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5. číslo: září - říjen 2010, 8. ročník
tel.: 777 020 226, fax.: 382 522 528, e-mail: info@truck-inzert.cz, www.truck-inzert.cz

cena: 25,- Kč
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www.multicarmorava.cz
•  V sekci BAZAR nabídka 

30 ks MULTICAR s cenami!

•  Prodej náhradních dílů do 24 hodin po celé ČR !

Info na tel.: 602 719 265    

www.multicarmorava.cz

603 439 928
733 547 315
315 765 060

info@pneumistr.cz

- vyměníme, vykoupíme pouze nákladní pneu
- ojeté, píchlé i proražené
- vystavíme doklad o likvidaci
- přijedeme, zaplatíme, odvezeme
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ROVNÁNÍ RÁMŮ A KOREB 
HAVAROVANÝCH VOZIDEL

+ veškeré servisní práce

Za výhodné 
ceny 

provádíme:

tel.: 603 199 980, 382 521 830, e-mail: info@borkovec-truck.cz

• rovnání rámů havarovaných nákladních vozidel, návěsů a přívěsů (i velmi poškozených)

• rovnání a opravy ocelových i hliníkových koreb a nástaveb

• pískování a lakování vozidel, svařování hliníku

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

10. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

3. – 5. 5. 2011
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel.: 225 281 264-6, fax: 225 291 199, e-mail: forindustry@abf.cz, www.abf.cz

Souběžné veletrhy:

FOR SURFACE – 6. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií

FOR WASTE & CLEANING – 6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální
ekologie, úklidu a čištění

FI_11_210x145  24.8.2010  9:42  Str. 1
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Nabídka ojetých nákladních vozidel
MILEVSKO

Ladislav

BorkovecBorkovec

 dovážíme vozidla i na objednávku zákazníka
 české SPZ, TP, STK, ME, záruka původu
 záruka 6 měsíců, výhodný leasing
 možnost pronájmu s následným odkupem i bez odkupu
 u všech vozidel předprodejní servisní prohlídka

kontakty:  603 199 980, 603 199 986, 382 521 830
fax: 382 522 528, e-mail: info@borkovec-truck.cz

MILEVSKO

BorkovecBorkovec

Ladislav BORKOVEC - TRUCK
Lipová cesta 736
399 01 Milevsko

DOVOZ A PRODEJ OJETÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Tahače, sklápěče, speciály, návěsy, přívěsy, nástavby, stavební stroje

Aktuální nabídku naleznete vždy na www.borkovec-truck.cz

Možnost pronájmu s následným odkupem

MAN 19.414 FK nosič kontejnerů - řetězo-
vý, r.v.1999, 410 PS, 458.000km, nástavba 
HÜFFERMANN, nízká kabina, 1 lůžko, 
převod.ZF 16, centr.mazání, nez.topení, 
tempomat, bubn.brzdy, ABS, list.péra, 
závěs pr.40mm, užit.hm.7.9t

Možnost pronájmu s následným odkupem

DAF CF 85.430 - 8x4 sklápěč S3, 
r.v.11/2001, 430 PS, 240.000km, klima, 
AL bočnice, mot.brzda DEB, převod.ZF 16, 
centr.mazání, list.péra, bubn.brzdy, závěs 
pr.50mm, užit.hm.19t, pohot.hm.13t, lož.
dl.5.78m

Možnost pronájmu s následným odkupem

DAF 95.430 XF - 6x4 sklápěč S3, r.v.2001, 
430 PS, 209.000km, EURO 3, kab.Space-
cab, retardér, klima, ocel.korba, AL bočnice, 
1 lůžko, závěs pr.50mm, převod.ZF 16, 
vzadu měchy, celk.hm.26t, užit.hm.14t, ložná 
dl.5.2m, chladnička

MOŽNOST PRONÁJMU

SCANIA P 113 H tahač, r.v.1996, 360 PS, 
611.000km, EURO 2, nízká kabina, 1 lůžko, 
manuál.převod (12 stup.), bubn.brzdy, nez.
topení, uzávěrka difer., ABS, střeš.spojler, 
nádrž 380l, spolehlivá, prověřená

MAN TGA 18.390 BLS (mot.D 20 
Commonrail) tahač, r.v.2004, 390 PS, 
453.000km, EURO 3, kabina LX, 2 lůžka, 
zesíl.mot.brzda, man.převodovka ZF 16, 
centr.mazání, nez.topení, tempomat, kotouč.
brzdy, nádrž 780l, el.okna, el.zrcátka, chlad.
box

Cena 397.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

MAN TGA 18.413 FLS tahač, r.v.2002, 410 
PS, 639.000km, EURO 3, retardér, klima, 
automat, kabina LX, 2 lůžka, centr.mazání, 
tempomat, kotouč.brzdy, spojlery, nádrž 
800l, radio, el.okna, el.zrcátka, chladící box

Cena 398.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

IVECO STRALIS ST 440 tahač, r.v.2002, 
430 PS, 339.000km, EURO 3, retardér, 
klima, kab.Active Space, 2 lůžka, aut.převod-
ka ZF 12, plná výbava, kot.brzdy, nádrž 
600l, vše v elektrice, chladnička, možnost 
hydrauliky

Cena 384.000,- bez DPH

MOŽNOST PRONÁJMU

IVECO STRALIS ST 440 tahač, r.v.2003, 
430 PS, 431.000km, EURO 3, retardér, 
klima, kab.Active Space, 2 lůžka, aut.
převodovka ZF 12, plná výbava, 2x nádrž 
800+400l, vše v elektrice, chlad.box

Cena 387.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

Cena 129.000,- bez DPH Cena 997.000,- bez DPH Cena 1.198.000,- bez DPH Cena 498.000,- bez DPH

POKRAČOVÁNÍ NA STRANě 4



4

CMYK

IVECO 410 E 44 H - 8x4 MIX, r.v.2003, 440 
PS, 198.000km, EURO 3, nást.CIFA (12m3, 
vlastní motor), klima, tempomat, list.péra, 
převod.ZF 16, vpředu kot., vzadu bubn.
brzdy, uzáv.difer., slun.clona, el.okna, nádrž 
300l, celk.hm.32t, užit.hm.16.4t

Cena 676.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

IVECO MP 260 E 31 HB - 6x4 MIX, 
r.v.2000, 310 PS, 212.000km, EURO 2, 
nást.HIDROMETAS (7m3), klima, převod 
ZF 8, tempomat, ABS, bubn.brzdy, list.
péra, vyhř.zrcátka, el.okna, nádrž 300l, celk.
hm.26t, užit.hm.13.8t

Cena 449.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

SCHMITZ SKI 24 sklápěcí návěs, r.v.2008,     
47m3, AL korba, ocel.rám, nápravy SAF, 
zvedací náprava, zad.vykláp.čelo + okénko, 
měchy, ABS, EBS, kot.brzdy, nová plachta, 
NOVÉ PNEU, užit.hm.28.8t, pohot.hm.6.2t, 
výborný stav

Cena 598.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

TURBO‘S HOET kontejnerový návěs, 
r.v.2007, HIGH-CUBE, nápravy BPW, zved.
náprava, kotouč.brzdy, ABS, měchy, na 
1x20, 2x20, 1x30 a 1x40 stop, pohot.hm.5t, 
pneu 2x100%, 4x60%

Cena 189.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

KRONE SDP 27 návěs valník, r.v.2002, 
třístranná shrn.plachta, nápravy BPW, zadní 
vrata, ABS, vyrovnání k rampě, měchy, bubn.
brzdy, na 34 palet, lož.výš.2.72m, pohot.
hm.7.56t

Cena 134.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

TRAILOR návěs valník LOWDECK, 
r.v.2000, třístranná shrn.plachta, zved.
střecha, zved.náprava, nápravy SMB, zadní 
vrata, ABS, měchy, bubnové brzdy, na 34 
palet, užit.hm.27.3t, lož.výš.3m

Cena 98.000,- bez DPH

MOŽNOST PRONÁJMU

2x WECON AW 218 L přívěs BDF, 
r.v.2000, 2osý, nápravy Mercedes-Benz, 
měchy, ABS, kotouč.brzdy, prům.oka 
40mm, celk.hm.18t, pohot.hm.2.8t

Cena 98.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

WEKA WHL 218 - JUMBO přívěs BDF 
(nízkoložný), r.v.2003, nápravy BPW, mě-
chy, ABS, prům.oka, 40mm, bubn.brzdy, 
dvojmontáže, (pneu 235/75 x 17.5, stav 
70%), celk.hm.18t, užit.hm.15t

Cena 139.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

MONTY NP 2/350 V podvalníkový přívěs 
(3osý), r.v.2006, podvalník na přep.
osobních aut, cel.plachta, nájezdy, ložná 
dl.5m, lož.šíř.2.2m, lož.výš.2.3m, nápravy 
AL-KO, celk.hm.3.5t, pohot.hm.780kg

Cena dohodou

Nástavba skříňová CARGO VAN, , NEPO-
UŽITÁ, AL skříň, ocel.rám, vnitř.osvětlení, 
na šíř.rámu 0.86m, celk.dl.6m, ložná 
dl.5.94m, lož.šíř.2.31m, lož.výš.2.07m

Cena dohodou

ZEPPELIN ZR 55 minirypadlo pásové, 
r.v.2000, 3.700mth, hmotnost 5.7t, 44 
kW, motor Perkins, 4 válec, 2 lžíce (55 a 
75cm), rychloupínák, ovládání pomocí 
joystiků, nastavitelný výložník, ocelové 
pásy

Cena 399.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

BOBCAT THOMAS 85 S nakladač smyko-
vý, r.v.2003, 1.500mth, hmotnost 1.338kg, 
motor Kubota, 3 válec, výkon 11.8kW, 
čelní lžíce 1.05m

Cena 170.000,- bez DPH

Možnost pronájmu s následným odkupem

Hydraulická ruka HMF 802 K 2, s hákem, 
nosnosti - 3.350kg na 2.2m, 1.800kg na 
4.25m, 1.350kg na 5.654m, 1.050kg na 
7.05m, výroba Dánsko

Cena 98.000,- bez DPH

Hydraulická ruka PESCI SL 60
    s hákem 5.7mt, hmotnost 1.1t, výr.Itálie

Cena 98.000,- bez DPH

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI Combi, r.v.2004, 
163 PS, 261.000km, velká výbava, auto-
mat.klima, 6x airback, 6ti rychl., sedačky 
v kůži, tempomat, radio+navigace, pneu 
90%

Cena 198.000,- bez DPH

Možnost odpočtu DPH

FIAT BRAVA 1.4, 12V, r.v.1997, Liftback, 
59  kW, autorádio, 5ti rychlostní, zadní 
stěrač, zelená metalíza, vel.dobré pneu, 
STK do 8/2011

Cena 26.000,-

www.borkovec-truck.cz



5

CMYK

Nabídka ojetých 
nákladních vozidelMILEVSKO

BorkovecBorkovec

Hydraulické čelo ZEPRO BZX 200-155 M, 
r.v.2002, elektrické, nosnost 2.000kg, 
délka 2m, šířka 2.54m, výr.Švédsko, málo 
používané

Cena dohodou

Nápravy SAF /2ks/, typ. RSM 9042, kom-
pletní (měchy, péra, bubny), z valníkového 
návěsu

Cena 8.000,- bez DPH

Nádrž palivová hliníková - 800l (na DAF), 
délka 170cm, výška 72cm, hloubka 73cm 
(dále nabízíme ocelové nádrže na DAF - 3ks 
- 410, 400 a 300l, ceny dohodou)

Cena 16.000,- bez DPH

Rámy na DAF CF 85.400 tahač (vč.TP), 
IVECO EUROTECH tahač, LANGENDORF 
skláp.návěs
    

Cena dohodou

TODAY, s.r.o.
Pneumatiky osobní, nákladní, EM pláštì

Provozní doba

PO-PÁ    8:00 - 15:00 hod

Provozovna: Lipová cesta 736
399 01 MILEVSKO
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Nové pneu rùzných znaèek
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Protektory vèetnì kostry
N
E
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info@todaysro.cz

www.todayshop.cz

- EM pláštì
- zemìdìlské pneu
- lesní pneu
- stavební pneu
- speciální pneu

DOPRAVA ZDARMA

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

10. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

3. – 5. 5. 2011
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel.: 225 281 264-6, fax: 225 291 199, e-mail: forindustry@abf.cz, www.abf.cz

Souběžné veletrhy:

FOR SURFACE – 6. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií

FOR WASTE & CLEANING – 6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální
ekologie, úklidu a čištění

FI_11_210x145  24.8.2010  9:42  Str. 1
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MAPA OKRESŮ U jednotlivých položek jsou uvedena přímo  
tel. čísla majitelů strojů. V případě nemožnosti tel. 
spojení volejte 777 020 226, kde Vám poskytneme 
kontaktní adresu majitele.

Inzertní nabídka strojů a zařízení září - říjen 2010
(Uzávěrka ke dni 1.10.2010 12:00 hod.)

AutobusY
nabídka

 Nejetý ruský autobus PAZ 3205
diesel motor CUMMINS, převodovka Avia, 
r.v. 1996, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 230 000 Kč

 Renault MASTER R8DH FB30CG

autobus 22 místný, 69 kW, koupeno v ČR, 
servisní knížka, pravidelný servis, pneu 
přední 50%, zadní 80%., r.v. 1996, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 79 000 Kč

NA - tAhAč
nabídka

 SCANIA P 113 H tahač

360 PS, nízká kabina, 1 lůžko, manuál. 
převodovka (12stup. ), bubn. brzdy, 
nezáv. topení, uzávěrka difer. , ABS, 
střeš. spojler, střeš. okno, sluneč. clona, 
nádrž 380l, před. mlhovky, točna 1. 15m, 
pneu 315/70 R 22. 5, EURO 2, spolehlivá, 
prověřená, MOŽNOST PRONÁJMU, r.v. 
1996, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 129 000 Kč

 IVECO STRALIS AS 440 tahač 
návěsů

430 PS, retardér, klima, vys. kabina, 2 
lůžka, automat, plná výbava, tempomat, 
ABS, kotouč. brzdy, uzávěrka difer. , 
nádrž 600l, vše v elektrice, chladnička, 
radio+CD, EURO 3, Možnost hydrauliky, 
MOŽNOST PRONÁJMU, r.v. 2002, stav 
výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 384 000 Kč

 MAN TGA 18. 390 BLS (D 20 
Commonrail) tahač

kabina LX, 2 lůžka, man. převod. ZF 16, 
centr. mazání, nez. topení, tempomat, 
kotouč. brzdy, uzáv. difer. , ABS, EBS, EDC, 
nádrž 780l, el. okna, el. zrcátka, před. 
mlhovky, centrál. zamykání, chladící box, 
EURO 3, MOŽNOST PRONÁJMU, r.v. 2004, 
stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 397 000 Kč

 MAN TGA 18. 413 FLS tahač

410 PS, retardér, klima, automat (12ti 
rychl. ), kabina LX, 2 lůžka, centr. mazání, 
tempomat, kot. brzdy, uzáv. difer. , ABS, 
spojlery, nádrž 780l, el. okna, el. zrcátka, 
centrál, radio, chladící box, EURO 3, 
MOŽNOST PRONÁJMU S NÁSLEDNÝM 
ODKUPEM, r.v. 2002, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 398 000 Kč

 IVECO STRALIS AS 440 tahač

430 PS, retardér, klima, kabina Active 
Space, 2 lůžka, automat. ZF 12, tempo-
mat, ABS, ASR, kot. brzdy, uzáv. difer. , 
nádrž 800+400l, slun. clona, centrál, vše 
v elektrice, chladící box, multifunkční vo-
lant, podtl. houkačka, radio+CD, telefon, 
vyhř. sedačka řidiče, EURO 3, MOŽNOST 
PRONÁJMU S NÁSLEDNÝM ODKUPEM, r.v. 
2003, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 387 000 Kč

 Volvo FH12,380PS

Nízká kabina vozidlo po celou dobu provo-
zované Naší firmou prav.udržované a stále 
v provozu., r.v. 1996, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 195 000 Kč

 Volvo FH 12

možno ihnet do provozu, r.v. 2003, stav 
výborný, okr. PI
tel.: 736532312, 382205015 390 000 Kč

 Scania P 124 LA 6x2

EUR2, naj. 980tkm, hydraulika na sklápění, 
výkon 360koní, ABS, 1 lůžko, vysílačka, 
, nez. topení Eberspacher, střešní okno, 
rádio s CD, el. zrcátka, motorová brzda, uz. 
diferenciálu, zvedací a řiditelná náprava, 
příd. světla, pneu př. 40%, zad. 70%., r.v. 
1998, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

www.truck-inzert.cz
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 Scania 164G V8 (EUR 3

ABS, volitelný automat OptiCruise, 1 ma-
jitel, 3náprava - 1 zvedací, počítač, závěs, 
ele. okna + zrc., komplet dokumentace, 
spaní, klima, tempomat, nez. topení, 
lednice, r.v. 2003, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 797 000 Kč

 Scania 124/360 tahač
nové pneu, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 169 000 Kč

 Renault Magnum 385
tmavě modrý, hliníková nádrž, prodejce 
není plátcem DPH, r.v. 1990, stav použitý, 
okr. JI
tel.: 777646497 dohodou

 MAN 19. 414 FLT/N

Tahač MAN 19. 414 FLT/N, r. v. 1999, stav 
dobrý, STK do 01/2011. Cena 160. 000, - + 
DPH. Je možné i koupit návěs TRAILOR, r. 
v. 1999, stav dobrý, STK do 01/2011. Cena 
90. 000, - + DPH. Dohoda možná, r.v. 1999, 
stav dobrý, okr. BV
tel.: 519352034 dohodou

 Iveco LD 440E tahač
r.v. 2002, stav dobrý, okr. JN
tel.: 602408083, 483394205 220 000 Kč

