjny i przyjazny w obsłudze.
Zaawansowany układ hydrauliczny umożliwia płynne i jednoczesne ru-
chy wysięgnika (np. obrót i wysuw teleskopu) , co ułatwia manewrowanie 
podnośnikami Leguan w wąskich miejsca z zachowaniem odległości od 
ścian. Nowe podnośniki Leguan są wyposażone w przyjazne dla użyt-
kownika funkcje, takie jak automatyczne poziomowanie, które umożliwia 
bezproblemowe poziomowanie podpory wysięgnika tylko jednym przyci-
skiem, nawet w trudnym terenie.

Nowoczesnej generacji.
Zarówno funkcje bezpieczeństwa, jak i proporcjonalny monitoring zasię-
gu kontrolowane są za pomocą nowoczesnego sterownika PLC, który 
zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa w połączeniu z niezrów-
nanym zasięgiem we wszystkich sytuacjach. Leguan Lifts jest liderem 
w branży dzięki doskonałemu designowi, licznym innowacjom tech-
nologicznym i inteligentnej funkcji oszczędzania energii, co zapewnia 
podnośnikom Leguan wysoką wartość odsprzedaży z biegiem czasu.
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LINIA produktów Leguan składa się z samojezdnych platform 
roboczych, tak zwanych podnośników typu „spider lift”, które 
przeznaczone są zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak 
i do użytku na zewnątrz. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów 
możesz wybrać, jak wyposażyć swojego Leguana. Podnośnik 
przewieziesz na lekkiej przyczepie transportowej. 

Spider lifts.
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19.0 m

9.8 m

230 kg

Leguan 190.

LEGUAN 190 to podnośnik koszowy przeznaczony do profesjonalnych prac oraz usług 
najmu. Podczas projektowania podnośnika zwrócono szczególną uwagę na trwałość, 
konstrukcję, która sprzyja jeździe po nierównym i trudnym terenie oraz przyjazny dla 
użytkownika interfejs. Leguan190 to właściwy wybór w usługach pielęgnacji drzew, 
malarstwa, prac budowlanych i konserwacji obiektów.

Duży prześwit między podwoziem a podłożem oraz stabilny napęd gąsienicowy (lub 
koła 4x4) zapewniają szybki i płynny dostęp w trudnym terenie. Wszystkie podnośniki 
Leguan zostały zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł nimi bezpiecznie kierować 
będąc jednocześnie na platformie, co znacząco zwiększa ich wydajność w trakcie 
zmiany miejsca pracy. Wiele wiodących funkcji, takich jak automatyczne poziomowa-
nie, jest w standardzie, ale operatorzy mogą również wybrać spośród szeregu innych 
opcji, takich jak dodatkowa, największa na rynku prędkość. 

Solidny i stabilny podnośnik koszowy z 
możliwością jazdy w każdym terenie.maksymalna 

wysokość pracy 

maksymalny zasięg 
horyzontalny 

maksymalna waga 
ładunku

Wyposażenie dodatkowe .

 — Dodatkowa maksymalna prędkość jazdy (max. 5.2 km/h)
 — Zdalne sterowanie do jazdy oraz pracy całego wysięgnika
 — Oświetlenie panelu sterowania platformy i reflektory LED
 — Taca narzędziowa na platformie 
 — Sygnalizatory świetlne podpory
 — Wąż do platformy (na powietrze/wodę)
 — Sygnał dźwiękowy 
 — Podgrzewacz silnika
 — Większe podkładki pod stopy wysięgników
 — Podwozie gąsienicowe/koła niezostawiające śladów
 — Wąska platforma dla jednej osoby
 — Specjalna przyczepa do transportu Leguana

Standardowe wyposażenie.

 — Silnik diesel Kubota 14 KM + silnik elektryczny 230 V
 — 230 V i 12 V gniazda elektrycznych na platformie  
 — Automatyczna kontrola obrotów silnika
 — Automatyczne poziomowanie wysięgnika 
 — System monitorowania proporcjonalnego zasięgu
 — Elektryczny obrót platformy
 — Wysięgnik JIB o zakresie roboczym 120 stopni
 — Opuszczanie awaryjne elektryczne i ręczna pompa
 — Panel sterujący na korpusie ze zintegrowanym wyświetla-

czem serwisowym
 — 12 V przyłącze uruchamiania impulsowego

Maksymalna waga ładunku 230 kg (2 osoby)

Maksymalna wysokość pracy 19.00 m

Maksymalna wysokość platformy 17.00 m

Maksymalny zasięg horyzontalny 8.1 m (230 kg) – 
9.8 m (120 kg)

Wymiary transportowe 
dł. X szer. X wys. 

