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CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU
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Prace ziemne i drogowe

Cena
Ubijak wibracyjny (skoczek) 59 kg
WACKER BS 50-2
-

Grunty spoiste, miejsca trudno dostępne, wąskie wykopy
Dobrze wyważony i z wąską stopą

Rodzaj silnika: 2T bezołowiowa + olej
Głębokość zagęszczania (w zależności od gruntu)[cm]:
51
Wydajność powierzchniowa [m2/h]: 301
Skok stopy ubijaka [mm]: 72
Zużycie paliwa [l/h]: 1
Zbiornik paliwa [l]: 3
Ciężar [kg]: 59

70 zł / 5 godz.
100 zł / dzień
kaucja: 200 zł

Zagęszczarka jednokierunkowa 100 kg
WACKER WP 2050
-

-

Przeznaczone do zagęszczania w obszarach granulowanej
gleby, w wąskich okopach
Płyty te są idealne podczas prac przy krawężnikach,
rynnach, wokół zbiorników, form, kolumn, podsypek,
podstaw balustrad, rowów odwadniających, gazu i
kanalizacji; sprawdzają się także w budownictwie
Zagęszczanie kostki
Niewielkie gabaryty, łatwa w transporcie.

60 zł / 5 godz.
80 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Masa eksploatacyjna: 100 kg
Szerokość robocza: 500 mm
Prędkość zagęszczania: 840 m2/h

Zagęszczarka jednokierunkowa 92 kg
BELLE PCX 400
-

Większa prędkość przesuwu podnosząca wydajność
Redukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona
operatora zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Składany uchwyt roboczy i zwarta budowa ułatwiają
transport i przechowywanie.

Silnik: Honda GX120, czterosuwowy
Moc max: 2,9 kW (4 KM)
Pojemność zbiornika paliwa: 2,5 l
Zużycie paliwa: 313 g/kW/h

60 zł / 5 godz.
80 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Zagęszczarka jednokierunkowa 100 kg
BELLE PCX 500
-

-

Większa prędkość posuwu podnosząca wydajnośćredukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona
operatora
Żeliwna płyta dolna o szerokości 500mm

Ciężar: 100 kg
Model silnika: Honda GX 160, benzynowy
Moc silnika: 4.8 kM
Siła odśrodkowa: 16.5 kN
Częstotliwość: 100 Hz
Wymiary płyty: 500x500 mm

Guma ELASTOMER do zagęszczarki

60 zł / 5 godz.
80 zł / dzień
kaucja: 250 zł

15 zł / dzień

Zagęszczarka rewersyjna 186 kg
BELLE RPC 30/50
-

Idealna do zagęszczania pod fundamenty, do napraw
dróg, pod zasypkę rowów z przewodami itp. - specjalnie
zaprojektowany uchwyt operatora

Ciężar: 186 kg
Model silnika: Honda GX160 , benzynowy
Moc silnika: 4.8 KM
Siła odśrodkowa: 30 kN
Rodzaj rozruchu: ręczny
Częstotliwość: 95 Hz
Wymiary płyty: 500 x 667 mm

90 zł / 5 godz.
120 zł / dzień
kaucja: 400 zł

Zagęszczarka rewersyjna 400 kg WACKER DPU 4045
-

Idealna do zagęszczania wykopów, dużych
powierzchni płaskich i grubych kostek brukowych
Łatwa obsługa zmiany prędkości jazdy

Ciężar: 395 kg
Model silnika: DIESEL
Rodzaj rozruchu: automatyczny

120 zł / 5 godz.
170 zł / dzień
kaucja: 400 zł

Listwa wibracyjna
BELLE MIDI SCREED 200
-

•
•
•

Zaprojektowana do coraz bardziej popularnej techniki
„wygładzania swobodnego”.
Osiąga wyższą wydajność dzięki funkcji zmiany kąta
nachylenia listwy przez obrót uchwytów, co umożliwia
przeciąganie i pchanie listwy po betonowej płycie.