 Iveco STRALIS AS440S42 
LOWDECK

barva bílá, naj. 0km, výkon 309kW, nejež-
děné vozidlo - úplně nové, EUR5, koupeno 
v CZ, klimatizace, 2 lůžka, střešní a boční 
spojler, lednička, vozidlo je po celou dobu 
garážované, garantovaná záruka platná 
do 4. 12. 2011, nové pneu., r.v. 2007, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 498 200 Eur

 Iveco LD 440E42 T/P

výkon 440Hp, EURO 2, nez. topení Eberspä-
cher, ABS, ASR, uz. diferenciálu, motorová 

brzda, centrální zamykání, vše v elektrice, 
střešní okno, příd. mlhovky + dálkové, 
klimatizace, 2 lůžka, rádio, nové př. brzdy, 
nová spojka, pneu př. 90%, zad. 70%, STK 
2/2011, r.v. 2000, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 DAF FT 95. 360

hydraulika, leasing 10% akontace při ceně 
139. 000, - Kč + DPH, r.v. 1993, stav dobrý, 
okr. PI
tel.: 736532312, 382205015 139 000 Kč

 DAF FT 85 CF 430

2 lůžka, výkon 315kw, man. klimatizace, 
tachograf, nez. topení, tachograf, centrální 
mazání, uzávěrka diferenciálu, centrální 
zamykání, el. okna, tempomat, pneu 60%, 
STK 5/2011, r.v. 2001, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 199 000 Kč

 Liaz 19. 47 Xena tahač
motor Dietroit, r.v. 1998, stav výborný, 
okr. JN
tel.: 606830045 225 000 Kč

NA - VAlNíK
nabídka

 Iveco 120E23 s HR Palfinger 
PK 8080

Iveco 120E23 s HR Palfinger PK 8080 
r. v. 1997, vozidlo - STK, emise. Ruka 
zachovalá po revizi. Korba rozměry 6, 5 x 
2, 5 m. Celková hmotnost vozidla 12 t, r.v. 
1997, stav dobrý, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 370 000 Kč

 Volkswagen VW L80 2V/3 900 
VPC

valník s plachtou, zánovní plachta 1r. , 
podlaha zachovalá, už. n. 3, 4t, celk. hm. 
7, 7t, l. d. 6m, š. 2, 3m, pneu př. 40%, zad. 
80%., r.v. 1996, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 89 000 Kč

 Tatra T 815 valník s hydr. rukou 
Hiab 1166
plně funkční, HR dosah 7m/1400kg, r.v. 
1984, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 129 000 Kč

 Tatra 148 valník

s hydraulickou rukou, po Go motoru, r.v. 
1981, stav dobrý, okr. KI
tel.: 737215890, 558765228, 558765259 99 
000 Kč

 Tatra T 815 valník + HR TICO
HR TICO 3t, pneu 80%, nová korba, r.v. 
1989, stav dobrý, okr. PZ
tel.: 602312244 250 000 Kč

 Scania 124L HR Palfinger 
PK14000

valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 
14000 s rotátorem, hák, pal. kleště, na 
kulatinu, parametry: 11m-1. 100kg, 5m-3. 
500kg, výkon 400koní, EUR2, uz. diferen-
ciálu, manuální přev. , pohon 6x2, ABS, el. 
okna, stř. okno, posil. řízení, dlouhá kabina, 
2x spaní, nez. topení, el. zrcátka, tachograf, 
tempomat, retardér, motor. brzda, prav. 
servis Scania, l. d. 6, 5m, š. 2, 5m, už. n. 
16t., r.v. 1998, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 692 000 Kč

 Scania 124/400 valník s HR Hiab 
090
r.v. 1998, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 500 000 Kč

 Renault Midlum 150. 08/B P4x2

r.v. 2001, stav dobrý, okr. PI
tel.: 736532312, 382205015 139 000 Kč

 Renault Premium 420. 26 PR 
6x2+vlek+VZV

zved. náprava, ABS, spaní, 2 lůžka, 
klimatizace, nez. topení, uz. difer. , naj. 

300tkm, nosnost celé soupravy 24t, l. d. 7, 
3m, š. 2, 45m, pneu 50-70%, STK 2/2010 + 
přívěs speciální tandemový SITTA TV18BP, 
r. v. 2004, 2-osý, naj. 200tkm, ABS, l. d. 7, 
4m, š. 2, 48m + samojízdný nakládací vozík 
Moffet, r. v. 2004, nosnost 2t, zdvih 3m, 
rychlost 15-20km/h. , pohon na všechny 3 
kola, může jezdit i v terénu, držáky na vozík 
i na autě., r.v. 2004, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 1 000 000 Kč

 Praga PV3S valník

Provedení M6, STK, emise, nové pneu, nové 
aku, nová korba zaplechovaná, HR přetěs-
něná a přečepovaná, revize, motor AVIA 
euro, nové válce, nové turbo, 5-ti rychlostní 
převodovka, posilovač řízení, vzduchová 
sedačka, stav výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 290 000 Kč

 PV3S valník s HR 3001

TP, STK, emise, pneu 70 %, r.v. 1984, stav 
výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 65 000 Kč

 M. B. 2540 Actros 6x2

BDF, Euro 3, 2ks valníková nástavba, r.v. 
2001, stav dobrý, okr. PI
tel.: 736532312, 382205015 dohodou

 Mercedes 1831 valník
nosnost 9t, ložná plocha 7, 20 x 2, 48, r.v. 
1999, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 195 000 Kč

 MAN 10. 163 LLC

valník s plachotu, ABS, EUR2, uz. diferenci-
álu, střešní okno, nez. topení, zadní vrata, 2 
lůžka, mlhovky, už. n. 5t, celk. hm. 10t, l. d. 
7, 35m, š. 2, 47m, pneu př. 30%, zad. 50%, 
TZ 40mm., r.v. 1997, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 139 000 Kč
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 MAN 26. 403 valník s HR Hiab 
105 za kabinou
3osý, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 549 000 Kč

 Liaz 12. 18 PB-STEYR valník s 
plachtou

naj. 675tkm, spaní PONY, nezávislé topení 
TRUMATIC, l. d. 6, 2m, š. 2, 47m, už. n. 6, 
15t, celk. hm. 12t, objem válců 6592 cm3, 
pneu 40%., r.v. 1996, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 29 000 Kč

 Iveco 150 E 27 R valník s plachtou

ABS, 1 lůžko, střešní okno, uzávěrka 
diferenciálu, už. n. 8, 9t, celk. hm. 15t, l. d. 
6, 1m, š. 2, 5m, pneu 90%., r.v. 1995, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 95 000 Kč

 Iveco ML95E15 valník s HR
pohon 4x4, balony, servisní knížka, r.v. 
1995, stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 265 000 Kč

 Iveco 75E15 valník
2, 45 x 6, 20, nástavba na spaní, užit. hm. 
3, 5t, r.v. 2000, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 150 000 Kč

 Iveco 75 ODTAH/valník +přívěs

SOUPRAVA možno i solo - auto na 2 vozy 
- možno i jako rovný valník (podpěry)! 
lozna 6. 15 x 2. 47 m, 105 kW 6V, 5kvalt, 
dokumentace + nahr. klíče i zámky, 2 
nádrže - přečerpávací, nez. top. Trumatic, 
TZ na 3. 5 t, vyhř. zrcátka, záclony, 2x spaní, 
nove: zadni pneu + olej + tlumic + filtry 
+ spojkový válec (vse najeto cca 1. 000 km) 
*** přívěs odtah VAPP PAL 3. 5/2B z 2002, 
830 kg + nosn. 2. 67 t, lozna 7. 695 x 1. 
95 m, nové pneu, r.v. 1998, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 233 000 Kč

 Liaz 18. 33 valník s HR Ostroj 
NJ70 na zádi vozu
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 185 000 Kč

 Iveco ML 150 E27 R + HR Maxilift

valník s hydraulickou rukou Maxilift, 1 
majitel, obsah motoru 7685 cm3, výkon 
196 kW, EUR2, l. d. 6, 14m, š. 2, 55m, v. 
2, 20m, shrnovací plachtaTZ, analogový 
tachograf, nezávislé topení., r.v. 1999, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 250 000 Kč

 DAF 45 valník
ložná plocha 2, 48 x 7, 20, skládací el. čelo 
pod korbou, motor 180PS, r.v. 1999, stav 
dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 105 000 Kč

 DAF C08. 400 valník

(plachta) s hydraulickým čelem, celkova 
hm. 10t, r.v. 1997, stav dobrý, okr. PI
tel.: 736532312, 382205015 109 000 Kč

 DAF 95 XF380 valník s HR PM 
32000
r. v. HR 2004, dosah 16m/1600kg, 2, 
5m/11000kg, r.v. 2000, stav velmi dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 700 000 Kč

 Avia A75 s HR Palfinger
v roce 2008 GO motoru, STK, revize, r.v. 
1996, stav dobrý, okr. A
tel.: 602215577, 271720020 dohodou

 AVIA A 75 L valník
do provozu uvedena 3. 1. 2000, 4. 2008 
provedena GO motoru, stav dobrý, okr. JN
tel.: 602408083, 483394205 50 000 Kč

NA - sKlápěč
nabídka

 DAF 95. 430 XF - 6x4 sklápěč S3

430 PS, Space-cab, retardér, klima, 
nez. topení, AL bočnice, 1 lůžko, závěs 
50mm, ABS, přev. ZF 16, vzadu měchy, 
nádrž 440l, el. okna, chladnička, centrál, 
celk. hm. 26t, užit. hm. 14t, ložná dl. 
5. 2m, výš. boč. 0. 9m, EURO 3, MOŽN. 
PRONÁJMU S NÁSL. ODKUPEM, r.v. 2001, 
stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 997 000 Kč
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 DAF 95. 430 XF - 6x4 skláp. S3 
(nástavba 25m3)

velkobj. nástavba (25m3, AL bočnice), 
Space-cab, retardér, klima, centr. mazání, 
nez. topení, tempomat, 1 lůžko, závěs pr. 
50mm, ABS, 16 stup. převod. , uzávěrka 
difer. , vzadu měchy, nádrž 440l, el. okna, 
el. zrcátka, chladnička, centrál, celk. hm. 
26kg, užit. hm. 13. 95t, ložná dl. 5. 2m, 
výš. bočnic 2m, nové přední pneu, EURO 
3, Možnost třístanného sklápěcího přívě-
su (25m3), r.v. 2001, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 1 037 000 Kč

 DAF CF 85. 430 - 8x4 sklápěč S3

430 PS, 1 lůžko, klima, mot. brzda DEB, 
ocel. korba + převis, AL bočnice, centr. 
mazání, bubn. brzdy, ABS, převod. ZF 16, 
list. péra, uzáv. difer. , nádrž 420l, závěs 
pr. 50mm, výfuk za kabinou, celk. hm. 
32t, užit. hm. 19t, lož. dl. 5. 78m, výš. 
bočnic 1m, EURO 2, MOŽN. PRONÁJMU S 
NÁSL. ODKUPEM, r.v. 2001, stav výborný, 
okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 1 198 000 Kč

 Tatra 815 S3

třístranný sklápěč, auto se používalo na 
balenou směs, pneu Michelin 315x80x22, 
5R, př. 50%, zad. 40%, AKU 1rok, už. n. 13, 
3t, celk. hm. 25t, vozidlo je přizpůsobeno 
na provádění zimní údržby., r.v. 1989, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 350 000 Kč

 Tatra 815 S3

motor po GO r. 2009, STK 4/2011, r.v. 1988, 
stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 315 000 Kč

 Tatra 815 S1

vozidlo z provozu, STK 12/2010, r.v. 1984, 
stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 245 000 Kč

 Tatra 815 S3

vozidlo z provozu, STK 3/2011, r.v. 1988, 
stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 273 000 Kč

 Tatra 815 S3

částečně dělána korba i kabina, možno 
+ nejake ND (mailer, nový výfuk, pakny), 
aktuálně depozit bez platné STK - možno 
řešit. sever Čech, r.v. 1986, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 130 000 Kč

 Tatra T815 S1 na přepravu balené 
směsi
r.v. 1989, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 145 000 Kč

 Tatra T815 S3
plně pojízdná, nutné opravy, r.v. 1985, stav 
nutná oprava, okr. JN
tel.: 606830045 105 000 Kč

 T 148 S3
r.v. 1975, stav dobrý, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 dohodou

 TATRA 815 DEMPR

barva červená, nové zadní pneu, naftová 
nádrž, nový výfuk, nové brzdové válce, r.v. 
1990, stav výborný, okr. PY
tel.: 603202795 295 000 Kč

 Tatra 148 S3
stav výborný, okr. CR
tel.: 608184189 130 000 Kč

 Tatra 815 T2 S1
vysoká korba, r.v. 1990, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 200 000 Kč

 TATRA 815 S1
nízká korba, pneu 50%, dohoda o ceně je 
možná., r.v. 1989, stav dobrý, okr. KM
tel.: 607711162 199 000 Kč

 Tatra T 815 sklápěč S3
provoz 5/2000, balony, měchy, ABS, r.v. 
1999, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 799 000 Kč

 TATRA 815-S-3
plně funkční, r.v. 1986, stav dobrý, okr. PV
tel.: 777959343, 582330206 160 000 Kč

 Tatra 815 S3

po výměně oleje, r.v. 1993, stav použitý, 
okr. A
tel.: 602339992 245 000 Kč

 Tatra 815 S3

orig. 100.000 km ! 1 majitel - dobrý motor 
(z 2000) i převod., horší korba i kabina, 
depozit, příprava na pluh, r.v. 1986, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 133 000 Kč

 Praga V3S M6 sklápěč S3
motor Avia Turbo, servo, korba Meiler 
kipper, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 315 000 Kč

 Praga V3S třístranný sklápěč

podvozek najeto 1000 až 3000 km, pře-
těsněné motory + agregáty, nová korba, 
ocelová korba výška 600 mm, nové pneu - 
šípy, nový lak - dle zákazníka, nové baterie 
2x125 Ah, nové hydraul. čerpadlo, nový píst 
+ ovládání, STK, emise, zajištění ND, stav 
výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 225 000 Kč

 Praga V3S třístranný sklápěč + 
HR 3001

podvozek najeto 1000 až 3000 km, pře-
těsněné motory + agregáty, nová korba, 

HR-3001 - revize, ocelová korba výška 600 
mm, nové pneu - šípy, nový lak - dle zákaz-
níka, nové baterie 2x125 Ah, nové hydraul. 
čerpadlo, nový píst + ovládání, STK, emise, 
zajištění ND, stav výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 347 000 Kč

 PV3S třístranný sklápěč

STK, emise, najeto 13 000 km, motoricky 
velmi dobrá, přestavba z vojenské uloženky 
v r. 2007, pneu 80 %, korba 3500 x 2200 
mm, stav výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 145 000 Kč

 Mercedes-Benz 1824 AK 4x4 S3

EUR 2, 202.228 km, ABS, 180 kW turbo 6V, 
6kvalt, korba Meiller, centr. maz., zánovní 
zadní pneu Michelin, TK 5/2010, závěs 
Ringfeder 50, orig. radio, r.v. 1999, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 630 000 Kč

 MAN 19.414 S3 alu EUR 2

4x2, 301 kW, ABS, Schwarzmuller na 25 
m3, plachta, 2luzko, zaves, r.v. 1999, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 399 000 Kč

 MAN TGM 18. 240 4X2 BB

1 majitel, naj. 52tkm - poctivé KM, koupe-
no v ČR, pravidelný servis, servisní knížka, 
už. n. 10, 5t, celk. hm. 18t, výkon 240koní, 
ABS, uz. diferenciálu, motorová brzda, el. 
zrcátka, l. d. 5m, š. 2, 42m, pneu 50%, TZ 
50mm velmi pěkný stav, STK 3/2011, r.v. 
2006, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 1 300 000 Kč

 MAN 19. 414 S3
obsah korby 20m3, ALU bočnice, r.v. 1999, 
stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 249 000 Kč
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 MAZ 555132/třístranný sklapěč
Motor: DEUTZ, Převodovka: ZF 9S 109, Spoj-
ka: Sachs: , Elektronika: Bosch. ,Užitečná 
hmotnost 10000kg: , Objem korby: 5. 5(7. 
7)m3. ,Brzdy bubnové s ABS: , čerpadlo: 
Meiller, Dobrý stav, první majitel, servis 
po celém ČR, levné náhradní díly. Najeto 
68000km, možnost výměný za osobní nebo 
terení vůz., r.v. 2006, stav použitý, okr. OV
tel.: 724508529 290 000 Kč

 Liaz 18. 23 sklápěč s HR Kennis 
8000
r.v. 1996, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 259 000 Kč

 Liaz 29. 33SD sklápěč S3
pohon 6x4, havarované, poškozený rám, r.v. 
1998, stav nutná oprava, okr. JN
tel.: 606830045 260 000 Kč

 LIAZ 151. 261
r.v. 1989, stav použitý, okr. JN
tel.: 602408083, 483394205 90 000 Kč

 Liaz 150 HR OSTROJ 105-4R

S3 s HR OSTROJ 105-4R, HR r. 2000, para-
metry: 2, 9m-3. 460kg, 4, 3m-2. 250kg, 6, 
3m-1. 400kg, 8, 3m-980kg, 10, 5m-740kg, 
12, 4m-610kg, max. vylož. 12, 6m, všechny 
ram. mají hydr. výsuv, nová revize HR, kabi-
na po GO (možný výběr odstínu), po opravě 
interiéru, nově očal. sedadla, nová korba 
na 10 palet, rozměry korby: l. d. 4, 3m, š. 2, 
45m, po SO podv. části, kienzel tachograf, 
TZ 50mm, pneu 90%, nové STK+EMI., r.v. 
1990, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 375 000 Kč

 Liaz 150. 261

třístranný sklápěč, už. n. 9, 3t, celk. hm. 
17t, l. d. 4m, š. 2, 2m, plně funkční, pneu 
30%., r.v. 1990, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 85 000 Kč

