AUTODOPRAVA

komplexné riešenie
mechanizácie stavieb

0910 829 626

www.dopravujeme.sk
OTVÁRACIE HODINY:
pracovné dni: 07:00 - 17:00
mimo pracovné dni: dohodou
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AUTO/STROJ

Cena prenájmu bez DPH

AUTO/STROJ

Cena prenájmu bez DPH

AUTO/STROJ

Cena prenájmu bez DPH

FIAT DUCATO valník do 3,5 t

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km

CITROEN valník/sklápač do 3,5 t

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km

PEUGEOT BOXER skriňová dodávka

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km

BB 278 HN
MAN s hydraulickou rukou

BB 449 HK
MAN nákladné auto/nosič kontajnerov

30,13,0,70

• nosnosť: náklad do 1,3 tony
• počet europaliet: 1 ks ťažká/
2 ks ľahké
• rozmer korby: 2,0 x 3,3 x 0,4 m
• max. dĺžka na prepravu: do 4 m

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/hod. práca HR
€/km

80,25,40,1,80

BB 237 FS
MAN nákladné auto/sklápač, 6-kola

6x6

• maximálny zdvih: 3 tony
• nosnosť: náklad do 10 ton
• počet europaliet na korbu: 10 ks
• dosah HR: 15 m

BB Paušál*
€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km
€/hod.

80,12,15,1,80
45,-

BB Paušál*
€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km

€/hod. stojné
€/km
€/hod.

€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km

80,12,15,1,80

MAN nákladné auto/nosič kontajnerov

25,1,70
35,-

MAN + veľkoobjemový sklápací náves

BB 398 HN

80,12,15,1,80

100,30,2,00

• rozmery 2 500 × 8500 mm

€/deň práca
€/km prevoz

BB Paušál*
€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km
€/hod.

MAN nákladné auto s HR + kontajner
nosič kontajnerov

BB 542 FT

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km
€/hod.

6x6

80,12,15,1,80
45,-

MAN s hydraulickou rukou

BB 525 GZ

80,12,15,1,80
45,-

MAN nákladné auto/nosič kontajnerov

80,25,1,70
35,-

70,25,30,1,90

80,20,2,00

• rozmery 2500 × 2500 mm

• typ motora: V2203-M-E3B
• rozmery valca (d×š×v): 2,86 × 1,38
× 2,59 m
• výkon motoru: 34,6 kW
• rýchlosť: 10 km/h
• frekvencia 61 Hz
• šírka valca 1,3 m
• priemer valca: 0,9 m
• pol. otáč.: 2,64 m

CAT 304 CR pásový bager

MAN + veľkoobjemový sklápací náves

BB 402 HU

BB 114 YK • nosnoť 9000 kg

100,1,50

€/hod. práca
dovoz/odvoz BB
€/km prevoz

80,12,15,1,80
45,-

€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km
€/hod.

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/hod. práca HR
€/km
€/hod.

80,25,40,1,80
45,-

• maximálny zdvih: 3 tony
• počet europaliet na korbu: 10 ks
• dosah HR: 10 m

BB Paušál*
€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km

80,12,15,1,80

BB 586 GU • nosnosť: náklad do 10 ton

HUFFERMANN kontajnerový príves AB ROLL
(vrátane VOLVA)

• hydraulická ruka: max 2,5 tony,
pri dĺžke 7,6 m, váha 0,8 tony
• nosnosť: náklad do 6 ton
• max. dl. na prepr.: do 5,5 m
• počet europaliet: 6
• plato so sklopnými bočnicami, suťový
kontajner ľahký, suťový kontajner
ťažký, veľkoobjemový kontajner

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km

Príves

• nosnosť: náklad do 1,3 tony
• počet europaliet: 1 ks ťažká/
2 ks ľahké
• rozmer korby: 2,0 x 3,3 x 0,4 m
• max. dĺžka na prepravu: do 4 m

BB 295 HN • pohon 6×6

• objem nákladu: do 30 m3
• nosnosť: náklad do 24 ton

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/hod. práca HR
€/km

30,13,0,70

SCANIA nákladné auto/sklápač, 6-kola BB Paušál*

BB 115 GS • nosnosť: náklad do 10 ton

BB 138 YK • nosnoť 16000 kg
HAMM HD 13 VV valec

80,12,15,1,70
40,-

BB 559 HM • nosnosť: náklad do 10 ton

• dosah ruky: 8 m/1,2 t
• max. nosnosť ruky: 2 t
• nosnosť vozidla: náklad do 7 ton

FLIEGL prívesový podvalník

BB Paušál*
€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km
€/hod.

