
WYPOSAŻENIE 
WARSZTATOWE



WINDHOFF Bahn- und Anlagentech-
nik GmbH is an internationally active 
company with a global distribution 
and service network. We shall be glad 
to advise you on your responsible 
contact person.

WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik 
GmbH działa na arenie międzynarodowej  
z globalną siecią sprzedaży i serwisu. 
Chętnie wskażemy osobę do kontaktu  
w Państwa okolicy.



KOMPETENCJA W RUCHUTM

OD 1889 „WINDHOFF” TO DOBRZE ZNANA MARKA 
W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ.

Produkcja i sprzedaż firmy z Rheine obejmuje szeroką gamę zaawansowa-
nych technologicznie produktów z dziedziny pojazdów szynowych, techniki 
kolejowej i osprzętu hydraulicznego.

WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik GmbH opiera swój sukces bizneso-
wy na starannym i analitycznym planowaniu projektów, a także na wysokiej 
jakości swoich produktów i  świadczonych usług. Do tego należy również 
doradztwo i oferta serwisowa na najwyższym poziomie. WINDHOFF oferu-
je najlepsze rozwiązania techniczne dla każdego specjalnego zastosowania, 
zarówno dla niestandardowych systemów o najwyższej jakości, jak również 
dla racjonalnej produkcji seryjnej. Na początku przy każdym projekcie dołą-
cza zespół inżynierów i specjalistów WINDHOFF tworząc „think tank”. Pomy-
sły wygenerowane podczas tego procesu tworzą strategie dla pełnego cyklu 
produktów, od oryginalnego projektu do produkcji i pomyślne wprowadzenie 
produktu do użytku dla naszego Klienta.

Kolejne strony pokazują jak kompetentnie jest wdrażane przemieszczanie.



01: Lifting jacks, 10 x 25 t

02: Lifting jacks, 32 x 20 t
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WINDHOFF lifting plants feature a sound, rugged 

design for use in heavy-duty work at railway de-

pots. The lifting systems comply with or exceed 

all relevant safety standards as well as EN 1493 

and the more stringent directives Deutsche Bahn 

(DB) specifications.

Design and realisation of any lifting plant consi-

der a customer‘s individual demands and local 

conditions to best meet all design specifications.

Load ratings for the lifting jacks are from 8 - 60 

tons per jack.

WORKSHOP EQUIPMENT
FOR RAILWAY DEPOTS
UNDERFLOOR LIFTING SYSTEMS AND LIFTING JACKS

Systemy podnośników kolumnowych WINDHOFF 
charakteryzują się solidną, mocną konstrukcją, 
która w pełni spełnia wymagania w trudnych wa-
runkach kolejowych. Systemy podnośników ko-
lumnowych spełniają wszystkie powszechne nor-
my bezpieczeństwa EN 1493, a także dodatkowe 
wymagania Deutsche Bahn.

Konstrukcje i zakresy systemów podnośników 
kolumnowych można zestawiać indywidualnie  
- zgodnie z profilem wymagań. Wydajność dla 
każdego podnośnika wynosi od 10 do 60 ton.

01:     System podnośników kolumnowych - 10 x 25 t

02:   System podnośników kolumnowych - 32 x 20 t
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WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE
DLA WARSZTATÓW KOLEJOWYCH SYSTEMY PODNOŚNIKÓW 
PODPODŁOGOWYCH I KOLUMNOWYCH



03: Underfloor vehicle lifting system with

        mobile body supports 

04: Underfloor vehicle lifting system

04:  Underfloor vehicle lifting system with 

 integrated body supports
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WINDHOFF lifting plants (underfloor) for rail vehicles facilitate the lifting of multiple 

train consists. The complete lifting plant is placed below the workshop floor, and 

when lowered, there is an unobstructed working and traffic area.
Podnośniki pojazdów WINDHOFF (podpodłogowe) upraszczają podnoszenie wieloczę-
ściowych pojazdów szynowych. Cała technologia podnoszenia jest osadzona we wgłę-
bieniach w podłodze hali. W obniżonym położeniu zapewnia łatwo dostępną, bezprogową 
powierzchnię roboczą.

03:     System podnośników podpodłogowych 
z ruchomymi konstrukcjami wsporczymi 
nadwozi pojazdów szynowych

04:    System podnośników podpodłogowych

05:    System podnośników podpodłogowych  
ze zintegrowanymi konstrukcjami wsporczymi 
nadwozi pojazdów szynowych
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Fixed roof access platform combined with 

lifting jacks

Stacjonarny poziom platformy dachowej  
w połączeniu z podnośnikami kolumnowymi.