 Liaz 150. 261

třístranný sklápěč, už. n. 9, 3t, celk. hm. 
17t, l. d. 4m, š. 2, 2m, plně funkční, TZ 
40mm, pneu př. 40%, zad. 90%, STK 
6/2011, r.v. 1989, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Liaz 150. 261

třístranný sklápěč, kabina po GO, zánovní 
korba - podlaha, bočnice nerez plech, l. d. 
4m, š. 2, 2m, kienzel tachograf, pneu zad. 
100%, př. 90%, TZ 50mm, nové STK+EMI., 
r.v. 1990, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 199 000 Kč

 Liaz 29. 33 SD 6x4

třístranný sklápěč, servo, ohřev zrcátek, 
stav. volant, stav. sedadla, 8/2010 GO ka-
biny a korby, 2r. motor po GO naj. 100tkm 
(doložíme doklady, GO v autorizovaném 
servise), nové BOSCH vstřikovací čerpadlo, 
už. n. 13, 75t, celk. hm. 25t, l. d. 4, 3m, š. 2, 
30m, pneu př. 95%, zad. 50-95%, možnost 
dokoupení 4 ks zánovních pneu na zadní 
nápravy, spotřeba 30l/100km, TZ 50mm., 
r.v. 1999, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 480 000 Kč

 Liaz 150 S3

velmi dobré pneu, závěs, celkově slušný 
stav - SILNIČÁŘI (balená), r.v. 1988, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 69 000 Kč

 Liaz 4x4 S3 + HR Atlas 80

u nás  -bude CZ SPZ), Atlas AK 80.1 A2 - 
max. 10 m (600 kg) a 4 t (1.9 m) - vývody ! 
turbo  212 kW, ABS (Wabco), r.v. 1993, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 249 000 Kč

 Vozidlo IFA L60 sklápěč
síla motoru 124kW, r.v. 1989, stav dobrý, 
okr. MB
tel.: 606648880, 326784103 100 000 Kč

 schorling BU 200 komunál 4x4

3. 412 h, EUR 3, S3 korba + sypač (šnek) 
Giletta + radlice, ABS, 1 majitel - komunál, 
diesel Iveco, 2 závěsy, velmi dobré pneu, 
dokumentace, r.v. 2005, stav použitý, okr. 
TP
tel.: 608244780 dohodou

 DAF 4x2 S3

346.536 km, turbo 6V motor Cummins, 
6kvalt, ložná plocha 2.2 x 3.75 m, Ringfe-
der TZ, TK, r.v. 1992, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 199 000 Kč

 Ostatní BELAZ 7540 D dumper 
na 30t

9.200 h, komplet pravidelná údržba + 
drobné opravy ! (doložitelné) INVESTICE 
7.000 eur jen za poslední měsíce ! možno 
mnoho ND / náhradní pneu vč. disku / sně-
hové řetězy Pewag ! 8V Motor DEUTZ BF8M 
1015, , centr. maz Lincoln, klima, zanovní Z 
pneu !;, r.v. 2004, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 1 400 000 Kč

 AVIA A 31 K sklopka
STK do 9/2010, dohoda o ceně je možná, 
r.v. 1984, stav dobrý, okr. KM
tel.: 607711162 45 000 Kč

 Avia 30 S1

4kvalt + mech. brzda, 1 žhavící svíčka, 
depozit, slušná korba i kabina, r.v. 1978, 
stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 35 000 Kč

NA - Nosič KoNtejNerů
nabídka

 MAN 19. 414 FK - 4x2 nosič 
kont. - řetězový

410 PS, nízká kabina, 1 lůžko, nást. HÜF-
FERMANN, převod. ZF 16, centr. mazání, 
nez. topení, tempomat, hydraulika, bubn. 
brzdy, ABS, list. péra, závěs pr. 40mm, 
slun. clona, celk. hm. 18t, užit. hm. 7. 
9t, pohot. hm. 10. 1t, EURO 2, MOŽN. 
PRONÁJMU S NÁSL. ODKUPEM, r.v. 1999, 
stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 498 000 Kč

 Tatra 815 P 26208 6x6. 2

nosič kontejnerů, bez kontejneru - možno 
dokoupit, celk. hm. 25t, už. n. 12, 5t, nez. 
topení, pneu př. 70%, zad. 70%, prostř. 
50%, STK 8/2011., r.v. 1984, stav použitý, 
okr. OV
tel.: 775717183 200 000 Kč

www.truck-inzert.cz
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 Tatra 815 P17 26208 6x6. 2 NK

nosič kontejnerů na kovošrot, bez kon-
tejneru, už. n. 9, 5t, celk. hm. 22t, pneu 
30-40%., r.v. 1985, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 MAN TGL 12. 180 BB, HNK+HNJ

TGL 12. 180 BB, HNK Technocar, HNJ HYVA 
806 délka kontejnerů 3, 20 - 4, 10 m. Ka-
bina C 1+2, uzávěrka diferenciálu, přední 
mlhovky, 2x pracovní světlomet na střeše, 
rádio., r.v. 2009, stav nový, okr. ZL
tel.: 577587777, 739646904 dohodou

 MAN 26. 463 hákový kontejner + 
HR V kran na kovošrot
3 osý, nosnost 12t, r.v. 1997, stav velmi 
dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 579 000 Kč

 Mercedes-Benz 2538 hák 6x2

nosič kontejnerů Huffermann 26 60 S na 18 
t z 1992 na vany do 7 m - včetně zánovní 20 
m3 vany Abroll WD 65 12 43 ! TZ Ringfeder 
na 18 t, nez. topeni, spani, r.v. 1994, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 424 000 Kč

 Mercedes 18. 31 hákový nosič 
kont. Okřínek
r.v. 1994, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 255 000 Kč

 Mercedes-Benz ATEGO 1828

hákový nosič kontejnerů, bez kontejnerů - 
možno dokoupit, 2. majitel, EUR3, pohon 
4x2, celk. hm. 18t, naj. 63tkm, el. okna, 
tempomat, střešní okno, uzávěrka diferen-
ciálu, ABS, manuální převodovka, mlhovky, 
pneu př. 90%, zad. 50%, STK 4/2011., r.v. 
2005, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Š 706 - nosič kontejnerů - lanový

plně provozuschopný, slušné pneu, r.v. 
1987, stav dobrý, okr. --
tel.: 777793087, 388320211 dohodou

 Liaz 18. 29 řetězový NK
r.v. 1997, stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 205 000 Kč

 Liaz 151. 261 řetězový NK
pohon 4x4, r.v. 1990, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 65 000 Kč

 LIAZ 151. 270 JNK 4x4

hákový nosič kontejneru, pneu 75%, 
nástavba Okřínek, STK 6/2010, c. nosnost 
17t, už. nosnost 8, 5t, pohon 4x4,, r.v. 1990, 
stav použitý, okr. VS
tel.: 571634146, 777170101 dohodou

 Liaz 250. 270 hákový nosič 
kontejneru
stoják motor, r.v. 1994, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 125 000 Kč

 Liaz 250. 261 hákový NK + HR 
Hiab 071
stoják motor, r.v. 1994, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 189 000 Kč

 Liaz 150. 261 řetězový NK
r.v. 1989, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 65 000 Kč

 Liaz 110. 052 NK HR ESSEL80

hákový nosič kontejnerů s hydraulickou ru-
kou ESSEL80, drapák, v ceně 1ks kontejner, 
2 lůžka, uzávěrka diferenciálu, pneu 50%, 
TZ 50mm., r.v. 1987, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 245 000 Kč

 Škoda 706 MTS 24 řetězový nosič 
kontejnerů RN8012
4x4, je v dobrém technickém stavu. Vozidlo 
je v depozitu Domažlice. Cena dohodou - 
levně., r.v. 1986, stav dobrý, okr. DO
tel.: 777240436, 379722394 dohodou

 Man 26. 343 hákový NK
pohon 6x4, r.v. 1998, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 425 000 Kč

 ŠKODA 706 MTSP 24 4x4 NK

lanový nosič kontejnerů, včetně 1ks 
kontejneru + 1ks 6m3 zdarma, 4/2009 
nový motor - nové vložky a písty, pneu př. 
30-60%, zad. 40%, už. n. 8, 7t, celk. hm. 
16t., r.v. 1986, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 65 000 Kč

 Daewoo Avia D90 hákový 
kontejner
nosnost 5t, r.v. 2005, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 575 000 Kč

 Avia A 31L hákový kontejner + 
hydr. ruka Hiab 025
1 x vana, r.v. 1991, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 155 000 Kč

 Avia lanový kontejner
r.v. 1989, stav dobrý, okr. NB
tel.: 737952912 45 000 Kč

 Avia A 80N hákový kontejner 
Okřínek
r.v. 2000, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 259 000 Kč

 Avia A31 TK lanový NK
turbo, servo, r.v. 1996, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 90 000 Kč

NA - sKříň, izotherM
nabídka

 Skříňový DAF 55210 chladící

s hydraulickým čelem, na 18 euro palet, 
motor po GO, r.v. 1996, stav dobrý, okr. PV
tel.: 732866583 dohodou

 Nissan ATLEON TKO TK4 70. 14/4 
+HČ ZEPRO

izoterm. skříň se zad. hydr. čelem ZEPRO, 
nosn. čela 750kg, 1 majitel, koupeno v CZ, 
prav. servis, serv. knížka, ABS, CD přehr. , 
el. tach. , el. okna+zrcátka, motor. brzda, 
vzduch. sedačka, centr. zamyk. , pneu-
letní-vodící nové 4ks, zimní - záběrové 4 
ks (naj. 25tkm), už. n. 2, 92t, cek. hm. 7t, l. 
d. 5, 61m, š. 2, 3m, V. 2, 10m, na 11 euro-
palet, motor Cummins, STK 8/2010, STAV 
NOVÉHO VOZU, Koupeno za 1. 250. 000, 
-Kč+DPH, r.v. 2008, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 LIAZ 1829 skříňový mrazící

na 17 euro palet, motor po GO, r.v. 1993, 
stav dobrý, okr. PV
tel.: 732866583 dohodou

 Praga V3S M6 skříň
motor Avia turbo, servo, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 95 000 Kč

 Nissan ECO-T. 160. 90/4

izotermická skříň, na levé straně a vzadu 
plachta - na nakládku VZV atd. , 2. majitel, 
naj. 643tkm, el. okna, uzávěrka diferenci-
álu, brzdy a převodovka po GO, už. n. 4, 9t, 
celk. hm. 9t, l. d. 6, 95m, š. 2, 45m, železná 
podlaha, pneu 80-90%., r.v. 1997, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Mitsubishi Canter FE 659 H6

2. majitel, pravidelný servis, nehavarované, 
naj. 193tkm - poctivé kilometry, už. n. 3, 
3t, celk. hm. 7, 5t, l. d. 7, 25m, š. 2, 46m, 
v. 2, 25m, el. okna, vyhř. zrcátka, mlhovky, 
motorová brzda, rádio, zadní dveře, nové 
přední brzdy, před 20tkm servis motoru 
- nové vstřiky, výbava ADR - určeno pro 
přepravu kusových zásilek, látek ADR, tř. 2, 
3, 4. 1, 5. 1, 8 a 9, TZ - koule, pneu 70%., 
r.v. 1999, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 230 000 Kč

 Avia 31 4x4 turbo dílna (EUR 1

servo, vybavena dilna - AGREGAT / nástav-
ba VOP Přelouč, rozvor 3.08 m, depozit, 
podvozek VHODNÝ NA PŘESTAVBU např. na 
kontejner ** 2 podobné ks / cena za 1, r.v. 
1995, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 166 000 Kč

 Avia A21 TF furgon
pohon 4x4, r.v. 1999, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 110 000 Kč
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 Avia A80 skříň + EL. čelo
nosnost 4t, r.v. 1998, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 40 000 Kč

 Avia A21 furgon
r.v. 1997, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 35 000 Kč

 Náhradní díly na Avia furgon
přední nápava, zadní náprava, stav dobrý, 
okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

NA - Autojeřáb
nabídka

 Autojeřáb T 815 AD 20

STK + revize, stav výborný, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb T 815 AD 28

repasovaný, okamžitě k odběru, delší 
příhradový nástavec, prvky hydrauliky 
DANFOSS, ovládání nástavby vyřešeno 
bez VPE ventilů, ryclejší chod o 30%, stav 
dobrý, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb IFA ADK 70
bez STK, funkční, r.v. 1986, stav v provozu, 
okr. FM
tel.: 737248246 39 000 Kč

 Autojeřáb AD 28 T815

podvozek na listových perech, po opravě, 
r.v. 1988, stav dobrý, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb AD28

stav velmi dobrý, okr. A
tel.: 602215577, 271720020 750 000 Kč

 Autojeřáb AD 20T T815

r.v. 1988, stav velmi dobrý, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 www. KUPJERAB. cz
prodej jeřábů a náhradních dílů ČKD, stav 
nový, okr. MO
tel.: 777735801, 777333390 dohodou

 Zprostředkování dovozu a přihlá-
šení autojeřábů
35-400t, stav stav neuveden, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb AD 16 Tatra T 148
teleskop, r.v. 1977, stav v provozu, okr. JN
tel.: 606830045 305 000 Kč

 Autojeřáb AD 160 Tatra T 148
plně funkční, drobné netěsnosti, r.v. 1978, 
stav v provozu, okr. JN
tel.: 606830045 195 000 Kč

 Autojeřáb T 148 AD 20

STK + revize, stav výborný, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Tatra 148 AD 160
STK, revize, stav dobrý, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb AD080 Praga V3S
teleskop, hydr. opěry, r.v. 1987, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 180 000 Kč

 Autojeřáb PRAGA V3S AD80

Po celkové opravě, stav výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 245 000 Kč

 Autojeřáb Liebherr LTM 1030/2

rameno 30m + 15m nástavec, přihlášen v 
ČR jako stavební stroj, r.v. 2003, stav dobrý, 
okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb AD 14 Liaz 150. 850

r.v. 1990, stav dobrý, okr. A
tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Tatra 815 AD28 PJ 28170 6x6. 1

plně funkční, tachograf kienzel, pneu 60%, 
STK 11/2010, r.v. 1988, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Tatra 815 28170 6x6. 1 AD 28 ČKD

naj. 44tkm, plně funkční, vozidlo z provozu, 
nez. topení, krakorec, tachograf kienzel, 
pneu 70%., r.v. 1985, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Tatra 148 AD 20 (s SPZ

2009 nová spojka + dif. zadní nápravy 
(dokladováno 100 tis! ), revize do 7/2011, 
KAMERA, 2. majitel, deník, *** RYCHLÁ 
PLATBA = SLEVA! !, r.v. 1981, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Praga V3S AD 80 (s SPZ) +vidle

bič / nástavec + paletovací vidle! malý i 
velký hák, pretesnena otoc - lozisko dobre, 
oprava elekro + hydrauliky + hlavni zdvih. 
pistnice, novy lak, opiskovano, kratsi lano 
(na nastavec), SPZ depozit, r.v. 1985, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 222 000 Kč

 Ostatní AD 80 Praga V3S

2. majitel, GO 1990 + 1999 podvozek, 
mech. nohy, nyní depozit, r.v. 1975, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 149 000 Kč

PoPtávka

 Autojeřáb T 815 AD 28

tel.: 602349918, 271725880 dohodou

 Autojeřáb Tatra AD 20

tel.: 602349918, 271725880 dohodou

NA - MiX, betoNpuMpA ...
nabídka

 IVECO MP 260 E 31 HB - 6x4 MIX 
(7m3)

EUROTRAKKER, Cursor, 310 PS, nást. 
HIDROMETAS 7m3, klima, převod. ZF 8, 
tempomat, ABS, bubn. brzdy, list. péra, 
slun. clona, vyhř. zrcátka, el. okna, nádrž 
300l, výfuk za kabinou, celk. hm. 26t, 
užit. hm. 13. 8t, MOŽN. PRONÁJMU S 
NÁSL. ODKUPEM, r.v. 2000, stav výborný, 
okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 449 000 Kč

 IVECO 410 E 44 H - 8x4 MIX 
(12m3)

440 PS, nást. CIFA SRY 1300 - 12m3 
(vlast. motor), klima, tempomat, ABS, 
list. péra, převod. ZF 16, uzáv. difer. , slun. 
clona, el. okna, el. zrcátka, radio, nádrž 
300l, 2x maják, vnitř. i vnější ovlád. bub-
nu, celk. hm. 32t, užit. hm. 16. 42t, EURO 
3, MOŽN. PRONÁJMU S NÁSL. ODKUPEM, 
r.v. 2003, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 676 000 Kč

 Nádrž na vodu na MIX AM 369
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

TRUCK-inzert.cz
PŘÍJEM ŘÁDKOVÉ INZERCE
radkova@truck-inzert.cz
tel.: 777 02 02 26
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 Domíchávač betonu Tatra 815 - 
bouraný

v roce 2005 GO zetoru a výměna míchacího 
bubnu, r.v. 1987, stav nutná oprava, okr. KO
tel.: 603307954, 321761012 80 000 Kč

 Tatra 815 MIX

autodomíchávač betonu, plně funkční, už. 
n. 10, 3t, celk. hm. 23, 4t, pneu 60-70%, 
r.v. 1987, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 139 000 Kč

 Tatra 815 mix AM 369

2007 vymena motoru, TK 12/2010 (SPZ 
depozit). na Moravě, r.v. 1989, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 90 000 Kč

 Tatra 815 betonpumpa WIBAU

3 ramena, výkon 80 m3/h, dosah 28 m, 
průměr potrubí 125 mm, r.v. 1985, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 499 000 Kč

NA - AutobAgr, uDs
nabídka

 Tatra 148 UDS 113 A

FUNKČNÍ POJEZDY, nový horní rám, po 
celkové GO nástavby, stav dobrý, okr. CR
tel.: 608184189 270 000 Kč