Długość: 2m
Waga: 19kg
Silnik: Honda GX 25
Paliwo: benzyna Pb95
Moc: 710 W

90 zł / 5 godz.
120 zł / dzień
kaucja: 200 zł

Prace betoniarskie

Cena
Wibrator do betonu
BELLE MEGAVIB+
-

Idealne do zagęszczania betonu
Duża moc
Lekki i wydajny napęd elektryczny

Moc: 2300 W
Prędkość przy braku obciążenia: 16 000 obr./min
Prędkość przy obciążeniu: 12 000 obr./min
Waga: 4,8 kg

Tarcza diamentowa do szlifowania betonu
⌀ 180 mm

40 zł / 5 godz.
60 zł / dzień
kaucja: 150 zł

60 zł / 1 mm
zużycia
Możliwość kupna
tarczy

Bruzdownica
SPARKY FK 3014
-

Doskonała do żłobienia kanałów w betonie, ścianach i
podłodze
Stała prędkość obrotowa kontrolowana elektronicznie z
łagodnym rozruchem
Lekkie i łatwe do wykonywania prac na ścianach /
powierzchniach pionowych
Skuteczne odsysanie pyłu w połączeniu z odkurzaczem

30 zł / 5 godz.
45 zł / dzień
kaucja: 200 zł

Głębokość bruzdy: 0-30 mm
Szerokość bruzdy: 3-29 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Obroty: 10500 obr/min
Waga [kg]: 3,6 kg
Moc [W]: 1400

Wiertnica diamentowa
HILTI DD 250
-

Wiercenie rdzeniowe w sufitach, ścianach i podłogach bez
udaru czy drgań
Przejścia rur, przewodów wentylacyjnych i kabli
Otwory wentylacyjne
Wiercenie perforacyjne pod przepusty
Ślepe otwory do osadzania kotew lub wykonywania
połączeń prętów zbrojeniowych

Zakres wiercenia: 12-450 mm
Liczba biegów: 4
Warunki pracy: na mokro

146 zł / 5 godzin.
195 zł / dzień
kaucja: 800 zł
+ 50 zł za każdy
1mm nasypu
diamentowego

Młoty wyburzeniowe

Cena
Młot remontowo-wyburzeniowy
HILTI TE 700-AVR
-

Dłutowanie w murze i betonie; dłutowanie
korekcyjne- drzwi i okna
Usuwanie tynków
Usuwanie płytek ze ścian i podłóg
Groszkowanie (gradowanie gładkich
powierzchni)

61 zł / 5 godz.
81,3 zł / dzień
kaucja: 400 zł

AVR- aktywny system tłumienia wibracji
Energia udaru [J]: 11,5
Waga: 7,9 kg
Moc: 1300 W

Młot wyburzeniowy
HILTI TE 1000-AVR
-

Intensywne prace wyburzeniowe w betonie i
konstrukcjach murowanych (do wysokości
bioder)
Renowacje podłóg wszelkiego rodzaju
Usuwanie płytek, groszkowanie i zagęszczanie
Dłutowanie korekcyjne i prace wykończeniowe
(drzwi i okna)

74 zł / 5 godz.
98 zł / dzień
kaucja: 400 zł

AVR- aktywny system tłumienia wibracji
Energia udaru [J]: 26
Waga: 12,5 kg
Moc: 1600 W

Młot wyburzeniowy
HILTI TE 3000-AVR
-

Najcięższe prace wyburzeniowe w betonie, w
pozycji pionowej
Wykuwanie asfaltu podczas budowy dróg,
układania rurociągów oraz prac renowacyjnych
Odkrywanie zbrojenia, skuwanie głowic pali
fundamentowych
Kopanie lub ubijanie ziemi

90 zł / 5 godz.
120 zł / dzień
kaucja: 400 zł

AVR- aktywny system tłumienia wibracji
Energia udaru [J]: 68
Waga: 29,9 kg
Moc: 2070 W

Młot wyburzeniowy SDS-max 10 kg
DEWALT D25901K
-

Aktywny system tłumienia drgań (AVC) = dłuższy czas pracy bez
ryzyka dla zdrowia operatora
Szybka zmiana pozycji dłuta - 12 różnych ustawień kątowych
Łagodny rozruch pozwala na precyzyjne rozpoczęcie kucia bez
"wędrowania" dłuta

