Obrazová nabídka Eltronic s.r.o. (divize kontejnery-lt)
- kontejnerová doprava
- stroje pro zemní a přípravné práce
- dodávky materiálů, likvidace odpadů
Kontejnerová vozidla:
Kontejnerový nosič (abrol) Volvo
Cena 30,-/km, manip. s kontejnerem 70,-/manip. --(v hodinové sazbě 500,-/hod)

– kontejner s hydraulickou rukou

;

-

nosnost 12,5t a až 12 Europalet
ložná plocha 2,5m x 5,5m
nosnost HR 4t/2m - 1,2t/7m
odnímatelné bočnice i vrata
přeprava nadrozměrných nákladů

Cena práce s HR 500,-/hod.

- kontejnery nákladní

- nosnost až 13,5t (dle typu)
- vhodné pro sypké materiály
a zemní práce
- multifunkční vrata (sklápění
i otvírání)
- vnitřní šířka až 2,5m
- možnost zasíťování
pronájem kontejnerů 60,-/den

- kontejnery speciální a velkoobjemové
- nosnost až 13t (dle typu)
- zastřešené s víky pro prašné
a komunální odpady
- až 2m vysoké pro velkoobjemové
materiály a odpady, až 38m3
- možnost zasíťování
pronájem kontejnerů 80,-/den

Kontejnerový nosič Avia
Cena 20,-/km, manip. s kontejnerem 50,-/manip. --(v hodinové sazbě 450,-/hod)

- kontejnery nákladní
-

nosnost 3t
sklápěcí pevné
sklápěcí s odnímatelnými bočnicemi
možnost zasíťování

pronájem kontejnerů 50,-/den

- kontejnery velkoobjemové
- objem kontejnerů až 15m3
- z poloviny sklopné bočnice na obou stranách
(pro snadné nakládání)
- možnost zasíťování

pronájem kontejnerů 60,-/den

nové

Kontejnerový nosič (vanový) DAF
Cena 29,-/km, manip. s kontejnerem 80,-/manip. --(v hodinové sazbě 480,-/hod)
-

nosnost až 9t
pro vany 5, 7,5, 10 m3
různé druhy a typy van
přeprava i polotekutých nákladů

nové

Kontejnerový přívěs pro abrol i vanové kontejnery
Cena +6,-/km k tažnému vozidlu (Volvo,DAF), manipulace dle vozidla
-

nosnost až 14t
pro abrol kontejnery až 7m
pro až 2 vany 5, 7,5, 10 m3
přeprava i paletovaných nákladů
přeprava automobilů a strojů
přeprava dlouhých nákladů

Stroje pro zemní práce:
Traktorbagr Komatsu
Výbava: - multifunkční přední lopata 5v1
( klapačka, paletizační vidle…)
- teleskopické rameno-dosah 6m
- bagrovací lžíce 30,40,50,80
- hydraulická svahovka 140

cena práce 750,-/hod

Smykový nakladač UNC 060
Výbava:

-

lopata hladká
lopata zubová
paletizační vidle
zemní vrták (ø20,30,40)

cena práce 480,-/hod (s hladkou lopat.)

Minibagr pásový Takeuchi TB015
- vhodný zejména pro práce ve stísněných prostorech, rýhování a pro dokončovací terénní
práce s minimálním zatížením podloží
-

nejmenší průjezdná šířka 1m
váha 1,5t
lžíce zubové 30, 45
lžíce hladká (svahovací) 130
hloubkový dosah 2,2m

cena práce 480,-/hod (běžné podmínky)

Dodávky materiálů, likvidace odpadů:
-

dodáme vám veškeré druhy stavebních materiálů, sypkých i paletovaných
(všechny druhy a typy písků, štěrků, lomových kamenů, betonů, drtí, atd.)
odvezeme všechny typy a druhy odpadů, zajistíme jejich ekologickou
likvidaci (včetně odpadů nebezpečných, i tekutých apod.)
zajistíme a dodáme materiál, nainstalujeme veškeré inženýrské sítě
(vodoinstalační, kanalizační , plynové i elektrické přípojky apod.)

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH (20%)
Pro stálé zákazníky poskytujeme výrazné slevy.
Po dohodě práce o víkendech i svátcích.
provozuje:

Eltronic s.r.o,
IČO: 26224208

Měřičkova 14, Brno 621 00 - divize kontejnery-lt (Litoměřice)
DIČ:CZ26224208

kontaktní osoba: Daniel Štěrba 608 15 16 88