VOLVO

• objem nákladu: do 90 m3
• nosnosť: náklad do 24 ton

Nákladné auto s drapákom + kontajner BB Paušál*

BB Paušál*
€/30 min. stojné
naklad./vyklad.
€/km
€/hod.

BB 802 HM

• nosnosť: náklad do 12 ton

BB 227 HO • nosnosť: náklad do 10 ton
MAN + Walking floor - posuvná podlaha

• nosnosť: náklad do 1,3 tony
• počet europaliet: 1 ks ťažká/
2 ks ľahké
• rozmer korby: 2,0 x 3,3 x 0,4 m
• max. dĺžka na prepravu: do 4 m

BB 131 GC • pohon 6×6

BB 123 HN • nosnosť: náklad do 10 ton
MAN nákladné auto/nosič kontajnerov

30,13,0,70

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km
€/hod.

80,25,1,70
35,-

• termo náves
• objem nákladu: do 30 m3
• nosnosť: náklad do 24 ton

BB Paušál*
€/30 min. stojné
€/km

80,20,2,-

• nosnosť: náklad do 14 ton

BB 452 YJ • rozmery: 9,3 × 2,45 m

BB Paušál*
€/hod. stojné
€/km

Domiešavač

70,25,1,70

BB 826 GI • objem 5 m3

32,50,1,70

• hmotnosť stroja: 4,75 tony
• výkopová lyžica: 30 cm, 50 cm,
70 cm
• svahová lyžica: 160 cm
• maximálna rypná hĺbka: 3,68 m
• maximálny dosah: 5,28 m

KUBOTA U 35-3 Alpha 2, minibáger

€/hod. práca
dovoz/odvoz BB
€/km prevoz

29,50,1,10

• hmotnosť stroja: 3,6 tony

*BBpaušál pri autách zahŕňa: nakládka do 15 min., prevoz v rámci BB, vykládka do 15 min. • Uvedené ceny prenájmu a výkonov sú bez DPH • V cene nie je započítané mýto
Pri pravidelných objednávkach možnosť individuálne dohodnúť zľavu z ceny prepravy.
STAVMAXBB s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45418641, DIČ: 2022982379, IČ DPH:SK2022982379, tel.: 0915 829 626, e-mail: doprava@stavmaxbb.sk, www.stavmaxbb.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK17 0900 0000 0003 0537 6455, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17878/S
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AUTODOPRAVA

komplexné riešenie
mechanizácie stavieb

0910 829 626

www.dopravujeme.sk
OTVÁRACIE HODINY:
pracovné dni: 07:00 - 17:00
mimo pracovné dni: dohodou

AUTO/STROJ/NÁRADIE

Cena prenájmu bez DPH

AUTO/STROJ/NÁRADIE

Cena prenájmu bez DPH

AUTO/STROJ/NÁRADIE

NEUSON ET 90

€/hod. práca
dovoz/odvoz BB
€/km prevoz

CASE 1840 šmykový nakladač

€/hod. práca
dovoz/odvoz BB
€/km prevoz

UNC LOCUST 903 šmykový nakladač €/hod. práca

39,60,1,70

BBZ 335

€/hod. práca
dovoz/odvoz BB
€/km prevoz

• hmotnosť stroja: 8,66 tony
• maximálna rypná hĺbka: 5,88 m
• maximálny dosah: 6,54 m
• maxim. výsypná výška: 4,73 m
• maxim. výška zdvihu vidlí: 2,9 m
• objem pred. lopaty: 1,3 m3
• dĺžka pred. lopaty: 2,33 m
• nosnosť paletiz. vidlí: 2 tony
Zimná údržba ciest a parkovísk

€/deň

AGADOS

38,20,2,-

35,-

3

2

Malé – do 6 ton
(1) suťový ľahký kontajner: 2,46 × 4,7 × 0,4 m
(2) plato so sklopnými bočnicami: 2,46 × 4,7 × 0,4 m
(3) veľkoobjemový kontajner: 2,46 × 4,7 × 1,5 m
(4) ťažký prevozový kontajner: 2,26 × 4,5 × 0,6 m

4

6

Veľké – do 11 ton
(5) prevozové plato: 6,0 × 2,4 m
(6) veľkoobjemový kontajner: 6,0 × 2,4 m
(7) plato so sklop. bočnicami: 6,0 × 2,4 m

