ŘEZACÍ A FRÉZOVACÍ TECHNIKA

TECHNIKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

• PRONÁJÍMÁME STROJE A NÁSTROJE NEJVYŠŠÍ KVALITY
• MÁME OSOBNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI
• APLIKUJEME FLEXIBILNÍ SLEVOVÝ SYSTÉM PRO STÁLE
ZÁKAZNÍKY A PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH
• PORADÍME VÁM S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY STROJE

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

BROUSÍCÍ TECHNIKA

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE
XXX

TECHNIKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ
DK-17 - RUČNÍ VRTAČKA

STATIV JÁDROVÉ VRTAČKY

 Napájení 230 V, 2000 W, 6,3 kg
 Max. Ø vrtáku 160 mm, UNC 5/4“ + R1/2

K JÁDROVÉ VRTAČCE ZDARMA,

NÁJEMNÉ ZA DEN: 480,KAUCE: 10 000,- / ZTRÁTA: 30 000,-

NÁJEMNÉ ZA DEN: 200,KAUCE: 5 000,- / ZTRÁTA: 30 000,-

DK-32 - STOJANOVÁ VRTAČKA

 Napájení 230 V, 3,0 kW, 11,9 kg
 Max. průměr vrtáku 300 mm, UNC 5/4“

NÁJEMNÉ ZA DEN: 680,KAUCE:10 000,- / ZTRÁTA: 60 000,-

K ZAPŮJČENÉ STOJANOVÉ VRTAČCE PATŘÍ PŘÍSLUŠNÝ STOJAN V CENĚ ZÁPŮJČKY VRTAČKY. JÁDROVÉ KORUNKY VIZ CENÍK NÁSTROJŮ.

RSD500 - ŘEZAČ SPÁR

 Motor Honda GX390 - benzín případně
elektro motor CIMA 400 V, 98 kg
 Max. Ø kotouče 500 mm - prořez 190 mm

NÁJEMNÉ ZA DEN: 500,KAUCE:10 000,- / ZTRÁTA: 50 000,-

RZ170 - ŘEZAČ SPÁR

 Motor Honda GX390 - benzín, 106 kg
 Max. Ø kotouče 450 mm - prořez 170 mm

NÁJEMNÉ ZA DEN: 500,KAUCE:10 000,- / ZTRÁTA: 50 000,-

RK10 - ŘEZAČ SPÁR

 Motor Honda GX390 - benzín, 76 kg
 Max. Ø kotouče 180 mm - prořez 40 mm

NÁJEMNÉ ZA DEN: 600,KAUCE: 10 000,- / ZTRÁTA: 50 000,-

K ŘEZAČCE JE MOŽNÉ SI PŮJČIT KOTOUČ DLE PLATNÉHO CENÍKU OPOTŘEBENÍ NÁSTROJE VIZ CENÍK
NÁSTROJŮ.

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

ŘEZACÍ TECHNIKA

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

BROUSÍCÍ TECHNIKA

 Napájení 230 V, 2200 W, 65 kg
 Šíře záběru 300 mm Napájení 230 V, 2200 W, 65 kg

BS300 - UNIVERSÁLNÍ BRUSKA

BSL-250 - PODLAHOVÁ BRUSKA

 HONDA GXV390 8200, 150 kg
 Šíře záberu 300 mm

 Napájení 230 V, 2200 W, 50 kg
 Šíře záběru 250 mm

NÁJEMNÉ ZA DEN: 1 500,KAUCE: 15 000,- / ZTRÁTA: 100 000,-

NÁJEMNÉ ZA DEN: 600,KAUCE: 10 000,- / ZTRÁTA: 40.000,-

BL300 - PODLAHOVÁ BRUSKA

 Napájení 230 V, 2200 W, 65 kg
 Šíře záběru 300 mm

NÁJEMNÉ ZA DEN: 650,KAUCE: 10 000,- / ZTRÁTA: 65 000,-

BF410 - NÍZKOOTÁČKOVÁ BRUSKA

 Napájení 230 V, 0,75 kW, 42 kg
 Šíře broušení 410 mm, 154 ot/min.

NÁJEMNÉ ZA DEN: 450,KAUCE: 10 000,- / ZTRÁTA: 35 000,-

AGP OBOURUČNÍ BRUSKA

 Napájení 230 V, 2200 W, 6 kg
 Šíře záběru 125 a 150 mm

NÁJEMNÉ ZA DEN: 250,KAUCE: 5.000,- / ZTRÁTA: 10 000,BRUSNÉ NÁSTROJE PRO JEDNOTLIVÉ STROJE VIZ CENÍK NÁSTROJŮ.