 T 148 UDS 110A
r.v. 1978, stav dobrý, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 dohodou

 Tatra 815 UDS 214 mikropojezd

75.176 km, EUR, 8V turbo 225 kW, 5kvalt, 
ABS, nez. topení, dobré pneu, nástavba 
motor Zetor, lopata/y dle výběru - není v 
ceně, r.v. 1996, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 898 000 Kč

NA - MoNtážNí plošiNA
nabídka

 Montážní plošina Nissan Cabstar 
GSR

dosah 17m, boční 9m, do 3, 5t, cena + 
DPH, r.v. 2002, stav výborný, okr. UO
tel.: 602441658, 602441658 640 000 Kč

 Montážní plošina Nissan Cabstar

dosah 19, 5m, boční 11m, do 3, 5 t, cena + 
DPH, r.v. 2002, stav výborný, okr. UO
tel.: 602441658, 602441658 680 000 Kč

 HAULOTTE H18 SDX - 4x4 D

terénní nůžková plošina, r. v. 2001, pracov-
ní výška 18m, tři rychlosti pojezdu, rozměr 
koše 4 x 2 m ( lze roztáhnout na 6 x 2 m ), 
v perfektním stavu, plošina má úplně nové 
pneu. K odebrání ihned! !! CENA DOHODOU. 
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VELKÁ SLEVA! !!, r.v. 
2001, stav výborný, okr. BM
tel.: 608755558 dohodou

 Tatra 148 MP 27 plošina

výborný motor, depozit, horší vzhled ale 
PLNĚ FUNKČNÍ !; máme i výbornou jinou 
-2řetěz, r.v. 1976, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 222 000 Kč

 Tatra 148 MP 27.1 plošina

2řetěz, revize od 12/2008, dělaná el. 
nástavby + kabina + brzdy, nové řetězy + 
přední tlumiče, TK, r.v. 1982, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 444 000 Kč

 Kloubová montážní plošina MP 
16 na podvozku Nissan Eco T 135. 
60/2
dosah 16m, boční dosah 8m, elektropohon 
220V, centrála 220-380V, nové přední pneu, 
radiopřehrávač, STK, revize, izolovaný koš, 
r.v. 1997, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 440 000 Kč

 ŠKODA 706 MTS 24 SUB MP 20. 1

vysokozdvižná montážní plošina, při stání 
možnost připojení na 380V, dvouřetězo-
vý, max. boční dosah 9, 5m, max. výšk. 
dosah 19, 5m, STK 9/2011., r.v. 1983, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 220 000 Kč

 Avia A30 montážní plošina MP 13
r.v. 1986, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 130 000 Kč

 Avia A31K MP 16
elektropohon, 2 kusy, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 235 000 Kč

NA - oDVoz DřeVA
nabídka

 MAN 26. 460 HR Loglift 105 na 
zádi
6x4, + přívěs 3osý na krátké dřevo, r.v. 
2001, stav výborný, okr. TR
tel.: 602508027 dohodou

 T 815 s HR JONS. 1890L dabl a 
přívěs DAV 12

odvozdní souprava T 815 r. v. 1994 s hydr. 
rukou JONS. 1890L dabl + přívěs DAV 12. 
Tatra je 12-ti válec atm. , balony, měchy, g. 
60 %., stav dobrý, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Lesovůz - Odvoz. soupr. Tatra 815 
+ HIAB 900 + DAV7 + klec
Tatra 815 P17, r. v. 1985, 208 kW, motor 1 
rok po generálce, listová pera, dvojmontá-
že, přídavná nádrž na NF. Lehký pomocný 

rám na krátké dříví dlouhý 7m. Souprava je 
plně provozuschopná a všechny agregáty 
jsou funkční. SPZ v depozitu., r.v. 1985, stav 
v provozu, okr. TP
tel.: 602561106 dohodou

 Odvozní souprava LIAZ + Hara 80 
+ MV 7-018+ návěs kontejnerový
s hydraulickou rukou HARA 80 + návěs 
kontejnerový HLS 200, 2nápravový klani-
cový, 4 páry klanic, r.v. 1992, stav nový, 
okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

NA - CisterNA
nabídka

 MAN 9t Fekál CAS 5

MAN 9t celková hmotnost, prodloužená 
kabina, plně funkční. Sací nástavba 4. 800 
l, vývěva JUROP, rok výroby nástavby 2003, 
velmi dobrý stav Cena bez DPH, r.v. 1997, 
stav dobrý, okr. PY
tel.: 777314614 dohodou

 Tatra 815 CAS 11
r.v. 1988, stav dobrý, okr. TR
tel.: 602508027 350 000 Kč

 AVIA A31 K cisterna na PHM

plně funkční., r.v. 1986, stav dobrý, okr. --
tel.: 777793087, 388320211 dohodou

 AVIA A31. 1K Čistění kanalizace

po celkové opravě vč. nového laku, objem 
nádrže 2. 200 l, vysokotlaké čerpadlo WOMA 
75 bar, 120 l/min, nová hadice 3/4”, 2ks čistí-
cí trysky ENZ., r.v. 1993, stav dobrý, okr. PY
tel.: 777314614 dohodou

 LIAZ 110. 850 Fekál CAS 8

po opravě podvozku vč. nového laku, nová 
sací nástavba FABOK 8. 000 l, vývěva JUROP 
14. 200 l/min. Odkládací schrány nerez. 4 
ks savic., r.v. 1987, stav dobrý, okr. PY
tel.: 777314614 dohodou
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 Tatra 815 CAS 11
V roce 2004 nová cisterna, Italská vývěva 
po GO, dohoda o ceně je možná., r.v. 1989, 
stav dobrý, okr. KM
tel.: 607711162 300 000 Kč

 Liaz 110 kropící vůz
2 kusy, plně funkční, r.v. 1990, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 200 000 Kč

 Kropící vůz LIAZ 110 SA 8
r.v. 1988, stav dobrý, okr. BM
tel.: 774969120, 774969120 dohodou

 TATRA T815 Z 22

cisternová nástavba NACA 815-118 pro pře-
pravu práškových materiálů, objem cisterny 
10, 64 m3 + speciální cisternový přívěs VLH 
A10-119, objem cisterny 11, 3 m3, motor 
po GO 10/2007, STK platné do 4/2011, 
platné revize tlakových nádob, pneu 80%, 
r.v. 1989, stav dobrý, okr. UO
tel.: 465321002, 602495103 dohodou

 Avia A31. 1K, SSAZ-CAB 01

speciální cisternový automobil, výbava 
ADR - splňuje podmínky pro přepravu látek 
třídy 3 číslo 3B, 31C, 71, typ vozidla ADR: 
FL (AT), platnost insp. certifikátu do 28. 2. 
2015, platnost těsnostní zkoušky do 28. 2. 
2012, objem cisterny 2, 9m3, už. n. 2, 7t, 
celk. hm. 6, 26t, tachograf kienzel, pneu 
př. 80%, zad. 30%., r.v. 1988, stav použitý, 
okr. OV
tel.: 775717183 55 000 Kč

 Liaz MUT 228 kombi fekal/vyso-
kotlak

speciál: fekál + proplach, 2 cisterny (5. 8 + 
5. 2 m3) + 2 čerpadla, čištění 200 ATM/270 
l za min + tryskání (ruční regulace tlaku) 
650 ATM / 80 l za min, otočné sací rameno, 
vývěva Demag LPK 100, tlak. čerpadlo 
Woma, hydr. sklápění cisterny i čela, 
čerstvá výměna motoru, předních per a tlu-
mičů, brzdového obložení, přetlak. ventilů, 
r.v. 1989, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 599 000 Kč

 Liaz SA8 kropice

r.v. 1988, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

NA - oDVoz oDpADu
nabídka

 MAN 18. 220 BOBR PRESS
4x2, r.v. 1993, stav v provozu, okr. JN
tel.: 606830045 60 000 Kč

 Liaz 111. 800 na svoz odpadu 
rotopress
pohon 4x4, GO 2004, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 80 000 Kč

 Liaz 110 BOBR 12.1

velmi dobrý stav, GO 1997 CAO TP, spojka 
11/2006, na malé popelnice (110 l), 1 maji-
tel, TK, zánovní žlab + koš + stupačky;, r.v. 
1987, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 69 000 Kč

 Renault Premium na svoz 
odpadu
r.v. 2002, stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 300 000 Kč

 Iveco ML 190E27 na svoz odpadu 
Bobr press
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 150 000 Kč

 Mercedes 1828 Atego na svoz 
odpadu Rotopress
r.v. 2002, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 300 000 Kč

 Mercedes-Benz UNIMOG 900 
komunál set

příslušenství Schmidt: 2. 5 m3 zametač SK 
310 s diesel motorem Hatz a náhradními 
kartáči a dálkovým ovládáním, sypač 
Schmidt 2 m3 (šnek) SST 20 WZ, radlice 
dělená MF 2. 4 (1 t), komplet dokumentace 
i k radlici a kabině -vč. servisky (i v češtině), 
r.v. 1992, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

NA - ostAtNí
nabídka

 Avia

stav stav neuveden, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 dohodou

 Liaz 151. 261 sypač s čelní radlicí
pohon 4x4, r.v. 1989, stav v provozu, okr. JN
tel.: 606830045 120 000 Kč

 Liaz S 706 4x4 sypac +S3 
+radlice

korba S3, závěs Ringfeder, výběr nástavby, 
radlic i ND !, r.v. 1990, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 99 000 Kč

 Liaz S 706 4x4 sypac +radlice

MTSP 25, GO 1992, boční i zadní rozmeta-
dlo, 1 majitel, výběr radlic i ND !, r.v. 1985, 
stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 99 000 Kč

 Nissan L60. 09 odtahovka

pásy na poutání vozidel, el. okna, celk. hm. 
6t, už. n. 2, 68t, pneu 60%., r.v. 1993, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Renault MIDLINER 120

Vozidlo má řízení vpravo, bez SPZ, na 
náhradní díly, stav na ND, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 30 000 Kč

 ŠKODA 706 MTSP 25

sypač vozovek - nástavba VSV 6, pohon 
4x4, už. n. 5, 3t, celk. hm. 16t, radlice, pneu 
př. 50%, zad. 40%. Po výměně nástavby je 
možno použít jako sklápěč S3., r.v. 1989, 
stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 80 000 Kč

 Tatra 148 WIBAU vařič asfaltu

nástavba GTA 471 HA - 4.7 m3, r.v. 1974, 
stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 144 000 Kč

 Ostatní vrtná soupr. Tatra 138 
bez TP

600 km !! (pojízdný zemní vrták) vojenská 
uloženka (bez TP) - TOP STAV -možno více 
ks (sleva !) dosah až 40 m, r.v. 1967, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 399 000 Kč

hYDrAuliCKé ruKY, čelA...
nabídka

 Hydraulické čelo ZEPRO (2m, 2t)

typ. ZEPRO BZX 200-155 M, elektrické, 
nosnost 2. 000kg, délka 2. 000mm, šířka 
2. 540mm, minimálně používané, výroba 
Švédsko, r.v. 2002, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Hydraulická ruka BONFIGLIOLI 
Z 7600. 0

s hákem, 4. 250kg na 1. 82m, 3 výsuvy, 
výr. Itálie, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 98 000 Kč

TRUCK-inzert.cz

tel.: 382 525 744 fax: 382 526 191

Sháníte nějaké vozidlo, stroj, nářa-
dí apod., sdělte nám Váš požadavek.
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 Hydraulická ruka HMF 802 K 2

s hákem, nosnosti - 3. 350kg na 2. 2m, 
1. 800kg na 4. 25m, 1. 350kg na 5. 65m, 
1. 050kg na 7. 05m, výr. Dánsko, stav 
výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 98 000 Kč

 Hydraulická ruka PESCI SL 60

s hákem, 5. 7mt, hmot. 1. 050kg, výr. 
Itálie, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 98 000 Kč

 Hydraulická ruka Ostroj NJ70
dosah 7m/1000kg, r.v. 1998, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 100 000 Kč

 Hydraulická ruka JONSERED 90 L

komplet vč. drapáku, stav v provozu, okr. 
SO
tel.: 602160042, 352688271 18 000 Kč

teChNiCKé průKAzY
nabídka

 Technický průkaz na DAF 85. 
400 tahač
r.v. 1996, stav stav neuveden, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Technický průkaz na KRONE SDP 
24 návěs valník
r.v. 1991, stav stav neuveden, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 TP na T 148 S2 AGRO, T 148 S3
cena na požádání, r.v. 1982, stav stav 
neuveden, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 TP na T 815 - 6 typů
cena na požádání, stav stav neuveden, 
okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 TP a technický osvědčení 
nástavby
Technické osvědčení k LKT 80, 81 a 81T 
a technické osvědčení nástavby k Z7045 
a Z 7245 s TUN 40 a DTN 4., stav stav 
neuveden, okr. OC
tel.: 602776126 dohodou

 TP na autojeřáb PRAGA V3S AD 
80
stav stav neuveden, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 25 000 Kč

 Liaz TP k 4x4 NOSIČ/komunál 110

typ 110. 850 NVN, 12/1986, 4x4 + NOSIČ 
nástaveb (valník + fekál + kropice + 
sypač) od 1997, s STK možno i nápravy, 
převodovka. .. ;, r.v. 1986, stav na ND, okr. 
TP
tel.: 608244780 12 000 Kč

 TP k Liaz 4x4 NOSIČ/komunál

12/1986, 4x4 + NOSIČ nástaveb (valník 
+ fekál + kropice + sypač) od 1997, dále 
možno i zvlášť nápravy, převodovka;, r.v. 
1986, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 12 000 Kč

příVěs - VAlNíK
nabídka

 Přívěs Krone valník
7, 15 x 2, 48m, měchy, ABS, celková hm. 
18t, užit. hm. 13t, r.v. 1997, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 95 000 Kč

 Přívěs nákladní PM 30 V

valníkový přívěs s plachtou, 2. majitel, 
výrobce PM Val. Meziříčí, už. n. 2, 15t, celk. 
hm. 3t, l. d. 5, 5m, š. 2, 23m, v. 2, 20m, 
nové obložení, pneu 185Rx14 cca 90%, 
spoj. zařízení ISO50 ALKO., r.v. 1996, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Přívěs nákladní GAPA 2

valníkový přívěs s plachtou, 2. majitel, 
výrobce Paragan Lipník, už. n. 1, 82t, 
celk. hm. 2, 5t, l. d. 5, 2m, š. 2, 14m, v. 2, 
45m, pneu 185x14 cca 90%, spoj. zařízení 
ISO50., r.v. 1996, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 dohodou

 Přívěs valníkový tandem
měchy, ABS, ložná plocha 6500 x 2480, 
horní závěs, nosnost 9, 5t, r.v. 2002, stav 
dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 140 000 Kč

 Přívěs Panav 3 osý valník
bez plachty, ABS, pera, r.v. 1996, stav velmi 
dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 85 000 Kč

příVěs - sKlápěč
nabídka

 Přívěs sklápěcí Panav BSS 17. 13
ABS, pera, 4 kusy, r. v. 1998-1999, cena od 
95. 000, - Kč, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 85 000 Kč

 Přívěs nákladní PANAV PS2 17

přívěs sklápěcí S2, už. n. 12, 7t, celk. hm. 
17t, l. d. 4, 89m, š. 2, 3m, ABS, 1 majitel, 
nápravy PANAV, na pérech, málo jetý, 
jako nový, pneu balony 95%, závěsné oko 
50mm., r.v. 2005, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 240 000 Kč

 Přívěs nákladní BSS PS 10. 10H

přívěs sklápěcí, už. n. 10, 5t, celk. hm. 15, 
5t, rozměry korby: l. d. 6m, š. 2, 38m, pneu 
balony 50-70%, velmi slušný stav, závěsné 
oko 50mm., r.v. 1980, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 59 000 Kč

 Přívěs sklápěcí BSS PS2 16. 12

už. n. 11, 7t, celk. hm. 16t, l. d. 4, 89m, š. 
2, 38m, nápravy RABA, pneu dvoumontáže 
40%, závěsné oko 40mm., r.v. 1984, stav 
použitý, okr. OV
tel.: 775717183 49 000 Kč

 Přívěs nákladní BSS 1010

dělány brzdy, velmi dobré bočnice i dno, 
1 majitel (komunál) -zatím nezkoušeno 
sklápění, neplatné STK, r.v. 1981, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Přívěs sklápěcí Kogel
3 osý, nosnost 17, 8t, ABS, měchy, r.v. 2002, 
stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 300 000 Kč

příVěs - ostAtNí
nabídka

 Přívěs WEKA - BDF Jumbo - 
nízkoložný

2osý, nápravy BPW, měchy, ABS, prům. 
oka 40mm, bubn. brzdy, dvojmontáže, 
schránka na nářadí, celk. hm. 18t, užit. 
hm. 15. t, pohot. hm. 3t, pneu 235/75 
x 17. 5 (70%), možnost val. nástavby, 
MOŽN. PRONÁJMU S NÁSL. ODKUPEM, r.v. 
2003, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 139 000 Kč

 WECON AW 218 L přívěs BDF 
(nosič vým. nástaveb)

2osý, nápravy Mercedes-Benz, měchy, 
ABS, kotoučové brzdy, prům. oka 40mm, 
celk. hm. 18t, užit. hm. 15. 2t, pohot. 
hm. 2. 8t, možnost val. nástavby, MOŽN. 
PRONÁJMU S NÁSL. ODKUPEM, r.v. 2000, 
stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 98 000 Kč

 Přívěs podvalník

celková váha od 8t. do 30tun, ložná délka 
od 4m do 8, 5m, oj oko 40 nebo 50 mm, 
ABS, pneu od 80%do 100%, nová STK. 
Vše v dobrém stavu! Nutno vidět! Cena od 
190000 tis., r.v. 1987, stav použitý, okr. TP
tel.: 602228380, 775280578 dohodou

