
PODNOŚNIKI
KOSZOWE
WWW.SERAFIN-MASZYNY.COM

4
M

O
D

E
LE



LEGUANLEGUAN
LEGUANLEGUAN



SERAFIN P.U.H., firmę z 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży
i serwisowaniu maszyn budowlanych, komunalnych i ogrodniczych.
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Podnośniki koszowe Leguan - przyjazne  
w obsłudze, wytrzymałe i niezwykle wydajne 
- w Polsce dystrybuowane są na wyłączność 
przez SERAFIN P.U.H., firmę z 15-letnim 
doświadczeniem w sprzedaży i serwiso-
waniu maszyn budowlanych, komunalnych  
i ogrodniczych.

Firma Leguan Lifts Oy została założona 
w 1990 roku. Jest częścią Avant Group  
i specjalizuje się w produkcji samojezdnych 
podnośników koszowych. Pierwsza sa-
mobieżna platforma robocza wyposażona  
w wysięgniki została wprowadzona na rynek 
w 2004 roku.

Wszystkie samobieżne podnośniki koszowe 
są produkowane w Ylöjärvi (Finlandia) – do-
kładnie tam, gdzie powstają również znane 
w najróżniejszych zakątkach świata wie-
lofunkcyjne ładowarki marki Avant. 

Podnośniki koszowe Leguan także są już 
używane na całym globie – od pracy w afry-
kańskich i australijskich upałach, aż po zim-
ną Laponię.

LEGUAN
LEGUAN
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125
Leguan 125 to lekka, ekonomiczna i nieskomplikowany podnośnik koszowy, 
zaprojektowana do profesjonalnego użytku. 

W 2018 roku Leguan 125 przeszedł lfting: zaktualizowano konstrukcję, ulepszono wsparcie transportowe  
i system elektryczny, a także nadano nowocześniejszy wygląd. 

Leguan 125 świetnie sprawdza się w miejscach, w których warunki gruntowe są zróżnicowane i trudne. Ze 
względu na swój rozmiar idealnie nadaje się do transportu pomiędzy miejscami pracy. Dostępny z napędem 
na cztery koła lub z podwoziem gąsienicowym, Leguan 125 jest bardzo zwrotny i doskonale sprawdza się 
w każdym terenie. 

model Leguan 125

Max. wysokość pracy 12,50 m
Max. wysokość platformy 10,50 m
Max. zasięg horyzontalny 6,30 m
Max. waga ładunku 200 kg
Max. prędkość 4,1 km/h 
Silnik benzyna Honda 13 KM 

+ silnik elektryczny w standardzie
Wysięgnik hydraulicznie sterowany teleskop
Napęd 4x4 / gąsienice
Powierzchnia platformy 1,2 m x 0,7 m 
Wysięgnik obrotowy 360 stopni
Max. kąt nachylenia podłoża podczas jazdy 35%
Długość transportowa z platformą/bez platformy 5,20 m/4,50 m
Waga koła 1500 kg/gąsienice 1700 kg 
Wymiary podnośnika z platformą: dł./szer./wys. 5.2 m x 1.33 m x 1.8 m

12,5m
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PRACY
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wydarzenia firmowe

Zasilanie elektryczne pozwala na pracę podnośnika również 
w obiektach zamkniętych.

Dostępna wersja podnośnika
 z gąsienicowym układem jezdnym.
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135
neo

Leguan 135 neo 

Leguan 135 NEO to najnowszy podnośnik koszowy marki Leguan. Opiera się na nowatorskiej, opatento-
wanej teleskopowej strukturze wysięgnika. NEO reprezentuje nową generację samojezdnych platform ro-
boczych Leguan, która łączy łatwość obsługi, duże obciążenie robocze i niezawodną technologię. 135 NEO 
to pierwsza platforma robocza Leguan obsługiwana joystickiem – umożliwia to wykonywanie wielu ruchów 
wysięgnika jednocześnie, za pomocą tylko jednej ręki.

model Leguan 135 neo

Max. wysokość pracy 13,40 m
Max. wysokość platformy 11,40 m
Max. zasięg horyzontalny 7,10 m (120 kg) | 6,6 m (250 kg)
Max. waga ładunku 250 kg
Max. prędkość 2,5 km/h 
Silnik benzyna Honda GX 390 13 KM  