FRÉZOVACÍ TECHNIKA
FD200 - BUBNOVÁ FRÉZA

 Napájení Benzín Honda GX160, 3,6 kW
 Šířka frézování 200 mm, hmotnost 42 kg

NÁJEMNÉ ZA DEN: 500,-(bez nástroje)
KAUCE: 10 000,- / ZTRÁTA: 35 000,FRÉZOVACÍ NÁSTROJE PRO JEDNOTLIVÉ STROJE VIZ CENÍK NÁSTROJŮ.

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

 Napájení 230 V, 2200 W, 65 kg
 Šíře záběru 300 mm

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

PŮJČOVÁNÍ NÁSTROJŮ
Typ nástroje
Diamantová jádrová korunka
průměr 20, 22 mm
průměr 26, 28, 30 mm
průměr 32, 35 mm
průměr 40 mm
průměr 50 mm
průměr 60 mm
průměr 70mm
průměr 80 mm
průměr 100 mm
průměr 110 mm
průměr 120,125 mm
průměr 130 mm
průměr 150 mm
průměr 170 mm
průměr 200 mm
průměr 225 mm
průměr 250 mm
průměr 300 mm
průměr 350 mm
Diamantový kotouč řezací
průměr 450 mm Compact
průměr 500 mm Compact
Diamantový brusný kotouč
Blok brusný beton hrubý modrý 1 ks
Blok brusný epoxid žlutý 1 ks
Blok brusný asflalt černý 1 ks
Blok brusný žula - terrasso zelený 1 ks
Blok leštící pizza
Kotouč brusný Ø175 typ Gorila
Kotouč brusný Ø125 typ Gorila
Tvrdokovový brusný kotouč
Středně hrubý - planžeta Ø400 mm
Frézovací nástroje
Fréz. buben 200 mm FD-200
Unašeč lamel Ø300 (30 x 46 / 6)
Unašeč lamel BS-300 (FT 18x 34/13,6 - loupačky)
Kotevní materiál - prodej
Hmoždinka M12 / Ø15x70-ocel

Kč / mm
železo-beton
390,400,410,430,460,590,670,750,890,950,1.000,1.220,1.530,1.730,1.880,2.050,2.480,3.250,3.540,asfalt, železo-beton
1.150,1.450,beton
250,320,200,220,200,720,600,900,- / den
1.200,- / den
1.000,- / den
2.000,- / den
20,-