01:  

 The universal service work platform combines 

the advantages of a lifting plant and a roof 

 access platform. It is used for lifting and 

 separating of rail vehicles and train consists for 

effective service and maintenance tasks. It can 

be used for a variety of different types of vehicles.

02 /03: 

 Stationary roof access platforms allow for flexible 

working on train roofs.

WORKSHOP EQUIPMENT
FOR RAILWAY DEPOTS
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WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE
DLA WARSZTATÓW KOLEJOWYCH

01:     
Uniwersalne stanowisko robocze łączy zalety systemu 
podnośnika kolumnowego i dachowej platformy 
roboczej i służy do podnoszenia i oddzielania 
pojazdów szynowych podczas wykonywania 
prac konserwacyjnych i naprawczych i może być 
stosowane do różnych typów pojazdów.

02/03:    
Stacjonarne dachowe platformy robocze umożliwiają 
elastyczną pracę na dachach pojazdów.
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01: Wheel set drop and bogie drop

02: Bogie turntable

03: Pitless traversers, 24 m, 70 t
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01:     Połączony system opuszczania  
zestawu kołowego i wózka

02:   Obrotnica wózków

03:  Wysuwana platforma robocza 24 m, 70 t
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02 03



04:  Bogie measuring device for high precision measuring 

 of wheel loads and various other running gear 

 geometry.

05:   Wheelset rotating device (RSD) used with versatile  

 adaptable measuring systems for example 

 measuring wheel-profile, back to back and wheel  

 flat detection etc.
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WORKSHOP EQUIPMENT
FOR RAILWAY DEPOTS

The WINDHOFF competence range includes - beside complex lifting plants, 

work platforms, turntables, bogie measuring stands, bogie drops, wheelset 

scales, wheelset rotating devices (RSD), wheelset drops and traversers – the 

complete planning and project management for complex new projects or 

for refurbishing programs.

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE
DLA WARSZTATÓW KOLEJOWYCH

Baza wiedzy specjalistycznej w dziedzinie wyposażenia warsztatu obejmuje oprócz 
technologii maszyn (jak np.: systemów podnoszenia (podnośników), platform robo-
czych, obrotnic, stanowisk pomiarowych wózków, zmieniaczy wózków, wag obcią-
żenia kół, urządzeń do obracania zestawu kołowego, urządzeń do wymiany zestawu 
kołowego i platform przenoszących) także planowanie i monitorowanie złożonych 
projektów konstrukcyjnych.

Dzięki dobrze wyszkolonym technikom i inżynierom WINDHOFF jest w stanie ofero-
wać w tym zakresie usługi i szkolenia na całym świecie.

04:     Stanowiska pomiarowe wózka do określania  
sił nacisku kół oraz różnych geometrii podwozia  
z maksymalną dokładnością.

05:   Obrotniki zestawów kołowych (RSD) z różnymi 
możliwymi dostosowaniami do systemów 
pomiarowych (profil koła, rozstaw kół, miejsca płaskie, 
urządzenia do ultradźwiękowej kontroli itp.)
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01:   Depot OHE in Uelzen, Germany

02: Circle line depot in Singapore

03: SNTF depot Caroubier in Algier

04: Depot in Australia
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WORLDWIDE
WORKSHOP  
FACILITIES
FOR RAILWAY DEPOTS

ŚWIATOWE  
WYPOSAŻENIE 
WARSZTATOWE
DLA WARSZTATÓW KOLEJOWYCH

01:     Zajezdnia kolejowa Ohe w Uelzen

02:   Linia w zajezdni w Singapurze

03:  SNTF Depot Caroubier w Algierze

04:  Zajezdnia w Australii
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WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik GmbH is well 

established as a global supplier of rail systems and 

equipment for railway depots and to train operators. 

WINDHOFF products are therefore essential com-

ponents either for servicing or maintenance work of 

individual rail cars or complete train consists.

WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik GmbH to znany na 
całym świecie dostawca komponentów do konserwacji 
pojazdów szynowych oraz partner w  zakresie tworzenia 
i wyposażenia kompletnych składów pojazdów szynowych 
w zakresie wyposażenia warsztatowego dla przedsiębiorstw 
kolejowych i lokalnych firm transportowych.



IH Systems Sp. z o.o.

ul. Wapienna 6 
87-100 Toruń 
NIP 8792698841
 
tel.+48221089999
mail: info@ihsystems.pl
www.ihsystems.pl

SYS TEMS