Moc: 1500 W
Częstość udarów: 1020-2040 ud/min

50 zł / 5 godz.
75 zł / dzień
kaucja: 300 zł

Agregaty prądotwórcze

Cena

Agregat trójfazowy
HONDA ECT 6500
- 4,5 kVA (230 V) / 6,5kVA (400V)

Nagrzewnice

70 zł / 5 godz.
100 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Cena
Nagrzewnica olejowa 29 kW
MASTER MCS B100 CED
-

Prawie 100% efektywność
Automatyczne sterowanie za pomocą termostatu

Wydajność: 29 kW
Przepływ powietrza: 800 m³/h
Zużycie paliwa: 2,3 l/h
Paliwo: olej opałowy/napędowy
Pojemność zbiornika: 44 l
Czas pracy na jednym zbiorniku: około 10-12 godzin

Maszyny ogrodowe

40 zł / 5 godz.
60 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Cena
Glebogryzarka spalinowa
HONDA FJ 500 SER
-

Ostrza wyposażone w specjalne wrzeciona ułatwiające
usuwanie korzeni i chwastów owijających się w czasie pracy
na osi
Mocna, o dużej szerokości – zadowoli nawet najbardziej
wymagających użytkowników

60 zł / 5 godz.
80 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Rodzaj silnika: Benzynowy, 4 suwowy
Szerokość robocza: regulowana, 63-90 cm
Średnica noży: 30 cm
Moc silnika: 4,8 KM
Waga: 57 kg

Wertykulator spalinowy
JOHN DEERE D38R
-

Centralna regulacja głębokości roboczej wertykulatora wybierany poziom spulchniania – im niższy tym
agresywniejsza praca maszyny

Typ silnika: Benzynowy, 4 suwowy
Szerokość: 38 cm
Napęd: pchana
Start/stop: linka
Zalecana do trawników do powierzchni do: 1500 m

40 zł / 5 godz.
50 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Inne

Cena

Minikoparka obrotowa
SPRINGER
-

Prace ziemne (np. melioracja, skarpowanie)
Prace w ogrodzie (np. nawadnianie, baseny)
Do wykopów pod kable energetyczne i telekomunikacyjne
Do wykopów pod złącza gazowe, kanalizacyjne itp.

Silnik: Briggs&Stratton 6,5 KM, benzynowy
Max. wysokość: 2,1 m
Głębokosć kopania: 1,2 m
Obrót: 360 stopni
Szerokość: 76 cm
Waga: 450 kg

150 zł / 5 godz.
200 zł / dzień
kaucja: 800 zł

Odkurzacz przemysłowy
HILTI VC 40-UL
-

Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych z
automatycznym czyszczeniem filtra,
Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i
cięcia na sucho,
Usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro,
Czyszczenie na mokro oraz na sucho.

43 zł / 5 godz.
56,90 zł / dzień
kaucja: 400 zł

Pojemność pojemnika: 36l
Ładowność pyłu: 40 kg
Pojemność wody: 25 l
Moc ssania: 41 l/s
Ciężar: 14,7 kg

Młotowiertarka
DEWALT D25003K
-

Doskonała przy wierceniach pod kotwy, mocowania w
betonie/cegle
Funkcja wyłączania udaru do wiercenia w drewnie, metalu,
ceramice,
Funkcja zatrzymania obrotów do funkcji kucia

30 zł / 5 godz.
40 zł / dzień
kaucja: 150 zł

Liczba udarów [min-1]: 4000
Typ uchwytu: SDS-Plus
Waga [kg]: 2,3 kg
Moc [W]: 650

Zgrzewarka do rur
VESBO 1500 W 01500-P
-

Podane ceny są cenami netto

Zestaw zawiera: nasadki grzewcze: 20, 25, 32 mm, nożyce,
miarka, korki odpowietrzające, stojak.

22,5 zł / 5 godz.
30 zł / dzień
Kaucja: 100 zł

