
 

 

CENÍK  ČERPADEL                    TONDA BETONGROUP s.r.o.   2019         

 

Doprava mob. čerpadla (na stavbu a zpět)            47,- Kč/km  (do výložníku  M52) 

Doprava stabil.  pístového čerpadla…..1000,- po Praze  (mimo Prahu dle dohody) 

                                             

Příprava před výjezdem                                30 min.                                             

Mytí čerpadla                                                30 min.                                            

Tzn. +1 hodina z ceny čerpadla                                                                                                                                  

 

Mobilní čerpala betonu s výložníkem:  

                          24 m           2150,- Kč/hod 

                                      PUMI  25 m/7m3  2250,-Kč/hod  ( po Praze 2.500,- přistavení  bez betonu ) 

                                                   28 m           2250,- Kč/hod 

                                                   32 m           2280,- Kč/hod  + 20,- Kč/m3 halovka 

                                                   34 m           2350,- Kč/hod   + 20,-Kč/m3  

                                                   36 m           2400,- Kč/hod   + 35,-Kč/m3  

                                                   38 m           2500,- Kč/hod   + 45,-Kč/m3  

 

                                                   39 m           2500,-Kč/hod    + 45,-Kč/m3 

                                                   42 m           2600,- Kč/hod   + 55,-Kč/m3  

                                                   46 m           3000,- Kč/hod   + 55,-Kč/m3  

                                                   52 m           3600,- Kč/hod   + 65,-Kč/m3  

                                                   58m            4400,- Kč/hod   + 65,-Kč/m3 – 57,-Kč/km 

BSA 702  - 708   1500,- Kč/hod       stabilní pístové čerpadlo za dodávku       

                                                              

 

Příprava + mytí čerpadla   0,5hod + 0,5hod ze sazby čerpání dle délky výložníku 

Čerpání drátkobetonu                                    40,-Kč/m3 

Přípravek pro rozjezd čerpadla                      600,-Kč 

Gumové hadice o průměru 75-125mm          130,-Kč/1m/den                  . 

Ocelové potrubí o průměru 100-125mm       110,-Kč/1m/den                   

Odvoz zbytkového betonu v násypce            1000,-Kč,-                              

Příplatek za sobotu,neděli,svátek a noc (20.00-06.00)   5% z ceny             

Doprava potrubí a hadic dodávkou                18,-Kč/km                          

Pozdní zrušení objednávky                             500,-Kč                               

Zbytečný výjezd čerpadla                               2000,-Kč                               

Čekání záložního čerpadla                              1400,-Kč/hod + km          

              

NASAZENÍ ČERPADLA PŘEDPOKLÁDÁ: 

1) K ceně za dobu použití čerpadla účtujeme 30 min přípravy stroje před výjezdem a 30 min. mytí stroje po 

skončení betonáže. 

2) Podání přesné objednávky a informací o stavu stavby 

3) Pevné podlaží pro opěrné patky stroje (max. tlak na patku 30t). 

4) Příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla (hmotnost až 50t, výška 4m). 

5) Poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím. 

6) Přípojka vody k dispozici. 

7) Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbytkového betonu. 

8) Zákazník ručí za čerpatelnost betonové směsi až do okamžiku plnění násypky čerpadla. 

9) Možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem. 

10) Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem. 

11) Povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace             

zakázky. Zejména venkovní teplota nesmí být nižší než -5 stupňů nebo síla větru není vyšší než 50 km/hod. 

12) Čas práce čerpadla začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště, resp. okamžikem opuštění veřejné 

komunikace a končí okamžikem odjezdu ze staveniště, resp. nájezdem na veřejnou komunikaci. 

 

Vlastníme čerpadla s výložníkem 24m, 25m,  33m, 38m, 39m, 52m, 58m a stabilní pístová čerpadla 

2x autodomíchávač s objemem bubnu  9 m3  

2x autoodmíchávač s objemem bubnu 10 m3 

1x  návěsový autodomíchávač s objemem bubnu 12 m3 s tahačem 

Stabilní pístová čerpadla 702, 718 

Stabilní čerpadla BSA 1405D – 2109D 

Betonovací věže MX 20, MX 28, MX 32m 

Mechanický rozdělovník PAVOUK RV10, RV12 

 

Email: betongroup@seznam.cz, tel. 603 280 158 Hana Kubizňáková 

 


