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Příloha 1 Ceník dopravy a mechanizace 

 

David Prachař  

Služby ve stavebnictví 

Bohuslavice u Zlína 109 

763 51 Bohuslavice u Zlína  

IČO:88193993 

Mobil: 777 935 877 

 

 

CENÍK DOPRAVY A MECHANIZACE 

 

 

Tatra 815 sklápěč (13,5tun) 500 Kč /1 hod. nebo 

30 Kč / 1km N+V 70 Kč / 15 min 

Liaz sklápěč (8tun) 470 Kč / hod. nebo 

27 Kč / km N+V 70 Kč / 15 

Liaz kontejnerový 27 Kč / 1 km manipulace 120 Kč 

Liaz HR (2,5T) uveze 6 tun 27 Kč/ 1 km +HR 620 Kč / 1 hod, 80 Kč / 15 

min. N+V 70 Kč / 15 min 

Renault Master - dodávka (2 tuny) 14 Kč / km 

  

Autobus Karosa LC936 (45 osob) 26 Kč / km, čekání 180 Kč / hod. 

  

Traktorové rypadlo Komatsu WB97 

Lopaty (30, 40, 50, 60, 80, 90 + otočná, 

svahovací 150 cm, paletizační vidle,HRK) 

650 Kč / 1 hod.  kladivo 980 Kč / 1 hod. 

Pásové otočné rypadlo TAKEUCHI (5tun) 

Lopaty (30+60+80+svahovka) 

610 Kč / 1 hod, kladivo 950 Kč / 1 hod 

 

Zemní práce je možno  nacenit  jako dílo nebo v m3. Dohoda o cenách možná dle druhu a 

množství práce. 
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Dále pak nabízíme:  

 provádění kanalizací a ostatních inženýrských sítí  

 protlaky-podvrty pod komunikacemi 80 – 200 mm 

 pronájem malé mechanizace (pěchy,vybr.desky,kompresory,řezání betonů a živičných 

povrchů) 

 demolice objektů a odstavných ploch (včetně uložení odpadů) 

 stavební činnost 

 

Bližší informace podá: David Prachař, mobil: 777 935 877 

 

Na možnou spolupráci se těší pracovníci firmy. 

 

Platnost od   01.01.2015 
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Příloha 2 Cenová nabídka stavebního stroje 

 

Akční cenová nabídka pro firmu  

 

David Prachař 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  březen 2015 

 

 

Vypracoval: Ing. František Kmínek, 724064620, kminek@agrics.cz 
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CASE 580 ST (M+P): 

Kompaktní rypadlonaklač s mechanickou převodovkou a pákovým ovládáním podkopu. 
 
Konfigurace stroje: 
 Provozní hmotnost stroje 7 910 kg 

 Motor - Turbomotor CASE Family III (Common Rail)– s vysokotlakým vstřikem paliva, 
emisní norma TIER III 

 4-ti stupňová manuální převodovka POWER SHUTTLE, řaditelná pod zatížením 

 Maximální rychlost stroje 40 km/h 

 Pohon všech čtyř kol, 100% uzávěrka diferenciálu zadní nápravy 

 Nakládací lopata 6 v 1 o objemu 1,0 m3, s klapačkou a  integrovanými paletovacími 
vidlemi 
 Automatický návrat čelní lopaty do nakládací polohy 
 Ride Control System – vyrovnávání rázů stroje při jízdě terénem 

 Stranově přestavitelný podkop, hydraulicky výsuvná teleskopická násada 
s vysouváním vnějšího obalu,  pákové ovládání podkopu 

 Hydraulické čerpadlo paliva pístové s proměnným pracovním objemem 

 Zadní stabilizátory 
 Hydraulika REXROT, tlumení dorazů všech hydraulických válců 

 Kabina vytápěna - zvukově izolovaná a odpružená, bezpečnostní tónovaná skla, 
výklopné zadní okno, topení, rádio,  odpružené sedadlo 
 Pracovní reflektory přední i zadní 

 Boční přesun podkopu v rozmezí 1,23 m 

 Všechny čepy a pouzdra jsou s vysoce kvalitní oceli 

 
 
Technická specifikace stroje: 
 

Motor: 

Model ( Common Rail)   CNH 445TA/EEA 

Typ   diesel TIER III 

Objem válců l 4,5 

Počet válců   4 

Sání motoru   turbo 

Maximální výkon  kW / HP 72 / 97 

Jmenovité otáčky při zatížení  ot./min 2 200 

 

Převodové  

ústrojí: 

Typ 4-ti st. Power shuttle 

Maximální rychlost pojezdu         km/h 40 

 

Hydraulický  
systém: 

Max. výkon   l/min 156 

Max. tlak   bar 205 

 

Provozní náplně: 

Palivo ltr. 145 

Motorový olej (s filtrem) ltr. 13,6 

Hydraulický systém (okruh + nádrž) ltr. 140 
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Záruční podmínky: 
Standardní záruka je 1 rok max. 1500Mth 
Je mažné dohodnout smluvní prodloužená záruka 4 roky nebo 6000 mth (rozhodující je 
skutečnost, která nastane dříve) po uzavření garanční smlouvy – nutno počítat s ročnimy 
náklady na strojní pojištěni ve výši cca 1,2% z ceny stroje. 
 
Servisní zajištění strojů: 
 
Záruční a pozáruční servis je zajišťován po celém území České Republiky prostřednictvím 
servisních středisek. Nástup autorizovaného servisního technika je nejpozději do 48 hodin od 
nahlášení závady na NON STOP servisní linku. 
 
 
Servisní sazby: 
Práce   – hodinová sazba          590 Kč/hod. 
Dopravné  –  kilometrová sazba            16 Kč/km  
 
 
Zajištění náhradních dílů: 
 
Náhradní díly jsou k dispozici v centrálním skladu pro Českou republiku v Hustopečích u Brna, 
který je pravidelně doplňován z centrálního skladu pro Evropu ve Francii. Sklad obsahuje 14 
tis. položek. 

 

 
Nabídka: 
 

 rypadlonakladač CASE 580ST (M+P) v uvedené  konfiguraci 
 s mechanickou převodovkou a pákovým ovládáním podkopu 
 RCS systém – tlumení přední lžíce při přejezdech 
 joistikové ovládání přední nakládací lžíce s proporcionálním ovládáním rozevření 
(klapačky) 

 víceúčelová nakládací lžíce + vidle 
 teleskopické rameno podkopu s vysouváním vnějšího obalu !!! 
 rádio 
 kabiny vytápěna 
 podkopová lžíce  2 ks  - šíře 50 a 80 cm  
 mechanický rychloupínač 
 přední pneu 18“  
 hydraulický okruh svahovky 
 svahovací lžíce hydr. natáčená 2x 45° šíře 150 cm 
 
 
 
Cena stroje: 
 
CASE 580ST (M+P) v uvedené  konfiguraci vč. uvedeného příslušenství 1,590.000 Kč  +DPH 
 
 
Vypracoval: Ing. František Kmínek, 724 064 620, kminek@agrics.cz 
 
V Brně dne 13.3.2015 


