Ceník pronájmu stavebních strojů
Varianta bez obsluhy
Stroj
Minirypadlo PC 16 R – 3 HS (2 t)
Pásový minidumper RD620
Pásový minidumper RD850
Kolový minidumper Thwaites 1,5 t

1 den
2300 Kč
1000 Kč
1300 Kč
2000 Kč

2 – 7 dní
2000 Kč / den
800 Kč / den
900 Kč / den
1800 Kč / den

7 – 30 dní
dlouhodobě
1800 Kč / den
dohodou
700 Kč / den
dohodou
800 Kč / den
dohodou
1600 Kč / den
dohodou

Varianta s obsluhou
Stroj
Minirypadlo PC 16 R – 3 HS (2 t)

Sazba
650 Kč / hod

U všech strojů nabízíme dopravu naším odtahovým speciálem (cena dohodou dle polohy), nebo
dopravu vlastní (zdarma). Samozřejmostí je i zaškolení obsluhy v ceně pronájmu.
Ceník je platný od 1.7.2021 a všechny ceny jsou uvedeny BEZ DPH.
S přátelským pozdravem,
Ing. Tomáš Rybáček
Pronájem bagrů a minirypadel
+420 604 579 021
Fakturační adresa:
Plošiny Rybáček s.r.o.
Vinařice 42
43915, Vinařice
http://plosiny-rybacek.cz/
https://pronajem-bagru.cz/
https://www.facebook.com/plosiny.rybacek
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Nabídka dalších strojů k pronájmu
S touto nabídkou si Vám zároveň dovolujeme představit i několik dalších strojů z naší flotily.
Mimo pracovních plošin se věnujeme i pronájmu autojeřábů s nosností 20 – 35 tun a
vysokozdvižných vozíků.

Autojeřáby
Od začátku roku 2016 nabízíme
k pronájmu
autojeřáby
Liebherr
LTM1030/2 a AD20. Jeřáby mají
teoretickou nosnost 35 a 20 tun,
maximální dosah pak 45, resp. 20 metrů,
a jsou tak velice vhodné například ke
stavbě opláštění průmyslových hal,
skeletů, ale i menších „zahradních“ prácí.

Vysokozdvižné vozíky
Velice poptávané jsou u nás rovněž
vysokozdvižné vozíky. K pronájmu proto
nabízíme vozíky DESTA DVHM 35. Tento
vozík má výšku zdvihu 3,3 m a dokáže
uzvednout až 3 500 kg. Největší uplatnění
najde na stavbách, kde je potřeba rozvoz
materiálu po obvodu stavby.
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