 Přívěs na přepravu strojů

celková váha od 8t. do 30tun, ložná délka 
od 4m do 8, 5m, oj oko 40 nebo 50 mm, 
ABS, pneu od 80%do 100%, nová STK. 
Vše v dobrém stavu! Nutno vidět! Cena od 
190000 tis., r.v. 1993, stav dobrý, okr. TP
tel.: 775280578, 602228380 dohodou
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 Přívěs - nosič výměnných násta-
veb Fliegl
i s nástavbou, r.v. 1999, stav dobrý, okr. JN
tel.: 602408083, 483394205 50 000 Kč

 Přívěs nákladní PPS 12 bez TP 
(za NA

plechový ´hasič´, velmi dobrý stav, r.v. 
1969, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 9 000 Kč

NáVěs - VAlNíK
nabídka

 TRAILOR návěs valník LOWDECK

třístr. shrn. plachta, zved. náprava, ná-
pravy SMB, zadní vrata, ABS, měchy, bub-
nové brzdy, vnitř. úchyty, servisní knížka, 
celk. hm. 35t, užit. hm. 27. 3t, pohot. hm. 
7. 7t, ložná dl. 13. 62m, lož. šíř. 2. 48m, 
lož. výš. 3m, MOŽNOST PRONÁJMU, r.v. 
2000, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 98 000 Kč

 KRONE SDP 27 návěs valník

třístranná shrn. plachta, nápravy BPW, 
zadní vrata, ABS, měchy, vyrovnání k 
rampě, bubnové brzdy, vnitř. úchyty, 
celk. hm. 41t, užit. hm. 33. 4t, pohot. 
hm. 7. 56t, ložná dl. 13. 62m, lož. šíř. 
2. 48m, lož. výška 2. 72m, na 34 palet, 
pneu 80-90%, MOŽN. PRONÁJMU S NÁSL. 
ODKUPEM, r.v. 2002, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 134 000 Kč

 Návěs Schmitz Jumbo
plachta, r.v. 2001, stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 195 000 Kč

 Přívěs nákladní BGV NPL 9

valníkový přívěs s plachtou, ABS, už. n. 6, 3t, 
celk. hm. 9, 5t, l. d. 8, 15m, š. 2, 47m, zadní 
vrata, závěsné oko 40mm, pneu př. 30%, 
zad. 70%., r.v. 1997, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 89 000 Kč

NáVěs - sKlápěč
nabídka

 SCHMITZ SKI 24 sklápěcí návěs 
(47m3)

47m3, AL korba, ocelový rám, nápr. SAF, 
zved. náprava, zadní vykláp. čelo + okén-
ko, měchy, ABS, EBS, kotouč. brzdy, nová 
plachta, NOVÉ PNEU, lávka, celk. hm. 35t, 
užit. hm. 28. 8t, pohot. hm. 6. 2t, ložná 
dl. 9. 7m, lož. šíř. 2. 4m, lož. výš. 2m, 
MOŽN. PRONÁJMU S NÁSL. ODKUPEM, r.v. 
2008, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 598 000 Kč

 Návěs Merlink sklápěč S1
obsah 25m3, měchy, ABS, Alu rám, ocel 
korba, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 135 000 Kč

 Návěs sklápěcí Panav
35 m3, r.v. 2003, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 195 000 Kč

 Návěs nákladní Spitzer SK 27 
Al silo

sklápěcí silo cisterna 58 m3, ABS, nové 
brzdy 4/2008, TK + atest, vyčištěno;, r.v. 
1994, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 239 000 Kč

NáVěs - ostAtNí
nabídka

 TURBO‘S HOET kontejnerový 
návěs

HIGH-CUBE, nápravy BPW, zved. náprava, 
kotoučové brzdy, ABS, měchy, schránka 
na nářadí, na 1x20, 2x20, 1x30 a 1x40 
stop, celk. hm. 36t, užit. hm. 31t, pohot. 
hm. 5t, výr. Belgie, MOŽN. PRONÁJMU S 
NÁSL. ODKUPEM, r.v. 2007, stav výborný, 
okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 189 000 Kč

 Mrazící návěs SCHMITZ
6ks, sklápěcí příčky, zvedací nápravy, pa-
letový koš, po celkové opravě vč. laku, rok 
výroby 1998 -2005, cena 200. 000 - 580. 
000, - Kč, stav výborný, okr. UH
tel.: 774440910 dohodou

 Návěs nákladní Goldhofer tele-
skop 3 zat. nápr

typ STZ L3 35/80, ložná 9 -15. 6 m / roztah 
6 m (13 - 19 m), repase přepákování řízení 
náprav + brzd. systému (vč. ABS), nové 
hydr. čerp. HYVA, 1 nová pneu Michelin, TK 
5/2011, r.v. 1990, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 666 000 Kč

poDVAlNíK
nabídka

 MONTY NP 2/350 V podvalníko-
vý přívěs (3osý, plachta)

3osý, podvalník na přep. osobních aut, 
cel. plachta, nájezdy, ložná dl. 5m, lož. 
šíř. 2. 2m, lož. výš. 2. 3m, nápravy AL-KO, 
celk. hm. 3. 500kg, užit. hm. 2. 720kg, 
pohot. hm. 780kg, r.v. 2006, stav výborný, 
okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Přívěs nákladní, speciální PV-
02-PN-P

NUNC 82, hmotnost celková 8200 kg, uži-
tečná 6600, délka 6000, šířka 2480, velmi 
dobrý stav, oka výměná průměr 40 a 50, r.v. 
1997, stav výborný, okr. HB
tel.: 777290856 85 000 Kč

 Podvalník Samro

prodám 3 osý podval, oje 50 mm, výborný 
stav-málo používaný-zakrývaný plachtou. 
hmotnost 24t. , samozvedací nájezdy 
pružinou., r.v. 1999, stav použitý, okr. NA
tel.: 608080218 dohodou

 Podval. přívěs Goldhofer
dvě nápravy - tandem, nájezdy, oko 50 mm 
( vložka na 40 mm), ložná plocha 6, 2 x 2, 
5 m, celková hmotnost 12 t, užitečná 8, 7 
t, dohoda o ceně je možná., r.v. 1995, stav 
dobrý, okr. KM
tel.: 607711162 270 000 Kč

 Návěs podvalník Nooteboo
roztahovací na 18m, nájezdy, naviják, 1 
majitel, r.v. 2007, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 950 000 Kč

 TRAJLERY (přepravníky) pro 
přepravu strojů s ojí

více ks skladem, možno i na objednávku, 
nutno vidět, ceny dohodou od 190. 000, 
- Kč, MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST, stav v 
provozu, okr. TP
tel.: 775280578, 602228380 dohodou

 NÁVĚS ZREMB

délka 7100, šířka 2500, provozní hmotnost 
7360kg, r.v. 1986, stav v provozu, okr. PY
tel.: 603202795 60 000 Kč

 Přívěs nákladní Gotha TL12 s SPZ 
(na ND ?

nedobrý stav = vhodný např. na opravy 
a TP s SPZ (nebo jen TP ?), r.v. 1963, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

KorbY, KoNtejNerY, 
NástAVbY...

nabídka

 Kontejnery na Liaz, Tatra řetězo-
vý systém
20 kusů, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 10 000 Kč

 Korba T815 S3
stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Korba třístranná S3 na Praga V3S

kompletní celokovová korba, ložná plocha 
korby - plech síla 4mm, nová korba, 
ocelové celokovové bočnice a čela, výška 
600 mm, nátěr základní barvou, kompletní 
kování vč. zajišťovacích kolíků, kompletní 
ovládání otevírání zadního čela, stav 
výborný, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 59 500 Kč
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 Korby na PV3S sklápeč

více kusů v různém stavu, cena 10 - 20. 
000, -Kč + DPH, stav uspokojivý, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 dohodou

 Korba PV3S valník

dřevěnná, pěkná, dobrý stav, více kusů, 6 - 
8. 000, -Kč + DPH, stav dobrý, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 dohodou

 Skříňová nástavba CARGO VAN

AL skříň, ocel. rám, podlaha - dřev. desky, 
vnitř. osvětlení, blatníky, na šíř. rámu 0. 
86m, celk. dl. 6m, celk. šíř. 2. 40m, ložná 
dl. 5. 94m, lož. šíř. 2. 31m, lož. výš. 2. 07m, 
výr. Francie, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Sklápěcí korba
délka 5, 80 + pomocný rám + meiler, 
nádrž, r.v. 2000, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 200 000 Kč

 Skříňová nástavba PV3S

nové, více kusů, 5 - 8. 000, -Kč + DPH, stav 
nový, okr. CB
tel.: 606420093, 602416786 dohodou

 Kobit GO sypací nástavba

chybí hydromotory + rozmetadlo, je motor 
Škoda 1203, dálkové ovládání;, r.v. 1997, 
stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 44 000 Kč

 Kobit nástavba sypač solanka

KOMPLET NÁSTAVBA typ GO, S RÁMEM (BEZ 
AUTA) motor Š 1203, šneky, dobré rozmeta-
dlo, r.v. 1997, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

PoPtávka

 Skříňová nástavba
jakákoli, pro použití jako sklad
tel.: +420777661244 dohodou

osobNí AutA
nabídka

 AUDI A6 AVANT 2. 5 TDI Combi

163 PS, 5ti dveřový, aut. klima, navigace, 
6x airbag, AL kola, 6ti stup. převod. , 
střeš. lišty, sedačky v kůži (el. nastav. ), 
vyhř. před. sedadel, PTS Paktronic, vykl. 
dřevem, ABS, ESP, radio (měnič CD), 
tempomat, mlhovky, el. zrcátka, centrál. 
zamykání (dálkové), zajištění proti neopr. 
, nast. volant, dělená zad. sedadla, kryt 
zav. prostoru, xenon. světla, servo, tón. 
skla, venk. teploměr, hands-free, pneu 
90%, r.v. 2004, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 198 000 Kč

 FIAT BRAVA 1. 4, 12V osobní 
automobil

sedan-liftback, 59 kW, autorádio, 
manuální převodovka, 5ti rychlostní, 
zadní stěrač, pevná střecha, vel. dobré 
pneu, STK do 8. 2011, r.v. 1997, stav 
dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 26 000 Kč

 Terénní automobil UAZ 469

s pohonem všech kol, plátěná snímatelná 
střecha, objem motoru 2445 ccm, nový lak, 
bez TP a SPZ, stav dobrý, okr. KI
tel.: 737215890, 558765228, 558765259 
 40 000 Kč

 Hyundai 2.5 D (EUR 2

278.672 km, 59 kW, 3 místa, nosnost 1.3 
t, el. okna, NEplati se zadny EKOpoplatek ! 
odhlaska jiz pred 2009 (platnosti zakona, 
TP+SPZ je, r.v. 1998, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 39 000 Kč

MultiKárY
nabídka

 Multicar M25 4x4
sypač s radlicí, r.v. 1989, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 155 000 Kč

 Multicar M25 montážní plošina 
MP10
r.v. 1993, stav výborný, okr. JN
tel.: 606830045 249 000 Kč

 Multikara M26 STAVTRANS S3

4x4, redukce, STK, ME, motor Iveco 2. 8, r.v. 
1997, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 230 000 Kč

 Multikara M26 STAVTRANS S3

4x2, redukce, STK, ME, motor Iveco 2. 8, r.v. 
2001, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 250 000 Kč

 Multikara M26 STAVTRANS S3

4x2, STK, ME, motor Iveco 2. 8, Euro 3, r.v. 
2004, stav výborný, okr. PU
tel.: 603448519 399 000 Kč

 Multikara M26 PROFILINE 
KOMUNÁLNÍ

4x2, redukce, celková repase, STK, ME, mo-
tor Iveco 2. 8, r.v. 1999, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 550 000 Kč

 Nízkotlaká cisterna NCS 1500

na Multikar, repase, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 52 000 Kč

 Magma 4x4 S3/NOSIČ

přední hydraulika (vývody), diesel motor 
Peugeot 1. 9 D, závěs; JIŽNÍ ČECHY (nebo 
po dohodě u nás), r.v. 1996, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 99 000 Kč

 Multicar S3 (st. podnik

1 majitel (st. podnik - min. provoz) - nové: 
lanovody ruční brzdy + simerinky zadního 
náboje, r.v. 1988, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 49 000 Kč

 Multicar KOMUNÁL komplet

GO 1991, KOMPLET: sypač (snek Beilhack 
1000 z 1996) + radlice, cisterna, zametací 
koště, 1 majitel, dobré pneu. bez maileru a 
korby!, r.v. 1979, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 122 000 Kč

 Multicar S3

1 majitel (komunál), spravena hydr. nádž, 
r.v. 1989, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Sypací nástavba na Multicar M25
2 kusy, ceny od 50. 000, - Kč, stav nový, 
okr. JN
tel.: 606830045 dohodou
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 Multicar 4x4 26 KOMUNAL

diesel Iveco, výměnný NOSIČ, S3 korba + 
sypač Beilhack ZZM 26 (z 2005), nástavec 
na radlici, 1 majitel - komunál, dobré pneu, 
servisní knížka, redukce - plazivý chod, 
nová přední pera, r.v. 1997, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Radlice na sníh - Multikar

repase, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 27 000 Kč

 Sypač vozovek SVS

celková repase, ovládání z kabiny, stav 
dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 79 000 Kč

 Silniční zametač SVS

celková repase, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603448519 44 000 Kč

MiKrobusY
nabídka

 Mikrobus Renault Master

15 osob, klimatizace, nezávislé topení, r.v. 
2000, stav dobrý, okr. CB
tel.: 777272153, 739631095, 387994957 
 220 000 Kč

DoDáVKY A užitKoVá Do 
3,5t

nabídka

 Renault Kangoo Express 1, 2i 16V

benzín, naj. 108tkm - poctivé kilometry, 
můžeme doložit, 1 majitel, výkon 55kW, 
pravidelný servis, manuál, airbag, koupeno 
v ČR, boční dveře, součástí vozidla je 
plechová přepážka, pneu 80-90%, nové 
STK, r.v. 2004, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 99 000 Kč

 Renault 110 ODTAH naviják

diesel 2.8, plyn. topení, spací nástavba 
PONY Fantasy, tažné na 3.5 t, nádrž 150 
l, tachograf, 7.4 m délka, r.v. 1999, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 133 000 Kč

piCK-up
nabídka

 Škoda Pickup LXI 1, 3 na zemní 
plyn CNG

naj. 191tkm, 2. majitel, palivo na stlačený 
zemní plyn typ CNG-EKOSS I. /MPI, včetně 
certifikátu a platné revize na tlakové ná-
doby, provoz ocel. láhve do 8/2012, výkon 
50kW, objem 1289 cm3, pneu 30%, STK 
3/2012, r.v. 1999, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 35 000 Kč

 Land Rover series III

pravostranný (GB), benzin 2.3, bez TP - 
možno veteran SPZ, lamino střecha, alu 
karoserie, nová pneu + přední pera, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 55 000 Kč

čtYřKolKY

MotorKY

VYsoKozDVižNé VozíKY
nabídka

 VZV Balcancar EV 654

nosnost 1. 25t, baterie v pořádku, stav v 
provozu, okr. PI
tel.: 777640405, 773640406 dohodou

 Vys. vozík BALCANCAR DV 1792
3. 5t, r.v. 1996, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 120 000 Kč

 Vys. vozík Balcancar DV 17. 86
2, 5t, po GO, stav po GO, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

 ND na Balcancar 1733 + 1786
převodovky, nápravy, díly motorů, stav 
dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

 Balkancar 1792 diesel na 3.5 t

4V diesel Perkins D3900, zdvih 3.3 m, nove 
zadni pneu, r.v. 1990, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 77 000 Kč

 Vys. vozík Bulhar
pohon 4x4, nosnost 3, 5t, kabina, r.v. 1992, 
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 155 000 Kč

 Desta Bulhar 3, 5t

diesel, 3-válec, nosnost 3, 5t, zánovní pneu, 
přední pneu dvoumontáže, slušný stav., 
stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 115 000 Kč

 Desta
Prodám více kusů vzv Desta, Balkancar 1, 
6 t. 2, 5 t. 3, 2t. diesel Ceny dohodou., r.v. 
1990, stav použitý, okr. TP
tel.: 775280578 dohodou

 Desta 3222 terén diesel

typ TM, na 3.2 t, GO 1999, TP + EV list, 
nové přepákování řízení, Zetor 47 kW, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 155 000 Kč

 Desta Vysokozdvižný vozík Desta 
TXK

terénní, jetá na zpevněném povrchu, vše 
plně funkční, r.v. 1997, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 190 000 Kč

 Desta DV25A a kabinou
nosnost 2, 5t, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 65 000 Kč

 Vys. vozík Desta 3222 s kabinou
stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 165 000 Kč

 Boční vys. vozík NB 63
r.v. 1989, stav výborný, okr. TP
tel.: 736613100, 417572646 130 000 Kč

 Paletovací vozík vysokozdvižný
630/1, 6m, ruční, stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 12 000 Kč

 Vys. vozík V. K. P. SB 40 Q-60-7

na plyn, nosnost 4t, výška zdvihu 6m, při 
vyložení 0, 7m, jako nový, jezdil jen v hale, 
r.v. 2007, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 890 000 Kč

 Still R 70 16 T

zdvih 3.3 m / 1.2 t, automat, LPG + benzin, 
boční posuv, vidle FEMA 1.2 m, otevřená 
kabina / rám, dotyk display, r.v. 2002, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 111 000 Kč

www.truck-inzert.cz
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MANipulátorY
nabídka