5.1 x 1.33 x 2.01 m

Wymiary platformy 1.33 x 0.75 m

Obrót platformy 90º (±45º)

Wysięgnik obrotowy 360º

Zdolność pokonywania wzniesień 40% (22º)

Wymiary bez platformy roboczej,  
dł. X szer. 

4.44 x 1.25 m

Wymiary wysięgnika przy 
rozłożonych podporach 

3.60 x 3.69 m

Maksymalne nachylenie przy pracy z 
wysięgnikiem z rozłożonymi podporami 

21% (12º)

Waga 2,660 kg

Silnik Kubota 14 KM diesel 
lub elektryczny 230 V 
/ 2.2 kW 

Hydrauliczny napęd Gąsienice/koła 

Maksymalna prędkość 2.6 km/h 
(5.2 km/h opcja)

Dane techniczne.
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135 NEO reprezentuje nową generację podnośników, łącząc w sobie łatwy w obsłudze 
interfejs, duży udźwig i technologię zwiększającą wydajność. Nowoczesne sterowanie 
joystickiem umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu wysięgników jedną ręką. Konfi-
guracja lub zakończenie operacji odbywa się dzięki inteligentnej funkcji automatycznego 
poziomowania, a funkcja automatycznie przywraca wysięgniki do pozycji transportowej.

Przemieszczanie się Leguanem 135 NEO przez ciasne wejścia jest łatwe dzięki 
płynnej kontroli jazdy i małej szerokości podnośnika. Nowa innowacyjna konstrukcja 
wysięgnika pomaga operatorowi zachować odległość od ścian, a niespotykany dotąd  
interfejs użytkownika sprawia, że sterowanie podnośnikiem jest łatwiejsze niż kie-
dykolwiek. Leguan 135 NEO doskonale nadaje się do wynajmu i wszelkiego rodzaju 
prac konserwacyjnych i instalacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wszechstronny i przyjazny użytkownikowi 
podnośnik sterowany joystickiem.13.4 m

7.1 m

250 kg
Wyposażenie dodatkowe.

 — Oświetlenie panelu sterowania platformy i reflektory LED
 — Zdalne sterowanie do jazdy oraz pracy całego wysięgnika
 — Zdalne sterowanie do jazdy oraz pracy całego wysięgnika
 — Sygnalizatory świetlne podpory
 — Wąż do platformy (na powietrze/wodę)
 — Sygnał dźwiękowy 
 — Większe podkładki pod stopy wysięgników
 — Podwozie gąsienicowe/koła niezostawiające śladów
 — Wąska platforma dla jednej osoby
 — Specjalna przyczepa do transportu Leguana

Standardowe wyposażenie.

 — Silnik spalinowy Honda 13 KM + silnik elektryczny 230 V
 — 230 V i 12 V gniazda elektrycznych na platformie  
 — Automatyczna kontrola obrotów silnika
 — Automatyczna funkcja start-stop dla silnika elektrycznego 
 — Automatyczne poziomowanie wysięgnika 
 — System monitorowania proporcjonalnego zasięgu
 — Elektryczny obrót platformy
 — Funkcja Home / Funkcja powrotu do pozycji roboczej
 — Opuszczanie awaryjne elektryczne i ręczna pompa
 — Dolne elementy sterujące 
 — 12 V przyłącze uruchamiania impulsowego

Leguan 135 N
EO

.

Maksymalna waga ładunku 250 kg (2 osoby)

Maksymalna wysokość pracy 13.40 m

Maksymalna wysokość platformy 11.40 m

Maksymalny zasięg horyzontalny 7.1 m (120 kg) – 
6.6 m (250 kg)

Wymiary transportowe 
dł. X szer. X wys. 

4.58 x 1.33 x 1.93 m

Wymiary platformy 1.33 x 0.75 m

Obrót platformy 80º (±40º)

Wysięgnik obrotowy 360º

Zdolność pokonywania wzniesień 40% (22º)

Wymiary bez platformy roboczej,  
dł. X szer. 

