Pronájem technického zařízení, strojů, nářadí, lešení a mechanizace
Velká a malá mechanizace, vysokozdvižné plošiny, výtahy, zdvihací zařízení, ruční nářadí, zahradní
technika, lešení, stavební stojky, shozy na suť …atp.
Velká mechanizace
Velká mechanizace obsahuje širokou nabídku strojů a zařízení pro všechny typy
projektů včetně těch speciálních. Strojový park tvoří jen nejlepší světové značky a
máte tak dispozici vždy nejnovější technologie. Nabídka zahrnuje zařízení k zhutnění
půdy, asfaltu, zařízení pro zemní práce a dopravu materiálů. Stroje na pokládku,
recyklaci, drcení, frézování a třídění, resp. teleskopické manipulátory, dozery, gradery i kompresory,
nakladače, univerzální mininakladače, smykem řízené nakladače, rypadlo-nakladače, pásová a kolová
rypadla, vibrační válce zeminové a příkopové atp.
Vysokozdvižné plošiny
V nabídce jsou různé druhy plošin a to samojízdné, elektrické do interiéru či terénní s
dieselovým motorem) do výšek až 41 metrů. Práce ve výškách si vyžadují
profesionální
přístup
a tomu
odpovídající
profesionální
zařízení. Svým
klientům nabízíme nůžkové plošiny (elektrické plošiny pro práce ve vnitřku budov a
dieselové plošiny pro práce v exteriérech určené do terénu), kloubové a teleskopické plošiny a též
plošiny přívěsné. Plošiny jsou v provedení elektrickém, dieselovém i jako samojízdné.
Výtahy, zdvihací zařízení
Ve strojovém parku lze najít i zařízení pro vertikální dopravu materiálu či osob.
Pronajmout lze výtahy či zdvihací zařízení pro práce ve výškách, které jsou
nevyhnutelné při realizaci stavebních prací či rekonstrukcích objektů. Mimo
široké nabídky výtahů lze pronajmout i pracovní lávky, stožárové plošiny, lešení a
pojízdné hliníkové věže.
Malá mechanizace
Pokud je potřeba elektrocentrála, bruska na beton, vibrační deska nebo čerpadlo,
nabídka „malé mechanizace" obsahuje celou řadu strojů a zařízení. Najít v nabídce lze
elektrocentrály, hutnící techniku, míchačky a čerpadla na beton, frézky a brusky na
podlahy, diamantové pily, čerpadla, ale i zařízení na úklid. Všechny nabízené stroje a
zařízení splňují nejvyšší kritéria na bezpečnost.
Ruční nářadí
Široký výběr moderního a spolehlivého elektronářadí světových značek. Použití
elektronářadí zaručuje pohodlnou práci v každých podmínkách. V nabídce lze najít
vrtačky a šroubováky, bourací a vrtací kladiva, brusky, drážkovačky do zdiva, pily,
horkovzdušné pistole, měřící techniku.

Zahradní technika
Nabídka velkého množství profesionálních zařízení potřebných na sekání, péči o
trávník, křovin či štípání dřeva. Bez ohledu na to, jak velké úsilí je potřeba vynaložit na
zahradní práce, lze nabídnout celou řadu profesionálních zařízení potřebných na
sekání a údržbu trávníku, stříhání živých plotů, na podzim pro údržbové práce na
zahradě či dokonce na přípravu palivového dřeva.

Lešení, stavební stojky, shozy na suť
Pronájem zařízení pro práce ve výškách, která jsou potřebné při realizaci stavebních i
rekonstrukčních prací. Pronájem lešení, jeho projekce a montáž, resp. technické
poradenství s výběrem konkrétního vybavení podle potřeb a specifik stavby včetně
dopravy, montáže, demontáže a servisem během celého období pronájmu lešení.
Lešení fasádní, prostorové, pojízdné, atypické sestavy resp. žebříky, pojízdné hliníkové věže, rámové
lešení, stavební stojky, shozy na suť.

Příslušenství
Široká škála příslušenství, přídavných zařízení, spotřebního materiálu, speciálních
vrtáků či řezných kotoučů. Mimo spotřebního materiálu si lze vybrat i z měřící techniky,
hydraulických kladiv či speciálních zařízení na drcení, třídění a recyklaci materiálů,
resp. příslušenství k teleskopickému manipulátoru, příslušenství k mini a smykem
řízeným nakladačům, k rypadlům a rypadlo-nakladačům, ke kompresoru a hydraulickému agregátu, k
vibračním válcům a deskám.

Možnost zajištění profesionální obsluhy, zajištění zákonné revize, servisu a pojištění,