 Ostatní Manitou 525

Hmotnost 5t výsuv teleskopu 5m pohon 
4x4x4 stroj k dodělání po požáru kabiny 
ostatní agregáty včetně podvozku  v 
pořádku  investice cca 65000Kč., r.v. 2005, 
stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 183 000 Kč

rYpADlA/NAKlADAče - 
sMYKoVá

nabídka

 BOBCAT THOMAS 85 S nakladač 
smykový

1. 500mth, hmotnost 1. 338kg, motor 
KUBOTA, 3 válec, výkon 11. 8kW, čelní 
lžíce (šíř. 105cm), MOŽNOST PRONÁJMU 
S NÁSLEDNÝM ODKUPEM, r.v. 2003, stav 
výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 170 000 Kč

 Bobcat 753 smyk nakladač

Hmotnost 2,7t,motor Kubota čtyřválec,stroj 
od soukr.zemědělce v SRN málo jetý 
prav,udržovaný okamžitě k užívání, r.v. 
1997, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 195 000 Kč

 Gehl 3825 smyk.nakl

Hmotnost 2,1t motor Kubota čtyřválec 
rychloupínák+lžíce 160cm ruční ovládání 
super stroj, r.v. 1997, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 159 000 Kč

 Rypadlo DH 112 + bourací 
kladivo KRUPP
+ adaptér kladina na UNC, r.v. 1989, stav 
dobrý, okr. CR
tel.: 608184189 150 000 Kč

rYpADlA/NAKlADAče - 
KoloVá

nabídka

 Atlas 1404 (4 lopaty vc svah

13.122 h, 4 lopaty (zub 85 + 100 cm + 
hladká 50 + SVAH 2 m), diesel Deutz; 16 t, 
r.v. 1993, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Atlas 1302 kol.bagr 13t

Bagr po prvním majitel výbava lžíce 
90,30cm/možno i zavírací rotátor v ceně 
19000Kč/pohon 4x4,motor Deutz plně v 
pořádku dohoda a doprava možná., r.v. 
1988, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 155 000 Kč

 Nakladač UN 053. 2
r.v. 1988, stav výborný, okr. TR
tel.: 602508027 220 000 Kč

 Nakladač UN 053
2 čelní radlice, pohon 4x4, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 115 000 Kč

 Nakladač UN 053. 1
r.v. 1989, stav dobrý, okr. TR
tel.: 602508027 110 000 Kč

 ZTS UN 053 + výbava !

vč. odzkoušeného příslušenství nejlépe jako 
komplet, vítán protiúčet za stejný, ale ne tak 
vybavený, V CENĚ: hladká, zubová i velkoobj. 
lopata + drapák + 2 frézy - na pařezy i asfalt 
+ jeřábek, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 155 000 Kč

 ZTS UNC 200

GO 2008 - prevodovka, GO 2009 - motor, 
pneu 70%, lzice 2m3 **** lokace stroje 
Slovensko, doprava dohodou, r.v. 1982, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 233 000 Kč

 Čelní nakladač UNK 320
r.v. 1981, stav dobrý, okr. MB
tel.: 606648880, 326784103 120 000 Kč

 Ostatní UNK 320

Hmotnost cca 15t motor po GO v roce 2009 
nové čerpadlo pojezdu stroj seřízený plně 
funkční po jednom majiteli včetně dvou 
rezervních pneu., r.v. 1990, stav použitý, 
okr. TA
tel.: 777782650 99 000 Kč

 Čelní nakladač UNK 200
r.v. 1980, stav dobrý, okr. MB
tel.: 606648880, 326784103 200 000 Kč

 Traktorbagr JCB 3D 4x4
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 195 000 Kč

 JCB 530.120 tel.manip.

Telesk.manipulátor všestraného využití s 
dosahem 12m,zdvihem 3,3t,pohon 4x4x4 
včetně krabího chodu,pneu 60%,čtyři 
rychlosti pojezdu,výbava paletizační 
vidle+lžíce okamžitě k provozu., r.v. 1998, 
stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 349 000 Kč

 Rypadlo JCB 3CX
teleskop, klapačka, bourací kladivo, TP + 
SPZ, r.v. 1992, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 255 000 Kč

 Rypadlo kolové Komatsu WB 97S
vývod na kladivo, vidle a svahovku, r.v. 
2002, stav dobrý, okr. HB
tel.: 777181319, 602181318 dohodou

 Čelní nakladač SCHAEF

+vidle, hladká lžíce, klapačka, r.v. 1997, 
stav dobrý, okr. PY
tel.: 603202795 270 000 Kč

 Kolový bagr Case 788
má všechny výhody, r.v. 1999, stav velmi 
dobrý, okr. PB
tel.: 721455295, 318874206 440 000 Kč

 Ostatní Velmeer V450 víceúčový

Víceúčelový stroj bagrovací podkop,6.smě-
ná zahrnovací radlice,drenářní bagrovací 
pás  o šířce 20cm se šnekem super rychlost 
hloubka až 1,5m plně v pořádku., r.v. 1996, 
stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 165 000 Kč

 Caterpillar M 312

vývody, radlice 2.5 m, opěry, lámací rame-
no 6 m (3.25 + 3.65 + 2 m), vč 70 zubové 
lopaty, r.v. 1997, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 444 000 Kč

 Kubota kolový mini 3.3 t

KH 16 W, 4 lopaty - 50 + 40 + 20 výkop, 
+2 zánovní pneu, 3V diesel D 1402BH 
vodou chlazený, DOKUMENTACE ! šíře 
podvozku 1.74 m x výška kabiny 2.56 
m x přepravní délka od 5 m (dle polohy 
ramene) x rozvor 1.6 m, otočná kabina, 
stabilizátor náprav/podvozku, r.v. 1984, 
stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Fermec 760 (Terex)

5.543 h, provoz 2003, 3/2007 oprava moto-
ru Perkins vč. turba za 150.000 (je FA);, r.v. 
2002, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 649 000 Kč

 Ostatní MF 965 turbo 4x4

Massey Ferguson, 12.130 h, 67 kW Perkins, 
klapačka, teleskop, vidle, joystick, vývody, 
2 podkop lopaty, NOVE PREDNI PNEU, r.v. 
1998, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 444 000 Kč
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 Ostatní Kaiser S2 MOBIL

8.1 t, 7.123 h, EKO olej, hydr. vývody na 
svah. + kladivo + drapák, možno dokoupit 
rorátor (otočná hlava) či další lopatu - není 
v ceně. pravidelný autorizovaný servis., r.v. 
2000, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 1 333 000 Kč

 Stavostroj COM 3010 kompaktor

motor Cummins 6V,hydropřevod. ZF 3 WG 
250 ,dobrý startér+turbo+kardan+kladka 
a vrtule větráku. nejde vzduch+brzdy+trny 
kola 10 cm,škrab. bez nožů;, r.v. 2000, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 858 000 Kč

PoPtávka

 Koupím traktorbagr Bělorus
od roku 1985 uvítám každou nabídku. Tel. 
775280578
tel.: 602228380, 775280578 dohodou

rYpADlA/NAKlADAče - 
pásoVá

nabídka

 Pásový bagr Warynski K611

funkční, šířka pásů 800 mm, stav odpovídá 
stáří stroje. Při rychlém jednání sleva., r.v. 
1989, stav stav neuveden, okr. --
tel.: 382211878 dohodou

 Ostatní Takeuchi TB035

hmotnost 3, 5t, rychloupíná Lenhof MS03, 
2x lžíce, knicmatik, chybí kryt motoru, r.v. 
1996, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 169 000 Kč

 Caterpillar 235 DFS (47 t) vrch 
klap

15.050 h, 190 kW, klapaci lopata 2 m3, od 
2003 temer nepouzivan ! plne funkcni bez 
vetsich oprav, vyskovy lomovy vyloznik., 
r.v. 1992, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 950 000 Kč

rYpADlA/NAKlADAče - 
KráčejíCí

nabídka

 Kaiser X4 Turbostár

v r. 2002 nový motor, přetěsněná hydrauli-
ka, seřízeno zn. servisem ARTE, nové velké 
pneu, přečepované rameno, nový startér, 
nové filtry a náplně, v r. 2008 nový lak, 
novější typ kabiny, vývody na kladivo a 
powertilt, možnost příslušenství - břit na 
80 lopatu, 40 +150 lžíce, powertilt-zánov-
ní., r.v. 1997, stav výborný, okr. NA
tel.: 608080218, 608080218 dohodou

 Kráčející bagr Menzimuk 5000
r.v. 1989, stav velmi dobrý, okr. PB
tel.: 721455295, 318874206 dohodou

 Schaeff HS 40 +SVAHOVKA

motor Perkins, teleskop, hydr. svahovka (z 
UDS lopaty, r.v. 1989, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 222 000 Kč

MiNirYpADlA
nabídka

 Minirypadlo ZEPPELIN ZR 55

3. 700mth, hmotnost 5. 5t, mot. Perkins, 
4 válec, 2 lžíce (55 a 75cm), dosah 5. 6m, 
rychloupínák, ovládání joysticky, nasta-
vitelný výložník, ocelové pásy, MOŽNOST 
PRONÁJMU S NÁSLEDNÝM ODKUPEM, r.v. 
2000, stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 399 000 Kč

 Gehl MB138 minibagr

Minibagr hmotnost 1,5t gumové pasy 
knicmatik,radlice.,lžíce stav okamžitě k 
použití., r.v. 1992, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 128 000 Kč

 Ostatní Takeuchi TB015

hmotnost 1, 6t, gumové pásy 80%, radlice, 
knicmatik, vývody na přídavný hydraulický 
okruh, r.v. 1995, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 155 000 Kč

 Ostatní Takeuhi TB015

1, 6t, hydraulicky roztažitelný podvozek, 
radlice, vývody na přídavný hydraulický 
okruh, r.v. 1998, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 178 000 Kč

 Caterpillar 301. 5

pásový minibagr, váha 1, 5t, vývod na 
kladivo, 3 lžíce, výborný stav., r.v. 2004, 
stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 289 000 Kč

jeřábY
nabídka

 Ostatní TAKRAF RDK 300

43 t, 30 nosnost, pásový jeřáb s lanovým 
výložníkem s elektrodiselovym pohonem - 
preprava dohodou;, r.v. 1986, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 444 000 Kč

DozerY
nabídka

 LIEBHERR 722

Prodám dozer Liebherr 722 ve výborném 
stavu., r.v. 1994, stav výborný, okr. A
tel.: 608881849 490 000 Kč

 Dozer T130 širokopásový
nový lak, pásy 95%, stav výborný, okr. CB
tel.: 602202703, 602641312 dohodou

 Pásový buldozer B10M. 000E

traktor T10M, výrobce URALTRAK Čelja-
binsk, motor D180, výkon 132kW, přeprav-
ní délka 5, 6m, výška 3, 17m, hmotnost 
stroje 20, 1t, polosférická radlice, objem 
radlice 4, 75m3, šíře radlice 3, 3m, 3-zubý 
rozrývač, šířka pásu 0, 5m., r.v. 2007, stav 
velmi dobrý, okr. OV
tel.: 775717183 720 000 Kč

 Ostatní T 130 širokopas / bahňák

pasy 90%, rolny 80%, radlice 4 m, pomoc-
ný motorek, možno přikoupit další nové 
pasy !, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 249 000 Kč

VrtNé souprAVY
nabídka

 Zemní reverzní rakety
+ přísluš. /ceny od 87. 000, -Kč/, stav nový, 
okr. CB
tel.: 602461557 dohodou

silNičNí stroje
nabídka

 Autogrejdr Baukema SHM 5/120
r.v. 1984, stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 250 000 Kč

 Mercedes unimog 140
pohon 4x4, sypací zařízení, čelní radlice, 
sekačka, r.v. 1993, stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 400 000 Kč
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 Řezač asfaltu a spár CLIPPER 
NORTON C85

Řezač asfaltu a spar, motor HONDA GX390 
ben. 4-takt po G. O. v 6. 2007! !! ruční start, 
plynulé spouštění řezu, vodní zkrápění, 
vodící lišta, prům kotouče max 500 mm. , 
nyní kotouč 450 mm - stav 60 %., r.v. 1995, 
stav po GO, okr. PU
tel.: 603813305, 603171101 dohodou

 Ostatní řezač spár RS 12 -nový 
kotouč

Distar (Vymyslický), chlazení vodou, benzin 
motor Honda GX 160 (5.5 kW), 1x užitý ko-
touč asfalt (laser 350 mm -za 3000 +dph;, 
r.v. 1994, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 19 900 Kč

 Ostatní ABG Titan 111 finišer

, + Ingersoll Rand nyní pod VOLVO, 8.2 t, 
3.600 h, šíře max 3 m, základní nivelace, 
4V Deutz motor, opraven hlavní pojezdu, 
plynový výhřev žehličky, r.v. 1996, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 444 000 Kč

 Ostatní SCHMIDT swingo 250 
zameták 4x4

EUR 3, 3.260 h, hydropohon, pravidelný 
servis - provoz od dubna do října, r.v. 2005, 
stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 699 000 Kč

 Stavostroj Skrejpr SM 150

scraper, 10 - 15 m3, 2x motor Liaz 634 (2x 
148 kW); přesunuje zaminu - nahradí až 

3 mechanismy (auto + bagr + buldozer); 
DOPRAVA v EU ZDARMA, r.v. 1989, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 499 000 Kč

 fréza asfalt. za traktor

zánovní! nová = 250 tis! fi Bystroň, 3bodo-
vý úchyt, pohon kardanem, 500 x 400 x 100 
cm, 400 kg, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

VibrAčNí VálCe
nabídka

 Vibrační válec ZTS Stavostroj 
VVW 3403
ručně vedený, nový jednoválcový diesel 
motor, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 30 000 Kč

 Vibrační válec WACKER WDH 6070
ježkový, dálk. ovládání, r.v. 1994, stav 
dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 120 000 Kč

 Vibrační válec VVW 3403
stav výborný, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 dohodou

hutNíCí stroje
nabídka

 DOPRODEJ - likvidace

Výprodej motorů stabilních HONDA, 
YANMAR, HATZ, ROBIN, WACKER, FARYMAN 
a jiných značek, některé kompletní, jiné 
nekompletní, mnoho ND k těmto motorům, 
katalogy, návody a ostatní manuály servis-
ní i jiné. Motory většinou z drobné stavební 
mechanizace/vib. pěchů, desek, řezaček a 
pod. / Prodej za velmi nízkou cenu - pouze 
jako celek! !!, stav použitý, okr. PU
tel.: 603813305, 605867531 dohodou

 WEBER TC70S

vibrační deska reverzní, váha 500 kg, motor 
Faryman diesel - start klikou, ochranný 
rám, centrální bod, boční hut. lišty, r.v. 
1997, stav nutná oprava, okr. PU
tel.: 603813305, 464625212 dohodou

 Vibrační deska HOPPT CPT 60 - III

Jednosměrná vibrační deska, váha 60 kg, 
motor ben. 4 takt HONDA GX 160, ochranný 
rám, centrální bod, transportní podvozek, 
vodní zkrápění, transportní madla, sklopná 
rukojeť. PLNĚ NOVÝ STROJ - ZÁRUKA! !! 
Výborná na zámkovou dlažbu i živice. .., r.v. 
2008, stav nový, okr. PU
tel.: 603813305, 464625212 dohodou

 Vibrační deska HOPPT CPT 80P

Jednosměrná vibrační deska, váha 80 kg, 
motor ben. 4 takt HONDA GX 160, ochranný 
rám, centrální bod, transportní podvozek, 
vodní zkrápění, transportní madla, sklopná 
rukojeť. PLNĚ NOVÝ STROJ - ZÁRUKA! !! 
Výborná na zámkovou dlažbu, živice, 
podklady. .., r.v. 2008, stav nový, okr. PU
tel.: 603813305, 464625212 dohodou

 Vibrační deska MIGHT WLP100

Jednosměrná vibrační deska, váha 64 kg, 
motor ben. 4-takt HONDA GX160, ruční 
start, ochranný rám, transportní podvozek, 
sklopná rukojeť, příprava pro tlumící pod-
ložku, NOVÝ STROJ - záruka! !!, r.v. 2008, 
stav nový, okr. PU
tel.: 603813305, 464625212 dohodou

 Ostatní Vibrační deska C80

hmotnost 115 Kg, motor Honda GX160, 6, 5 
PS, 15 kN, rozměry 53x50, 70 Hz, manipu-
lační kolečka, gumový a ocelový pěch, r.v. 
2010, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 20 500 Kč

 Ostatní Pěch rammax DS 68

vibrační pěch Rammax, 73 kg, 1995, diesel 
motor 3.1 kW Yanmar L40;, r.v. 1995, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

čerpADlA betoNu

betoNárKY, MíChAčKY, 
VibrolisY

nabídka

 Automatická mobilní betonárka 
AMB 22
demontovaná, v provozu, + silo na cement, 
stav v provozu, okr. ME
tel.: 602281577 500 000 Kč

 Betonárka SB 20
po GO, stav výborný, okr. DO
tel.: 603529583 dohodou

 Forma na výr. stropních trámců
12m, 12 drah, stav nový, okr. UL
tel.: 602118363 75 000 Kč

 Linka na výrobu tenkostěnných 
betonových desek
jednoduchá výroba, tloušťka 10 - 20 mm, 
chráněno užitným vzorem, stav dobrý, 
okr. UL
tel.: 602118363 600 000 Kč

 Uzávěr na cement. silo
stav nový, okr. UL
tel.: 602118363 4 000 Kč

VýtAhY, KlADKostroje, 
zDVihACí plošiNY

nabídka

 Stavební výtah Steinweg Super-
lift 300 Z

dosah 18 m, nosnost 300 kg, pohon Elektro, 
www. maschinenboerse-oswald. de, r.v. 
1994, stav použitý, okr. ZZ
tel.: +493514222522, +491637004203 
 120 000 Kč

 Stavební výtah Steinweg Suprlift 
200 S

dosah 15 m, nosnost 200 kg, pohon Elektro, 
www. maschinenboerse-oswald. de, r.v. 
1996, stav použitý, okr. ZZ
tel.: +493514222522, +491637004203 
 82 500 Kč