3.91 x 0.89 m

Wymiary wysięgnika przy 
rozłożonych podporach 

3.27 x 3.29 m

Maksymalne nachylenie przy pracy z 
wysięgnikiem z rozłożonymi podporami 

21% (12º)

Waga 1,650 kg

Silnik Honda 13 KM benzyna 
lub elektryczny 230 V 
/ 2.2 kW 

Hydrauliczny napęd Gąsienice/koła 

Maksymalna prędkość 2.6 km/h

Dane techniczne.

maksymalna 
wysokość pracy 

maksymalny zasięg 
horyzontalny 

maksymalna waga 
ładunku
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LEGUAN 125 to kompaktowy podnośnik typu „spider” przeznaczony do różno-
rodnych profesjonalnych prac na wysokościach. Jego wartość i użyteczność 
sprawdzono w tysiącach miejsc pracy na całym świecie.

Nisko położony środek ciężkości ułatwia manewrowanie Leguanem 125 w trud-
nym terenie, a niewielka waga sprawia, że transport podnośnika jest łatwy i nie 
wymaga użycia ciężkiego sprzętu do holowania. Leguan 125 może pochwalić 
się jedną z najszybszych prędkości w standardzie, a mocny napęd gąsienicowy 
lub napęd 4x4 umożliwia łatwe skręcanie nawet w ciasnych miejscach.

Niezawodny i łatwy w transporcie 
podnośnik. 12.5 m

6.5 m

200 kg

Wyposażenie dodatkowe.

 — Dolne elementy sterujące 
 — Koło podporowe 
 — Sygnalizatory świetlne podpory i wysięgnika 
 — Wąż do platformy (na powietrze/wodę)
 — Większe podkładki pod stopy wysięgników
 — Specjalna przyczepa do transportu Leguana

Standardowe wyposażenie.

 — Silnik spalinowy Honda 13 KM + silnik elektryczny 230 V
 — 230 V gniazda elektrycznych na platformie  
 — Dwa obszary zasięgu pracy (w zależności od obciążenia 

platformy)
 — Wskaźniki LED dla wysięgników
 — Elektryczne opuszczanie awaryjne

Leguan 125.

maksymalna 
wysokość pracy 

maksymalny zasięg 
horyzontalny 

maksymalna waga 
ładunku

Maksymalna waga ładunku 200 kg (2 osoby)

Maksymalna wysokość pracy 12.50 m

Maksymalna wysokość platformy 10.50 m

Maksymalny zasięg horyzontalny 6.5 m (135 kg) – 
5.1 m (200 kg)

Wymiary transportowe 
dł. X szer. X wys. 

5.23 x 1.20 x 1.81 m

Wymiary platformy 1.20 x 0.77 m

Wysięgnik obrotowy 360º

Zdolność pokonywania wzniesień 50% (27º)

Wymiary bez platformy roboczej,  
dł. X szer. 

4.50 x 1.00 m / 4WD 
4.50 x 1.10 m TRD

Wymiary wysięgnika przy 
rozłożonych podporach 

3.04 x 3.22 m

Maksymalne nachylenie przy pracy z 
wysięgnikiem z rozłożonymi podporami 

22% (13º)

Waga, gąsienice/koła 1,700 kg / 1,500 kg

Silnik Honda 13 KM benzyna 
lub elektryczny 230 V 
/ 2.2 kW 

Hydrauliczny napęd Gąsienice/koła 

Maksymalna prędkość 2.6 km/h

Dane techniczne.
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Wyposażenie dodatkowe. 125. 190.135 Neo.

Podwozie gąsienicowe 

Podwozie gąsienicowe/koła niezostawiające śladów

Pianowe wypełnianie opon

Torby na opony trawiaste (do delikatnego podłoża)

Dolne elementy sterujące standard standard

Dodatkowa maksymalna prędkość jazdy (max. 5.2 km/h)

Zdalne sterowanie do jazdy oraz pracy całego wysięgnika

Większe podkładki pod stopy wysięgników

Sygnalizatory świetlne podpory

Wąż do platformy (na powietrze/wodę)

Podgrzewacz silnika

Taca narzędziowa na platformie 

Oświetlenie panelu sterowania platformy

i reflektory LED platformy

Sygnał dźwiękowy 

Wąska platforma dla jednej osoby

Koło podporowe 

Specjalna przyczepa do transportu Leguan 2 t 2 t 3,5 t

Opony letnie, opony zimowe bez kolców / z kolcami

Szelki bezpieczeństwa z szybkim mocowaniem i elastyczną liną

Wiązka przewodów GPS

Specjalny kolor 

Standardowe wyposażenie. 125. 190.135 Neo.

