
hmotnosť cena hmotnosť cena hmotnosť cena dĺžka cena priemer cena priemer cena

65 kg 30 € 85 kg 20 € 150 kg 30 € 2 m 30 € 60 cm 40 € 40 mm 30 €

95 kg 25 € 200 kg 40 € 90 cm 40 €

400 kg 50 € 2 x 90 cm 160 €

hmotnosť cena priemer cena priemer cena objem cena výkon cena priemer cena

90 kg 40 € 400 mm 30 € 700 mm 40 € 0,12 m3 20 € 2 kW 20 € 350 mm 40 €

kotúč 1 mm 25 € kotúč 1mm 25 € kotúč 1mm 40 € 3,5 kW 25 € kotúč 1mm 25 €

7 kW 30 €

prietok cena cena hmotnosť cena objem cena priemer cena palivo cena

3 m3/min. 50 € krížový laser 15 € 5 kg 10 € 25 lit. 15 € 125 mm 10 € propan 15 €

rotačný laser 25 € 8 kg 15 € 35 lit. 20 € 230 mm 15 € nafta 25 €

10-15 kg 20 € 80 lit. 25 €

16-20 kg 25 €

uvedené ceny sú bez DPH za 1 pracovný deň. (max.8 hodín). Fotografie sú ilustračné.                                         uvedené ceny sú bez DPH za 1 pracovný deň. (max.8 hodín). Fotografie sú ilustračné.

priemyselný vysávač uhlové brúsky plynové ohrievačekompresory nivelačné prístroje búracie kladivá

stenové pílyrezačky drážok stolové píly blokové píly miešačka betónu elektrocentrály

ponorný vibrátor

hutnenie, rezanie, meranie vibrovanie, búranie, rezanie hladenie, ohrievanie

vibračné dosky vibračné dosky

Dusadlá jednosmerné reverzné vibračná lišta hladičky betónu



nosnosť cena výkon cena

500 kg 15 € 130 bar 20 €

priemer cena cena

od 20 mm krovinorez 15 €

do 250 mm dohodou kosačka 15 €

nosnosť cena cena

do 600 kg 0,50 €/km 10 €

Požičovňa a predaj 

stavebnej mechanizácie

www.hekrasro.sk www.hekrasro.sk www.hekrasro.sk

Prevádzka Nemšová

Šidlíkové 401/28

jadrovou vrtačkou

914 41 Nemšová

+421 948 618 100

prívesný vozík

preprava, čistenie, vrtanie otvorov, kde nás nájdete

vysokotlakový čistič

autodoprava

vŕtanie otvorov záhradná technika

čerpadlá vody

hekrasro@gmail.com

www.hekrasro.sk www.hekrasro.skwww.hekrasro.sk
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