+ silnik elektryczny w standardzie
Wysięgnik hydraulicznie sterowany teleskop
Napęd 4x4 / gąsienice
Powierzchnia platformy 1,33 m x 0,75 m 
Wysięgnik obrotowy 360 stopni
Max. kąt nachylenia podłoża podczas jazdy 50 % / 27º
Długość transportowa z platformą/bez platformy 4,50 m/3,85 m 
Waga koła 1500 kg / gąsienice 1630 kg 
Wymiary podnośnika z platformą: dł./szer./wys. 4.5 m x 1.33 m x 1.93 m 

13,4m
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PRACY
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wydarzenia firmowe

135

Wraz z 135 NEO Leguan wprowadza dodatkowe innowacyjne rozwiązania, 
m.in. funkcję home, która z dowolnej pozycji pozwala za pomocą jednego 
przycisku ustawić wysięgnik do pozycji transportowej oraz automatyczne po-
ziomowanie, dzięki któremu ustawienie platformy jest szybkie i łatwe nawet na 
pochyłych powierzchniach. Te przyjazne dla użytkownika funkcje z pewnością 
zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. 

Leguan 135 NEO jest standardowo wyposażony w wiele wspaniałych funkcji, 
takich jak obrót kosza +- 40 stopni, czujnik niskiego poziomu paliwa czy gniaz-
da 230V oraz 12V na platformie. Dzięki opcjonalnym funkcjom możesz dodać 
wiele pomocnych narzędzi, aby ulepszyć platformę, takich jak mocne światła 
robocze LED lub podwozie gąsienicowe.
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165
Leguan 165 

Leguan 165 to mocny i duży podnośnik zaprojektowany do ciężkich zadań. 
Przy projektowaniu Leguana 165 zwrócono szczególną uwagę na trwałość, wytrzymałość i łatwość obsługi.

Duża pojemność platformy na całym obszarze roboczym, podwozie z kołami lub gąsienicami i mocne 
wysięgniki sprawiają, że Leguan 165 jest właściwym wyborem dla profesjonalistów.

model Leguan 165

Max. wysokość pracy 16,40 m
Max. wysokość platformy 14,40 m
Max. zasięg horyzontalny 7,85 m
Max. waga ładunku 230 kg
Max. prędkość 2,6 km/h 
Silnik diesel Kubota 14 KM

+ silnik elektryczny w standardzie
Wysięgnik hydraulicznie sterowany teleskop
Napęd 4x4 / gąsienice
Powierzchnia platformy 1,33 m x 0,75 m 
Wysięgnik obrotowy 360 stopni
Max. kąt nachylenia podłoża podczas jazdy 50 % / 27º
Długość transportowa z platformą/bez platformy 5,05 m/4,31 m 
Waga koła / gąsienice 2530 kg 
Wymiary podnośnika z platformą: dł./szer./wys. 5.05 m x 1.33 m x 2.11 m 

16,4m
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PRACY
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wydarzenia firmowe

165
Przyjazna dla operatora obsługa
podnośników podczas pracy.
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190
Leguan 190 

Leguan 190 to najmocniejsza i największa samojezdna platforma robocza produkowana w fabryce  
Avant Tecno. 
Automatyczne poziomowanie sprawia, że konfigurowanie podnośnika koszowego jest szybkie i łatwe: 
wszystko odbywa się za pomocą jednego przycisku. Wyrównanie działa sprawnie i dokładnie, nawet na 
pochyłych powierzchniach.

model Leguan 190

Max. wysokość pracy 19 m
Max. wysokość platformy 17 m
Max. zasięg horyzontalny 8,30 m (230 kg) | 9,70 m (120 kg)
Max. waga ładunku 230 kg
Max. prędkość 2,6 km/h 
Silnik diesel Kubota 14 KM 

+ silnik elektryczny w standardzie
Wysięgnik hydraulicznie sterowany teleskop
Napęd 4x4 / gąsienice
Powierzchnia platformy 1,33 m x 0,75 m 
Wysięgnik obrotowy 360 stopni
Max. kąt nachylenia podłoża podczas jazdy 50 % / 27º
Długość transportowa z platformą/bez platformy 5,05 m/4,32 m 
Waga koła / gąsienice 2660 kg 
Wymiary podnośnika z platformą: dł./szer./wys. 5.05 m x 1.33 m x 2.11 m 

19,0m
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PRACY
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maszyny ogrodnicze

190



Nagrodzeni 
za nasze produkty

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich  
jest jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych nagród 
na polskim rynku, od lat pozostaje symbolem innowacji.

Kontakt z nami

SERAFIN P.U.H. 
Andrzej Serafin
32-088 Przybysławice 
ul.Widokowa 1
NIP 9451516785

www.serafin-maszyny.com
biuro@serafin-maszyny.com

TEL. +48 12 43 44 100

* Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.               