1. Předmětem nájmu jsou hmotné věci ,které jsou specifikovány v tabulce. Pronajímatel uvede v tabulce konečné vyúčtování ceny nájmu.
2.a/ Půjčovné za stroj se sjednává za každý kalendářní den včetně víkendu dle ceníku.Počítá se od
doby převzetí stroje a končí dnem vrácení stroje. Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku.Při vrácení stroje nebo příslušenství do 8.00 hod. se půjčovné za tento den nepočítá. V případě pozdějšího
vrácení se počítá sazba opět za kalendářní den. Min.cena je sazba za 1 kalendářní den.
b/ Cena půjčovného za nástroj je stanovena na základě milimetru resp. 0.1mm úbytku diamantového
segmentu. Minimální půjčovné je sazba za 0.5mm úbytku segmentu.V případě, že nástroj nebyl použit,
účtujeme minimální půjčovné za každých započatých 7 dní. Každý další úbytek nad 0.5 mm se účtuje
za 0.1 mm úbytku segmentu.
3. Nájemce se zavazuje složit pronajímateli vratnou kauci v hotovosti ve výši 30% ceny zapůjčeného
stroje/nástroje bez DPH, která mu bude vrácena v plné výši ihned po zpětném předání stroje / nástroje. Konečné vyúčtování bude provedeno ihned po ukončení nájemní smlouvy s tím, že pokud bude
celková částka půjčovného nižší než 5.000,- Kč, zavazuje se nájemce uhradit tuto částku v hotovosti. V
opačném případě mu může pronajímatel na částku půjčovného vystavit fakturu.
4. Nájemce potvrzuje, že převzal stroj / nástroj čistý, funkční a bez závad a byl seznámen s jeho obsluhou a údržbou i s bezpečnostními pravidly při práci.
5. Stroje / nástroje budou převzaty a odevzdány na adrese uvedené na přední straně této nájemní
smlouvy, v uvedenou pracovní dobu.Náklady na dopravu nese nájemce.
6. Odpovědnost za stroj / nástroj počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení.
Ukončením nájmu se rozumí potvrzení převzetí stroje / nástroje vč. příslušenství. Nájemce je povinen
při vrácení stroje/nástroje předložit tuto nájemní smlouvu.
7. Nájemce nese po celou dobu nájmu za stroj / nástroj plnou zodpovědnost. V případě zničení, ztráty
nebo zcizení pronajatých strojů / nástrojů event. příslušenství, je povinen nájemce o tomto okamžitě vyrozumět pracovníky půjčovny, kteří mu sdělí další postup. Následně je nájemce povinen uhradit pronajímateli cenu takového stroje / nástroje nebo příslušenství. Nájemce se zavazuje nepřenechat zařízení
do užívání ani do pronájmu jiné osobě.
8. Nájemce je povinen užívat stroj / nástroj přiměřeně jeho povaze, technickým parametrům a účelu
jeho použití a dodržovat písemné pokyny, které jsou k dispozici u každého stroje / nástroje. Zjistí-li
pronajímatel při vrácení stroje / nástroje závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady nutné na odstranění závad. Pokud
dojde k poruše stroje během provozu vinou technické závady, je nájemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost pronajímateli s tím ,že ten provede okamžitou opravu a neúčtování nájemného po
dobu této opravy. V případě skryté závady (stroj nejde nastartovat) se nájemce zavazuje ponechat
pronajímateli částku ve výši 50% kauce min. 5.000,-Kč na krytí nákladů spojených s opravou. Konečné
vyúčtování bude provedeno dle skutečných nákladů účtovaných autorizovaným servisem a ostatních
nákladů pronajímatele. Pokud dojde k poškození nástroje vinou technické závady, je nájemce povinen
neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli s tím, že ten provede okamžitou opravu a neúčtování
nájemného po dobu této opravy.
9. Nájemce se zavazuje vrátit stroj / nástroj v dohodnuté lhůtě. Zjistí-li nájemce, že bude stroj / nástroj
potřebovat po delší dobu, než je sjednáno, dohodne se před uplynutím této lhůty s pronajímatelem o
prodloužení této lhůty. Neučiní-li tak a vrátí-li zařízení opožděně, je pronajímatel oprávněn účtovat a
nájemce povinen zaplatit nájemné ve výši dvojnásobku oproti dohodnutému nájemnému uvedenému v
ceníku a to za každý den prodlení. V případě, že nájemce vrátí stroj / nástroj znečištěný, zaplatí pronajímateli přirážku ve výši 200,-Kč za každý takový stroj / nástroj.
10. Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jiné škody,které by nájemci vznikly z titulu tech.
poruchy nebo závady na pronajatém stroji / nástroji vůči třetí osobě.
11. Obě strany se dohodly na podmínkách této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena na dvou výtiscích.
Každá ze stran obdrží jeden výtisk.

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

NÁJEMNÍ PODMÍNKY

CENÍK PŮJČOVNÉHO STAVEBNÍ MECHANIZACE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
CENY NÁJEMNÉHO JSOU ZA JEDEN DEN
VEŠKERÉ CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH
PLATNOST CENÍKU OD 1.4.2020
SLEVY POSKYTOVANÉ PŘI DLOHODOBĚJŠÍM PRONÁJMU:
4 – 6 dnů 		
sleva 7%
7 – 14 dnů 		
sleva 12%
15 – 30 dnů		
sleva 15%
Nad 30 dnů 		
sleva > 15%
Slevy jsou odečteny ze základní sazby denního nájemného.
Poskytnutá sleva je podmíněna úhradou faktury za zapůjčený stroj ve lhůtě splatnosti. V případě úhrady po lhůtě splatnosti bude poskytnutá sleva zpětně vyfakturována!
PROVOZNÍ DOBA PŮJČOVNY:
Po-Čt 7:30 - 15:30
Pá 7:30 - 14:30
KONTAKTY:
Komořanská 326/63 / 143 13 Praha 4 - Komořany / Česká republika
http://www.huddy.cz / info@huddy.cz
tel: +420 732 682 963
NAŠE SPOLEČNOST DÁLE POSKYTUJE TYTO SLUŽBY:
- prodej a servis diamantových nástrojů
- prodej a servis stavební mechanizace DiaKat
- vývoj a výroba jednoúčelových strojů a uživatelské úpravy strojů
- kompletní sortiment značek - HUSQVARNA, NTC, ATLAS COPCO
- elektrocentrály MEDVED, VANGUARD, HONDA, HATZ a KUBOTA
- motorové pily ICS s diamantovým řetězem
- výroba speciálních nástrojù a příslušenství na zakázku
- renovace nástrojů
- jednorázový prodej speciálních strojů, nástrojů a příslušenství
- půjčování strojů, nástrojů a příslušenství
- odborné poradenství
- expresní dodávky