7

5

Autocar 720 prívesný vozík

€/deň

20,-

29,50,1,10

• hmotnosť stroja: 3,27 t
• objem prednej lopaty: 0,43 m3
• nosnosť 900 kg
Zimná údržba ciest a parkovísk

kontajnery
1

Cena prenájmu bez DPH

dovoz/odvoz BB
€/km prevoz

• hmotnosť stroja: 3,27 t
• objem prednej lopaty: 0,43 m3
• nosnosť 900 kg
Zimná údržba ciest a parkovísk

• maximálna rypná hĺbka 4500 mm
• vyklápacia výška 5000 – 5500 mm
• hmotnosť stroja: 9 ton

JCB 4CX rýpadlo/nakladač, traktorbáger

29,50,1,10
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Plošina GS 1930

BB Paušál*
70,dovoz + zlož + nalož + odvoz
€/deň prenájom
1,24 hod. od zloženia
€/úkon zloženie
6,€/km prevoz
1,10
• cena likvidácie odpadu individuálne
• cena za dlhodobý prenájom
individuálne

€/deň

40,-

• rozmery 1970 × 5000 mm
• nosnoť 2000 kg
• vyklopný + nájazdy

BB 541 YK
Elektrocentrála MOSA TS 415 S

BB 024 YJ

€/deň
€/mesiac

35,850,-

• pracovná výška 7800 mm
• nosnosť 3000 kg
• prevozová hmotnosť 1625 kg

• vozík do 750 kg
• brzdený a nebrzdený

Fasádne lešenie
€/deň/100 m2
Pojazdné lešenie
€/deň

Lešenie LAYHER

Mobilné pletivo

€/deň/ks

0,06

Kliešte na kladenie obrubníkov

€/deň/ks

3,-

25,25,-

F asádne lešenie LAYHER
• pôdorys: 0,7 × 2,5 – 3 m
Pojazdné lešenie LAYHER
• pôdorys: 1,3 × 2,5 m
• výška: do 6 m

• max. výkon: 20,6 kW
• možné použiť aj ako zváračku

Stavebná unimobunka

Skladová
€/mesiac
Kancelárska
€/mesiac

Sklz na stavebnú suť • Stavebné podpery €/deň/ks

100,-

• dĺžka sklzu: do 9 m
• min. výška podpery: 2,25 m
• max. výška podpery: 4 m

• rozmery: 6,1 × 2,4 × 2,5 m

Badia na betón

750 l

€/deň

20,-

Paženie

Rozmery:
• Hlavná časť dĺžka
2,7 m × výška 1,8 m.
• Nadstavba dĺžka
2,7 m × výška 1,2 m.
• Nastaviteľná šírka
od 0,6 m – 1,2 m.

• Badia na betón 750 l
s rukávom – manuál

Zbíjacie kladivá

400
200

€/deň
€/deň

Píla na asfalt/dlažbu

€/deň (asfalt)
€/deň (dlažba)

3,-

180,-

Box
€/deň (1-5 dní)
€/deň (60-20 dní)
€/deň (nad 20 dní)
Nadstavba
€/deň (1-5 dní)
€/deň (60-20 dní)
€/deň (nad 20 dní)

50,50,-

Vibračná doska

110 kg
220 kg
550 kg

€/deň
€/deň
€/deň

45,20,-

Píla na Ytong/tehlu

€/deň (Ytong)
€/deň (tehla)

• dåžka: do 9 m

Dakr SB110 valcová zametacia kefa

€/hod. práca
stojné
€/km prevoz

30,20,1,10

21,40,55,-

Vibračná noha

€/deň

30,-

20,36,50

Jadrové vŕtačky

€/deň

40,-

15,12,10,14,11,9,-

• dlažba od 0 - 650 mm

*BBpaušál pri autách zahŕňa: nakládka do 15 min., prevoz v rámci BB, vykládka do 15 min. • Uvedené ceny prenájmu a výkonov sú bez DPH • V cene nie je započítané mýto
Pri pravidelných objednávkach možnosť individuálne dohodnúť zľavu z ceny prepravy.
STAVMAXBB s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45418641, DIČ: 2022982379, IČ DPH:SK2022982379, tel.: 0915 829 626, e-mail: doprava@stavmaxbb.sk, www.stavmaxbb.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK17 0900 0000 0003 0537 6455, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17878/S
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