 Vrátek el. EVL 300
r.v. 1991, stav výborný, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 dohodou
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 Elektrický lanový kladkostroj 
BALCANCAR
s elektrickým pojezdem 3, 2t a 5t včetně 
konstrukce, cena 8, - Kč/kg, stav dobrý, 
okr. SY
tel.: 603538137, 461631365 dohodou

 Stavební výtah Steinweg Optilift 
500 Z

dosah 15 m, nosnost 500 kg, pohon Elektro, 
www. maschinenboerse-oswald. de, r.v. 
1992, stav použitý, okr. ZZ
tel.: +493514222522, +491637004203 188 
000 Kč

 Stavební výtah GEDA 500 ZZP

dosah 15 m, nosnost 500 kg, pohon elektro 
380 V, www. maschinenboerse-oswald. de, 
r.v. 2002, stav použitý, okr. ZZ
tel.: +493514222522, +491637004203 245 
000 Kč

 Výsuvný stavební výtah GEDA 
1500 ZZP

dosah 15 m, nosnost 1500 kg, pohon 
Elektro, www. maschinenboerse-oswald. 
de, r.v. 2002, stav použitý, okr. ZZ
tel.: +493514222522, +491637004203 450 
000 Kč

 Osobonákladní výtah NOV 1000 D
r.v. 1988, stav výborný, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 dohodou

 Ostatní Zdvihací plošina s pojezd

ALPAX SB nosnost 300kg výška zdvihu 
9m hydraulicky ovládaná +elektro nové 
akumulátory plně funkční v pořádku, r.v. 
1993, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 90 000 Kč

příslušeNstVí A ostAtNí
nabídka

 ZTS lopaty UDS

ruzne ! hladka velka, trhaci 3zub, s 
vyzprázdněním, rozvaděče, cena za kus;, 
stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 9 000 Kč

 Unex Lopata příkopová DH

r.v. 1985, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 lopata Volvo ECR 58

60 + 10 svah, na rychloup., na minibagr do 
6 t, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 7 700 Kč

 nove LOPATY ruzne (Anglie)

CAT, Case aj. - kvaltiní druhovýroba Anglie 
! různé typy, pouze na objednání po min. 
50% záloze (dokladem) VŠE až po vzá-
jemném odsouhlasení podmínek. TERMÍN 
záleží na typu lopat. Skladem u dodavatele 
bývá pravidlem max. cca týden, stav stav 
neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 13 000 Kč

 lopata Schaeff Terex HR 14

45 + 50 zubová na čep, minibagr do 3 t, 
CENA ZA KUS, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 6 600 Kč

 Lopata UNK 320 zuby

max 1.5 m3; délka 2.4 m;, r.v. 1990, stav 
stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 Lopata na UNC nová 1 ks - á 6. 
670, - Kč bez DPH
Lopata míchací na UNC nová - 1 ks á 59. 
900, - Kč bez DPH, stav nový, okr. UO
tel.: 777234831, 777234832, 465420816
 dohodou

 Ostatní Lžíce +rychloupínák na 
bagr

Dvě lžíce šířka 40 a 22cm nové +rychloupí-
nák na prům.čepu 35mm a šířku ramene do 
12cm., r.v. 2009, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 14 500 Kč

 Bobcat použ.lžíce na minibagry

Různé druhy na minibagry a bagry ceny 
od 5000Kč+DPH.Hydraulické svahovky 
ceny od 18000Kč+DPH.Rychloupínáky od 
13000Kč+DPH., r.v. 1999, stav použitý, 
okr. TA
tel.: 777782650 5 000 Kč

 Ostatní Lžíce na všech.bagry 
nové

Lžíce na bagry o prům.čepu 30mm s šířkou 
ramene do 125mm šířka lžic 60cm/cena 
7000Kč/ a 100cm/8500Kč/dohoda, r.v. 
2010, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 7 000 Kč

 Ostatní Lžíce na všech,bagry

Nové hydr.svahovky na rychloup.zn.Lenhof 
MS01 a MS03 šíře 100cm/16000Kč/,120c-
m/17000Kč/ a 140cm /19800Kč/ super 
nabídka, r.v. 2010, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 16 000 Kč

 Caterpillar Hydr.klapačka lžíce

šíře 178cm,za stroju Atlas,kramer,Schaef 
zachovalá v pořádku nesešoupaná, r.v. 
1998, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 30 000 Kč

 Caterpillar pevná svah.lžíce 4ks

Pevná šíře 140cm  a 150cm super stav cena 
za 1ks, r.v. 2002, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 10 000 Kč

 Ostatní Rychlopupínák na 
všechn.bagry

Typ Lenhof MS01 na bagr s prům.čepu 
30mm s šířkou ramene do 11cm super, r.v. 
2006, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 10 000 Kč

 Ostatní Na všechny bagry 
rychloupínák

Rychloupínák zn.Lemac na bagr s prům.
čepu 40mm šířka ramene do 14cm je do 
čepů o prům.35mm a rozteč 18,5cm. super, 
r.v. 2004, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 12 000 Kč

 Prodloužení vidlí na Vys. vozík
délka 1 500mm, nosnost 3, 5t, stav dobrý, 
okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

 Podkop na UNC 060
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 48 000 Kč

 Kleště na kulatinu na UN 053
stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 48 000 Kč
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 Ostatní Všechny bagry Rychlou-
pínák

Zn.Lenhof MS03 na bagr s prům.čepu  
40mm šířka ramene do 14cm super, r.v. 
2006, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 12 000 Kč

 Ostatní Hydraulická svahovka 
na bagr

Dvoupístová hydraulická svahovka 
vhodná na bagr 5-8t,šíře 120cm,ob-
jem 0,35m3,hmotnost cca 250kg,čepy 
prům.45mm,rozteč ramene 14,7cm,vzd.
mezi čepy 24cm.Nová.Dohoda, r.v. 2010, 
stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 39 000 Kč

 Vidle na vys. vozík
rozteč 500mm, nosnost cca 5t, délka 1 
700mm, stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

 Probst otočné Vidle palet

oko 25, hydr. Otoč, šíře + délka 1 m, výška 120 
cm;, r.v. 1992, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 Bobcat Bobcat pal.vidle

Paletizační vidle na Bobcat řady 5,6,7,8 
nebo na stroje s europlotnou., r.v. 2010, 
stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 17 900 Kč

 Naviják lesnický dvoububnový
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 25 000 Kč

 Čelní sněhový pluh na Škodu 706
šíře 3500mm, r.v. 1986, stav nový, okr. JN
tel.: 606830045 20 000 Kč

 Sypací zařízení na Škodu 706
na přepravu balené směsi, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 25 000 Kč

 Sypací zařízení za traktor
stav velmi dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 12 000 Kč

 Bobcat Příslušenství Bobcat

na Bobcat od 14. 000 + DPH, paletizační 
vidle 17. 900 + DPH, kladivo na Bobcat 59. 
000 + DPH, stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 14 000 Kč

 Ostatní Vrták na všechny stroje

Vhodný na bagr nebo smykový nakl. 
průměr čepu 30mm /možno upravit/hyd-
romotor zn.Danfos /výr.SRN/2xvrták 20 a 
30cm vše nové odzkoušeno, r.v. 2010, stav 
použitý, okr. TA
tel.: 777782650 35 000 Kč

 Ostatní Sekačka DA08 k mini-
bagru

od 2 000 - 4 000 Kg, r. v. 2010 - Nová, 
možnost použití k ožínání křoví, r.v. 2010, 
stav použitý, okr. TA
tel.: 777782650 69 000 Kč

 Ostatní Hanix H26,hmotnost 2,8t

Stroj po prním majiteli v SRN pravidelně 
servisovaný výbava nový rychloupínák+-
nové lžíce ,vývody na kladivo pasy 50% 
okamžitě k provozu., r.v. 2002, stav použitý, 
okr. TA
tel.: 777782650 249 000 Kč

 Bourací kladivo na UNC 060, 750
plně funkční, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 38 000 Kč

 Bourací kladivo na traktorbagr
předvedu v chodu, r.v. 2002, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 50 000 Kč

 Ostatní Radlice grader s pístnicí

délka 3,62 m / šířka 0,5 m / délka pístnice 
1,5 m; na Baukema SHM 4 120;, r.v. 1985, 
stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 35 000 Kč

 Radlice sněhová 3.5 m

na Liaz / S 706, kola, naklápěcí dělená bez 
pístnice, vč. up. desky 300 kg (1 t), na výběr 
z dalších podobných radlic; cena za ks !;, 
stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 29 000 Kč

 Ostatní Bagela 6000 nový BUBEN 
C

NEPOUŽITÝ (jen zaprášený) uskladněný 
otočný buben recyklátoru živičných směsí, 
stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 66 000 Kč

 Radlice traktor 1.6 x 0.75 m

zadní, gumový břit, chodníková zkrácená; 
máme též přední radlici 2 x 1.1 m za cenu 
11.000 +dph;, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 9 000 Kč

 Radlice traktor 2 x 1.1 m

přední, ale máme i zadní chodníkovou 
zkrácenou 1.6 x 0.75 m za 9.000 +dph;, 
stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 11 000 Kč

 ZTS DH 112 Násada přední

r.v. 1985, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 drapák na UNC

na bobík ZTS, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 Rozrývák dozeru T 170

chybí zub + 1 pístnice, r.v. 1980, stav stav 
neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 17 000 Kč

 vrtáky ZTS k UNC

2x vrtné zařízení / příslušenství ke smyko-
vým nakladačům cca do 3. 5 t - typy UNC 
060, 061, 750 apod. 1 komplet vč. 3 vrtáků 
- 1 + 1. 2 + 1. 35 m a 1 bez vrtáků / možno 
i na ND, stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 49 000 Kč

VrtAčKY
nabídka

 Vrtačka stojanová TOS VS 32/B
2 ks, stav výborný, okr. LI
tel.: 777585070 52 000 Kč

brusKY
nabídka

 Bruska na vrtáky BNV 80
stav velmi dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 52 000 Kč

 Bruska na plocho JUNG
vel. jako BPH 20, stav dobrý, okr. LI
tel.: 777585070 46 000 Kč

 Brusky stojanové a leštičky různé
stav dobrý, okr. LI
tel.: 777585070 dohodou

soustruhY

pilY, DělíCí stroje
nabídka
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 Pila okružní HVP 60
stav výborný, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 dohodou

 Formátovací pila
netovární výroby, délka řezu 330cm, stav 
dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 25 000 Kč

 pila na kov KFD 250

325 kg, Masivní listová PILA NA KOV s 
regulací záběrového přítlaku, s chlaze-
ním. Max. průměr polotovaru 250 mm. 3 
rychlosti: 56-90-145 /min, výrobce FEMI, 
stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 6 000 Kč

sVAřoVACí A boDoVACí 
zAřízeNí

FrézKY
nabídka

 Podpěry pro horizontální frézu
stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

hobloVKY

lisY
nabídka

 Lis hydraulický TOS Rakovník 
DC 10
litina, stav dobrý, okr. LI
tel.: 777585070 22 000 Kč

NůžKY
nabídka

 Ruční profilovací nůžky NP 10
stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

ohýbAčKY, zAKružoVAčKY
nabídka

 Ohýbačka hydraulická
2000/2mm, ZTS Košice, stav dobrý, okr. LI
tel.: 777585070 65 000 Kč

 Klempířské stroje - různé
stav dobrý, okr. LI
tel.: 777585070 dohodou

 Ohýbačka 2000/6, 3 ZTS
stav výborný, okr. LI
tel.: 777585070 150 000 Kč

VYbAVeNí pNeuserVisu
nabídka

 Drásačka
na oprac. nákl. pneu s cyklon. odlučova-
čem, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 25 000 Kč

 Lupínkovač
na oprac. nákl. pneu, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 25 000 Kč

zVeDáKY
nabídka

 Hydraulický zvedák 7t s patkou
stav nový, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

 nájezdová hydr. rampa na 12 t

ZDVIHACÍ, VÝBORNÝ stav- málo užíváno ! 
Délka rovné části 7 m, šířka 2.6 m, délka 
nájezdu 2.5 m, z toho cca 1 m odníma-
telných. Vhodná pro opravy a inspekce 
nákladních i osobních vozidel, automobilů, 
traktorů.;, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 130 000 Kč

KoMpresorY
nabídka

 Kompresor el. 3 JSK
r.v. 1992, stav dobrý, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 23 000 Kč

 Kompresor el. 1 JSK
stav výborný, okr. OC
tel.: 728953957, 585313838 12 000 Kč

 Kompresor PKD 12
cena na požádání, stav v provozu, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Kompresor SKD 202 + bourací 
kladivo
r.v. 1989, stav v provozu, okr. JN
tel.: 606830045 25 000 Kč

 Ostatní kompresor DK 331

4V diesel Tatra 924, výkon 5.5 m3/min, tlak 
7 bar, r.v. 1975, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 19 000 Kč

 Ostatní kompresor SKD 202

557 h, šroubový, 3V diesel Zetor 5201, 0.9 
Mpa / 0.024 m3, r.v. 1991, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 Sušička KAISER TA 5 + AQUAMAT 
2
r.v. 1999, stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164, 352672164 dohodou

eleKtroCeNtrálY
nabídka

 Ostatní elektrocentr 2.5 kW 
benzi

zánovní 380 / 220 V benzinový generátor, 
OHV, 3 fáze, el. start, více ks - cena za 1, r.v. 
2008, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 9 000 Kč

 Ostatní elektrocentr. 5 kW diesel

Geko 4001, motor Honda GD 320 - 317 
cm3, 70 dB, nádrž 4.6 l, asynchronní 
generátor 16 A, 3.9 kVA, 230 V, 710 / 510 
/535 mm, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 19 000 Kč

 Ostatní centrála přívěs 30 kW 
diesel

400 V, 4V diesel Tatra 924, úloženka orig. v 
původním stavu = 17 h !!, d 3 x v 2.3 x š 2 
m, r.v. 1989, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

eleKtroMotorY
nabídka

 Elektromotor 7, 5kW, 1450ot.

hmotnost motoru 85 kg, průměr hřídele 38 
mm, stav výborný, okr. PI
tel.: 777640405, 777020226 3 500 Kč

trANsForMátorY

MYCí zAřízeNí

ostAtNí stroje A 
příslušeNstVí

nabídka

 Prodám kompletní truhlárnu
dřevostroj/protahovačka, pásová pila, 
okružní pila, pásová bruska, dlabačka, srov-
návací stroj, universál. posouvač, nástroj. 
bruska, fréza na dřevo., stav dobrý, okr. LT
tel.: 602281015 dohodou

 REGÁLY - likvidace

Doprodej regálů, likvidace skladů! !!, stav 
výborný, okr. PU
tel.: 603813305, 605867531 dohodou

 Dílenské šuplíky

250 ks dílenských šuplíků 51 x 37 x 11 cm, 
dřevěné i překližkové, velmi dobrý stav - 
likvidace elektroskladu. Cena za kus - min. 
odběr 50 ks., stav výborný, okr. PU
tel.: 603813305, 464625211 20 Kč

 Pevná rampa na vozidla do 3t
stav dobrý, okr. UL
tel.: 603777660 20 000 Kč

 Litinový stůl s drážkami 900 x 
x700 mm
stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 8 000 Kč

 Litinový stůl
1. 265x1. 265mm, vč. nohou, stav dobrý, 
okr. SO
tel.: 352672164, 352672164 20 000 Kč

 Regál na hutní materiál
délka 6m, tovární výroba, variabilní, stav 
dobrý, okr. SY
tel.: 603538137, 461631365 dohodou

 Ostatní Kobit sekačka ramenová

příkopová, odzkoušeno na prodané PRAGA 
UV 80, Kobit SQ6 + Gilbers H12D;, r.v. 
1995, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 66 000 Kč

trAKtorY, MAlotrAKtorY
nabídka

 Zetor 5611

ramena na hydrauliku i na sklápění, oje na 
zavěšení vlečky, nové pneu, STK 10/2010., 
r.v. 1972, stav použitý, okr. OV
tel.: 775717183 120 000 Kč

TRUCK-inzert.cz
PŘÍJEM ŘÁDKOVÉ INZERCE
radkova@truck-inzert.cz
tel.: 777 02 02 26
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 Traktor Z 7211
síla motoru 46kW, r.v. 1986, stav dobrý, 
okr. MB
tel.: 606648880, 326784103 130 000 Kč

 Traktor Z 7711
síla motoru 50kW, r.v. 1987, stav dobrý, 
okr. MB
tel.: 606648880, 326784103 150 000 Kč

 Traktor Zetor 7745
r.v. 1991, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 230 000 Kč

 Z 8011

tech. stav dobrý, pneu 50-60%., stav 
použitý, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Z 8011

Zetor 8011, dobrý tech. stav, pneu 50-
60%., r.v. 1983, stav použitý, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Zetor 12145 s předním náhonem
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 160 000 Kč

lesNiCKé stroje
nabídka

 Vyvážecí souprava TBJ 1010 B

VS TIMBERJACK 1010 B, nosnost 10 t, 
vynikající technický stav, pneu 60%, HR 
LOGLIF, dosah 10, 5 m, motor 4-válec, 82 k, 
náhr. díly - řetězy na kola 2 ks., r.v. 1998, 
stav výborný, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Vyvážecí souprava TBJ 678 MB

VS TIMBERJACK 678 minibrunet, GO 
rozvaděče HR a rozvaděče řízení, pneu 
60-70%., stav velmi dobrý, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Vyvážecí souprava Timberjack 
678 minibrunet
GO rozvaděče HR a rozvaděče řízení, pneu 
60-70%., stav velmi dobrý, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Z 6945 s lesní nástavbou
Z 6945 s navijákem TUN 40, ČR ve tvaru 
navalovacího žlabu, GO motoru a navijáku., 
stav po GO, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 260 000 Kč

