CENOVÁ

PONUKA

DOPRAVY A STAVEBNEJ MECHANIZÁCIE

Firma Ján Ksenič a JaK,s.r.o. ponúka kvalitné služby v stavebnej doprave
a mechanizácii:







nákladná doprava, sklápače, valníky, skrine, špeciály
zemné stroje, rýpadlá, nakladače, dozéry
vibračná technika, vibračné valce, hutniace dosky
manipulačná technika, autožeriavy, HR, VZV
preprava osôb a stavebných robotníkov - autobusmi
stavby na kľúč - dopravné stavby
- inžinierske stavby
-vodovody a kanalizácie
- bytová výstavba a rodinné domy
- dodávka stavebného materiálu
- demolačné s likvidáciou staveb. odpadu
- drvenie drvičom PC 1055J, výkon 100 t/h

 požičovňa stavebných strojov malej mechanizácie a náradia
Dlhoročné skúsenosti a kvalitné stroje s odborne preškolenou obsluhou je základ nášho
úspechu pri realizovaní stavebných prác. Výkonné a bezporuchové stroje značky CAT a MAN
sú obsluhované zručnými a odborne zdatnými strojníkmi a vodičmi, ktorí majú pravidelné
školenia, špeciálne školenia aj pre prácu na železnici – v koľajisku.
Pracujeme aj o víkendoch a predĺžených zmenách, prispôsobujeme sa režimu a potrebám
stavby. Aktívne a odborne sa zapájame do riešenia situácie na stavbe, navrhujeme zostavu
strojov pre efektívny výkon. Naše odborné skúsenosti svedčia o realizovaní veľkých stavieb pre
veľké stavebné firmy viď prospekt.
Náš cenník je orientačný, po vzájomnej dohode je možné upraviť ceny podľa dĺžky
spolupráce, objemu prác a platobnej disciplíny . Bližšie informácie p. Ksenič 0905 256 059.
Naša firma je ochotná realizovať práce po celom Slovensku. Vlastníme dve prevádzky:
Svidník - prevádza Východ
Bratislava - prevádzka Západ
a momentálne zriaďujeme prevádzku na strednom Slovensku v Banskej Bystrici
Ďakujeme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom

majiteľ firiem

Ján Ksenič

PONUKA DOPRAVY
TYP VOZIDLA
Sklápače:

MAN 8x6 5x
IVECO 8x8 1x
TATRA T 815 S3 sólo 4x
TATRA T 815 S3 súprava 3x
TATRA T 148 S3 sólo 2x
TATRA T 148 S1 sólo 2x
Valníky manipulačné HR, zásobovacie

DAF valník 16t + PODVALNIK špeciál 14 t
vhodný na prepravu prefabrikátov, stavebných strojov, buniek, výstuže

TATRA T 148 VN 15 t

vhodná na prepravu prefabrikátov po stavbe - nespevnených plochách

IVECO 130 HR 6t, sklápač
PRAGA V3S VN HR 3,5 t

		
3x

Pri cestnej automobilovej doprave budeme účtovať k našim cenám mýtne.

PONUKA STAVEBNÝCH STROJOV

TYP MECHANIZÁCIE
Dozery

CATERPILLAR DOZER D6N 2x
so 6 polohovou naklapacou radlicou

DOZER 130, 170

2x

Pásové rýpadla

CATERPILLAR 322C LN

1x

CATERPILLAR 318B LN

1x

CATERPILLAR 317B LN

1x

CATERPILLAR 303

1x

ťažobná lopata 1,5 m3
ťažobná lopata 1,2 m3
ťažobná

lopata 0,8 m3 1 + 1,1m3

ťažobná lopata 30, 40, 50 cm

Kolesové rýpadla

CATERPILLAR 313
Nakladače

CATERPILLAR 950 GII
lopata 3,5 m3

Kolesové rýpadlo-nakladače

CATERPILLAR 432 F
CATERPILLAR 432 D
+ kladivo Cat H70

1x
1x

2x
3x

		

+ lyžice 30,40,60,75,90 cm + paletizačné vidly
Malé nakladače

CATERPILLAR 242
+ paletizačné vidly

1x

Vibračná technika

VIBR. VALEC HAMM 13,6t
VIBR. DOSKA 575 kg /s obsluhou/
VIBR.DOSKA 300 kg/s obsluhou/
VIBR.DOSKA 80 kg/s obsluhou
VIBR. NOHA – DUSADLO/s obsl./
Autožeriavy

AUTOŽERIAV AD 080
AUTOŽERIAV AD 16
AUTOŽERIAV AD 20
DEMAG AC35 35 t

3x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x