Napęd na 4 koła (opony typu traktor lub trawiaste)

Silnik, benzyna/diesel benzyna benzyna diesel

Automatyczna kontrola obrotów silnika

Silnik elektryczny 230 V / 2.2 kW

Automatyczna funkcja start-stop dla silnika elektrycznego 

230 V i 12 V gniazda elektrycznych na platformie tylko 230 V

Dolne elementy sterujące (w tym pompa ręczna do 
awaryjnego opuszczania)

Panel sterujący na korpusie ze zintegrowanym wyświetlaczem 
serwisowym

Elektryczne opuszczanie awaryjne (na platformie i dolnych 
elementach sterujących)

Elektryczny obrót platformy

12 V przyłącze uruchamiania impulsowego

Nakładki ochronne na płyty wysięgnika

Funkcja Home / Funkcja powrotu do pozycji roboczej

Automatyczne poziomowanie wysięgnika 

System monitorowania proporcjonalnego zasięgu 
(w zależności od obciążenia platformy)

Dwa obszary zasięgu pracy (w zależności od obciążenia platformy)

Zamykana osłona panelu sterującego 

PODNOŚNIKI koszowe Leguan są zawsze świetnie wyposa-
żone i w standardzie posiadają wiele zaawansowanych funkcji, 
które zapewniają im najwyższą wydajność. Co więcej, istnieje 
szereg opcji dodatkowych, dzięki którym możesz dostosować 
maszynę do wymagań Twojej branży lub miejsca pracy.

Jednymi z najpopularniejszych funkcji dodatkowych jest 
oświetlenie LED panelu operacyjnego, które poprawia wi-
doczność elementów sterujących w ciemności oraz podpory 
lampy ostrzegawczej poprawiające bezpieczeństwo pracy. W 
zimniejszym klimacie polecamy podgrzewacz silnika do oleju 
napędowego. Dowiedz się więcej o standardowych i opcjonal-
nych funkcjach u swojego sprzedawcy Leguana.

Wyposażenie 
dodatkowe.

Wąż do platformy (na powietrze/wodę)

Reflektory LED

Oświetlenie panelu sterowania platformy 

Podwozie gąsienicowe niezostawiające śladów

Zdalne sterowanie 

Dodatkowa maksymalna prędkość 
jazdy (max. 5.2 km/h)

Podgrzewacz silnika Sygnalizatory świetlne podpory
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Posiadacze 
podnośnika Leguan.

BYŁEM pod wrażeniem, ile on może zrobić. 
Polecam wszystkim, którzy zajmują się 
pielęgnacją drzew, aby wypróbowali tę ma-
szynę, jest naprawdę na wagę złota.”

NAWET w tej chwili ponad 75% podnośni-
ków zostało wynajętych, więc są w trakcie 
intensywnego użytkowania. Zwykle można 
stosować je od początku wiosny do końca 
jesieni, ale platformy Leguan mogą być 
używane przez cały rok.”

KIEDY jesteś na górze i robi się trochę wietrznie, inne maszyny 
często się poruszają i chwieją. To nie dotyczy Leguana. Czuję się 
bardzo bezpiecznie w porównaniu z innymi maszynami, których 
używałem.”

JEST zarówno wydajny w użyciu, szybki 
w konfiguracji i demontażu, jak również 
wszechstronny w użyciu. Normalna 
dwudniowa praca zostanie wykonana 
w jeden dzień, jeśli klient zdecyduje się 
użyć Leguana.”
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iaBAZA KLIENTÓW Leguan jest różnorodna. Maszyna doskonale 

sprawdza się w branży pielęgnacji drzew, wypożyczalniach, bu-
downictwie, instalacjach i konserwacjach przemysłowych. Solidna 
konstrukcja wysięgnika, najlepsze możliwości terenowe na rynku 
oraz najbardziej wydajne poruszanie się sprawiają, że Leguan 
jest wszechstronnym i użytecznym podnośnikiem do wszelkiego 
rodzaju zadań. Przyjazny dla użytkownika i nieskomplikowany 
interfejs, nowoczesne funkcje bezpieczeństwa i profesjonalizm 
sieci dealerskich zapewniają tysiące bezproblemowych godzin 
pracy przez długie lata.



Leguan Lifts Oy.
Ylötie 10, 
33470 Ylöjärvi 
FINLAND

www.leguanlifts.com
Ze względu na ciągłe doskonalenie zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez 
powiadomienia. © 2021 Leguan Lifts Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serafin P.U.H.
Ul. Widokowa 1, 
32-088 Przybysławice

tel. +48 12 43 44 100 
www.serafin-maszyny.com


