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Med reservation för felskrivningar Dag Helg
Grävmaskiner 1-6ton inkl.moms inkl.moms Beskrivning

Volvo 2,5 ton 2500 4800 Inkl. 3st skopor, släp totalvikt 
3500kg rotortilt med grip

Volvo 5,5 ton 3000 5700 Inkl. rotortilt och 3st skopor

Tillbehör grävmaskiner
Tjälkrok 200 400 Finns till samtliga grävare
Gafflar 200 400 Till 2,5t och 5,5t grävmaskinerna
Asfaltsskärare 200 400 Till 5,5t grävmaskin

Markvibrator/Laser

50kg 310 550 Bensin

85kg 310 550 Rundpadda, Bensin

90kg 340 600 Med vattentank, Bensin

Rotationslaser  PRE 3 400 600 Hilti, inkl sticka, fot, mottagare

Biltransportsläp

A4 Transporter 950 1700 Totalvikt 3000kg lastar 2250kg, 
Inv. bredd 2m, inv. längd 5m



Helg hyra

Betalning

Återlämning av maskin

Service & rengöring

Transport av maskin

Maskintid

Försäkring 

Självrisk
Vid normala försäkringsärenden ligger självrisken 
mellan 10-20% av basbelopp, vid vårdslöshet upp till 
100%

Max 8h/dag, utöver det så debiteras överskridande 
timmar separat. Helg hyra omfattar max 16h 
maskintid.
I samtliga priser ingår försäkring för maskinerna, läs 
separat försäkringsvillkor

Hyra av maskiner på helg debiteras enligt prislista 
vilket baseras på 2 dagar. Man kan hämta ut sin 
maskin på Fredag Em eller Lördagen om det avtalats i 
förväg det debiteras med 2 dagar enligt kolumnen för 
helghyra.
Betalning sker i samband med att kunden hämtar eller 
får varan utkörd till sig. Sedvanlig kreditprövning görs 
för kunder som önskar faktura. Vi ser gärna att ni 
betalar med Swish/kort för minskad kontant hantering

Återlämning av maskiner skall göras innan kl 17.00 på 
vardagar om inget annat har avtalats i förväg.
Maskiner hyrda på helg lämnas tillbaka kl 07.00-08.00 
Måndag. Ingen återlämning av maskin på Lördagar-
Söndagar om det inte avtalats i förväg.

Tvättning av maskinerna skall göras av kunden, har 
man inte möjlighet gör vi det mot en kostnad.

Offereras separat, men givetvis hjälper vi er med detta 
om ni vill