 JOHN DEERE 6320 + naviják + 
čel. rampovač

JOHN DEERE 6320 s navijákem 1-bubnovým 
na 3-bod. závěsu radiově ovládaným a 
čelním rampovačem. Možnost pokračování 
leasingu., r.v. 2008, stav výborný, okr. OC
tel.: 774548854 leasing

 UKT SAME + naviják GLOGGER

UKT SAME s navijákem GLOGGER 2 x 8 t na 
radiové ovládání, přibližovacím štítem a 
čelním rampovačem. Cena: 380. 000, - Kč + 
DPH, r.v. 1983, stav po GO, okr. OC
tel.: 602776126 380 000 Kč

 LKT 80

Velmi dobrý tech. stav, z lesnického učiliště, 
málo jezdil v lese,, r.v. 1979, stav velmi 
dobrý, okr. SU
tel.: 602776126, 774548854 390 000 Kč

 LKT 81

LKT 81 r. v. 1986 rám nevařený, zadní pneu 
100%, převodovka a spojka po GO v r. 2007, 
motor dobrý, 2 ks řetězů na kola, r.v. 1986, 
stav po GO, okr. OC
tel.: 602776126 dohodou

 Zetor 9540 s lesní nástavbou 
Agama
rampovač + 2 bubnový naviják, r.v. 2000, 
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 400 000 Kč

 Harvestor PONSSE HS16ERGO

finské výroby, průměrný technický stav, 
průměr kácení 73 cm, kabina má vytápění 
a radio., r.v. 1987, stav použitý, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Stroj na kácení stromů Makeri
odvětví, nakrájí, r.v. 1985, stav dobrý, 
okr. JN
tel.: 606830045 200 000 Kč

 Železný kůň KAPSEN, vyvážecí 
souprava

velmi dobrý technický stav. Možnost 
pokračování leasingu, odstupné 50. 000 Kč 
+ 37x5213+DPH. Více foto zašlu., r.v. 2008, 
stav nový, okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 leasing

 Ostatní Harvestor OSA 670

švédský lesní speciál, 22 t, motor Scania 
D8 - 120 kW (163 HP), rameno 7 m, katalog 
v CZ; DOPRAVA ZDARMA;, r.v. 1976, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 299 000 Kč

trAKtoroVé příVěsY A 
NáVěsY

nabídka

 Traktorový přívěs cisternový 1. 
000l
1. 000l, laminát. , nové pneu, stav dobrý, 
okr. SO
tel.: 352672164, 352672164 5 500 Kč

 Ostatní Ostatní Traktorový přívěs

na váleček, samovýroba -bez SPZ a TP, oko 
40; ložná plocha 95 x 130 cm, celková délka 
s ojí 2.9 m;, r.v. 1990, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 5 000 Kč

KoMbAjNY

příslušeNstVí
nabídka

 Drapák k LKT 81

1. drapák k lesnímu kolovému traktoru LKT 
81, nutná oprava kleští. V případě zájmu 
prodám kleště samostatně., stav dobrý, 
okr. OC
tel.: 602776126, 774548854 dohodou

 Mulčovač příkopový Berti

180 cm, výsuvný, traktorový, stav dobrý, 
okr. PU
tel.: 603448519 19 000 Kč

 sekačka traktorová

odstojeno ze Zetoru, CZ výroby, vč. nádrže, 
rámu aj., stav stav neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 25 000 Kč

 sekačka Godde GZA 750

na traktor, 7.5 m, 190 bar, KOMPLET - vč. 
rámu, nádrží, ovládání. odstrojeno ze 
Zetoru 9540, r.v. 1998, stav stav neuveden, 
okr. TP
tel.: 608244780 77 000 Kč

ostAtNí
nabídka

 Rýhový zalesňovací stroj RL 
2-019

Rýhový zalesňovací stroj RL 2-019 pro 
mechanizovanou výsadbu prostokoř. a 
obalovaných sazenic les. dřevin. Adaptér na 
3-bod. závěs UKT Z 7245, Z 6945, Z 8045. 
Výkon: až 3 - 8 000 ks/sm dle stavu půdy., 
r.v. 1980, stav po GO, okr. OC
tel.: 602776126 120 000 Kč
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NáhrADNí DílY - MotorY
nabídka

 Letní sleva 30 % na Akubaterie 
ZAP

Nabízíme kvalitní (ISO 9001) akubaterie 
ZAP všech typů s výraznou slevou. Pro 
veškeré osobní, nákladní a užitkové vozy. 
Záruka 2 roky, doprava po celé ČR 200 Kč/
kus. Např. akubaterie 12V 100 Ah za cenu 
1686, - Kč + DPH, akubaterie 12V 125 
Ah za cenu 1998, - Kč +DPH, akubaterie 
12V 145 Ah za cenu 2307, - Kč +DPH, 
akubaterie 12V 180 Ah za cenu 2667, - Kč+ 
DPH. Ceny platné do vyprodání zásob., stav 
nový, okr. CB
tel.: 387221154, 602 158 568 1 686 Kč

 Motor + převodovka Daf 45C11 
+ zadní náprava
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 dohodou

 Motory T 815
8 válec, 10ti válec, 12ti válec, cena na 
požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Motor - převodovka na UNK 320
stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 dohodou

 Motor YANMAR, HONDA, WAC-
KER, ROBIN

více ks, stav dobrý, okr. PU
tel.: 603813305, 603171101 dohodou

 Motor Zetor typ 7201
stav výborný, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 ND na motor Tatra 815
hlavy, válcové jednotky atd. , cena na 
požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Motor dom Tatry 148 s výkonost-
ním čerpadlem
málo jetý, stav velmi dobrý, okr. NB
tel.: 737952912 30 000 Kč

 Ford motor 6V (z Cargo 1313)

bez turba, vč. převodovky ZF - vše plně 

funkční, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 22 000 Kč

 Liaz Š 706 MOTOR kropice RT

z funkčního auta - možno + převodovka (+ 
dalších 25. 000, -); mírně ohnutý kryt ven-
tilů (domeček), bez startéru, převodovka 
bez krytu + čerpadla, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 25 000 Kč

 Startery Zetor 7011, 8011 s 
reduktorem

Nabízíme velmi kvalitní náhrady starterů 
Zetor 7011 12V / 2, 7 kW a 8011 12V 2, 7kW 
s reduktorem. Záruka 1 rok. Uvedená cena 
1857, - Kč bez DPH. Zasíláme i na dobírku, 
poštovné 100, - Kč., stav nový, okr. CB
tel.: 387221154 1 857 Kč

 Z prototypu vozidla - nejetý 
diesel Motor Cummins 4BTA3 9
výkon 97kW, obsah 3900ccm, 4 válec, 
turbo, motorová brzda, možno předvést ve 
vozidle, stav výborný, okr. UL
tel.: 602118363 110 000 Kč

 VÝPRODEJ - likvidace

Výprodej motorů stabilních HONDA, 
YANMAR, HATZ, ROBIN, WACKER, FARYMAN 
a jiných značek, některé kompletní, jiné 
nekompletní, mnoho ND k těmto motorům, 
katalogy, návody a ostatní manuály servis-
ní i jiné. Motory většinou z drobné stavební 
mechanizace/vib. pěchů, desek, řezaček a 
pod. / Prodej za velmi nízkou cenu - pouze 
jako celek! !!, stav použitý, okr. PU
tel.: 603813305, 605867531 dohodou

NáhrADNí DílY - 
přeVoDoVKY

nabídka

 Převodovka Š706MTS 24
stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Převodovka na Liaz
9st. , cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Převodovka Liaz 100
10ti stup. , cena na požádání, stav nový, 
okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Převodovka Š 706 MTSP 24
stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Převodovka T 148
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Převodovka T 815
bez synchronu, cena na požádání, stav 
dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Liaz S 706 prevodovka

ze sypače; s pulkama;, r.v. 1982, stav na 
ND, okr. TP
tel.: 608244780 13 000 Kč

 Liaz 4x4 převodovka

z podvozku 110 - na prodej též TP 4x4 
NOSIČ/komunál + nápravy;, r.v. 1986, stav 
na ND, okr. TP
tel.: 608244780 25 000 Kč

 Liaz S 706 RT prevodovka

vyndano z pojizdne kropice AKV, stav na 
ND, okr. TP
tel.: 608244780 29 000 Kč

 Ostatní převodovka na T 330 
-nová

na ruský dozer, r.v. 1990, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 222 000 Kč

 Přídavná převodovka - sestup T 
815 valník, agro
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Diferenciály zadních náprav T 
815
stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Mezinápravové diferenciály T 
815 - valník, CAS, MIX
stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Převodovka míchacího zařízení - 
MIX AM 369
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 ZTS Měnič UNK 320

s hydraulikou, máme i disky nebo zubovou 
lopatu;, r.v. 1985, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 22 000 Kč

NáhrADNí DílY - NáprAVY
nabídka

 Nápravy SAF /2ks/

kompletní, typ. RSM 9042, kompletní vč. 
pér a měchů, bubnové brzdy, zatížení 9. 
000/11. 000kg, původně na valníkovém 
návěsu, r.v. 1991, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 8 000 Kč

 Přední náprava IVECO MP 440 E 
42 T tahač
r.v. 1996, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Přední hnaná náprava Š 706 RTHP
(hasičské auto) cena na požádání, stav 
dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Přední hnaná náprava MAN 4x4 
+ převodovka
r.v. 1992, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 50 000 Kč

 Přední náprava T 815
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Zadní náprava IVECO 190. 38 PT
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Zadní náprava + diferenciál na 
IVECO MP 440 E 42 T tahač
r.v. 1996, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Zadní náprava na vys. vozík 
DESTA TM
stav dobrý, okr. SO
tel.: 352672164 dohodou

 Zadní náprava Liaz 110
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou
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 Zadní náprava na Liaz 110 ABS
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Zadní náprava T 815 tahač
měchy, cena na požádání, stav dobrý, okr. 
TA
tel.: 602270963 dohodou

 Zadní náprava na Š 706 MTSP 27
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Zadní náprava T 148
První a druhá náprava., stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Náprava NV 30. 23. 20
tupláky, RÁBA, cena na požádání, stav 
dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Liaz 4x4 nápravy (z 110

možno i převodovka + TP NOSIČ/komunál, 
r.v. 1986, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 20 000 Kč

 Diferenciál na IVECO MP 440 E 42 
T tahač
r.v. 1996, stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Diferenciál zad. nápravy na Liaz
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Diferenciál zadní nápravy na Š 
706 MTS RÁBA
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Reduktor zad. nápravy na Liaz
vč. náboje kola, cena na požádání, stav 
dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Kardan k nakladači KNB 250
přední náprava - zánovní, stav velmi dobrý, 
okr. PV
tel.: 732866583 dohodou

NáhrADNí DílY - pNeu, KolA
nabídka

 Pneu Barum 10. 00 - 20
16 pláten vč. disku, nejeté, stav nový, okr. 
SO
tel.: 352672164 3 000 Kč

 Pneu 6. 5x10
kompletní nové kolo 6, 5x10 balcancar, stav 
nový, okr. SO
tel.: 352672164 1 900 Kč

 pneu Michelin R20 XZL

365 85, 164 G vodící, 70%, 6 ks -CENA ZA 
KUS (nové stojí cca 25.000 +dph),
Nosnost 5.000 kg, max. rychlost 90 km/h 
(G) ,PŘI KOUPI VŠECH je 1 ZDARMA !;, stav 
na ND, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

TRUCK-inzert.cz 
inzertní noviny
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 Ostatní pneu 26.5x29 Barum 
(50%

EM, 26 pláten, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 Ostatní pneu 26.5x25 GoodYear 
(100%

42 pláten, NEPOUŽITÁ, E7, nylon (výroba 
Luxemburg), stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 25 000 Kč

 Ostatní pneu 18x25, 40 PR 
extrem

3 + 3, 5x 40% + 1x 100%, vysoce kvalitní 
obutí - cena v ČR je 100.000,- ! hodné na 
kontejnerové překladače. výrobce Primex a 
Simex. CENA ZA KUS, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 29 000 Kč

 Ostatní pneu 16x25 Bridgeston 
R25

zimní, 30%, 445x19 177 E, 2 ks jiný vzor - 
cena za ks, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 29 000 Kč

 30% pneu 17. 5x25 (UNK 320

16 pláten, EM, 4 ks - cena za 1, stav stav 
neuveden, okr. TP
tel.: 608244780 3 000 Kč

 Kompletní kola
11/20, 12/20 více ks, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

NáhrADNí DílY - KAbiNY
nabídka

 Kabina T 148
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Kabina T 815
krátká, cena na požádání, stav dobrý, okr. 
TA
tel.: 602270963 dohodou

 Části kabiny T815
Roh, střecha, podlaha, a pod., stav dobrý, 
okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

NáhrADNí DílY - KorbY
nabídka

 Korba T815 - bočnice + čelo
Nové provedení, stav velmi dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Korba skl. Molčík z MAN TGA 4x4
korba i s rámem a mailerem, délka 
6100mm, šířka2350mm, r.v. 2003, stav 
použitý, okr. A
tel.: 602342108 160 000 Kč

 Korba T 148 S3
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

NáhrADNí DílY - 
hYDrAuliKA

nabídka

 Hydraulické hadice
různé, nová zásilka, stav nový, okr. SO
tel.: 352672164 50 Kč

 Hydraul. zvedák TCG 1340
na vlek skl. /2ks/, stav nový, okr. PI
tel.: +420777661244 dohodou

 Hydraul. zvedák TZG 2400
na T 815 AGRO /2ks/, stav nový, okr. PI
tel.: +420777661244 dohodou

 Unex Pístnice DH 6xx

ZÁNOVNÍ; délka 2.3 m, šířka 25 cm, vnitřní 
oko 10 cm, 572 kg;, r.v. 1990, stav na ND, 
okr. TP
tel.: 608244780 44 000 Kč

PoPtávka

 Koupím pístnici na DH 112
Sháním pístnici na ovládání podpěr bagru 
na stroj DH 112 nebo DH 113.
tel.: 602559056, 469350103 dohodou

NáhrADNí DílY - ostAtNí
nabídka

 Rám na IVECO 440 E tahač

vč. diferenciálu a náprav, r.v. 1996, stav 
dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 ND na VOLVO FH 12
různé drobné náhradní díly, stav dobrý, 
okr. PI
tel.: 736532424, 603199986 dohodou

 Spojka na VOLVO FH 12/420
kompletní, dvoulamelová, nově obložená, 
originál VOLVO, stav dobrý, okr. PI
tel.: 736532424, 603199986 dohodou

 Nádrž palivová (hliníková - 
800l, na DAF)

délka 170cm, výška 72cm, hloubka 73cm. 
(Dále nabízíme ocelové nádrže - 3ks - 
410, 400 a 300l na DAF - cena dohodou), 
stav výborný, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 16 000 Kč

 Plachta shrnovací na návěs
dl. 13. 6m, stříbrná, na návěs valník 
SCHMITZ, stav dobrý, okr. PI
tel.: 736532424, 603199986 dohodou

 Podjezdové zábrany k návěsu
hliníkové, stav dobrý, okr. PI
tel.: 736532424, 603199986 dohodou

 Rám na sklápěcí návěs

na ND, zn. LANGENDORF, r.v. 1998, stav 
nutná oprava, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 DAF- hliníková nádrž 1000l

Nádrž o rozměrech 2200, 70, 65 cm je 
promáčklá v rohu, ale NETEČE! Byla na XF95 
ale pasuje i na XF105. Je to největší nádrž 
co se dělá., stav použitý, okr. BN
tel.: 723333081 dohodou

 ND na DAF 85. 400 CF tahač (vč. 
TP)

rám, nápravy, měchy, servo, chladič a další. 
, vč. technického průkazu, r.v. 1996, stav 
dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 ND na IVECO MP 440 E 42 T tahač
diferenciál, rám, nápravy a další, r.v. 1996, 
stav dobrý, okr. PI
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

 Náhradní dily na Liaz
motory, převodovky, kabiny, nápravy, stav 
dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 dohodou

 Liaz 4x4 podvozek NOSIČ s TP

12/1986, 4x4 + NOSIČ nástaveb (valník + 
fekál + kropice + sypač) od 1997, vyhořelá 
kabina ale velmi dobrý podvozek i pneu! 
Vítaný prodej vcelku již není možný - mož-
no TP + nápravy, převodovka. .., r.v. 1986, 
stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 dohodou

 ND na T 148
nápravy, převodovky a jiné, stav dobrý, 
okr. CR
tel.: 608184189 dohodou

 Nosné roury T 148
přední, zadní, cena na požádání, stav 
dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Rámy T 815 - různé typy
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Torzní tyč T 148, T 815
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Palivová nádrž Tatra, Liaz
cena na požádání, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Náhradní díly na T 815, T 148 a 
autojeřáby
hlavy motoru, ložiska, hřídele, sestupy, vý-
ložník AD28, kabina AD28, podvozek, skříň 
čerpadla, skříň otoče, opěry vodorovné, 
stav na ND, okr. A
tel.: 602215577, 271720020 dohodou

 Buben na MIX AM 369
Vysoké lopatky, objem 6 kubických metrů., 
stav výborný, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

 Tatra UDS Rozvaděč

2 ks; cena za ks;, r.v. 1985, stav na ND, 
okr. TP
tel.: 608244780 9 000 Kč
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 Náhradní díly na Škodu 706 RTH 
AKVE ( kropička )
stav dobrý, okr. NB
tel.: 737952912 dohodou

 JCB Oškrt 20 kg pro kladivo

průměr 70 mm, na typy kladiv HM 160 - 
960, 2 NEPOUŽITÉ kusy cca 70 cm, cena 
uvedena za 1;, r.v. 1990, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 14 000 Kč

 ZTS čerpadlo SPV 90

čerpadlo hydrauliky - REPASE spec. firmou 
cca před 5 lety - od té doby na skladě !; 
nejen na UNEX DH 41;, r.v. 1989, stav na 
ND, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 Unex Chladič DH 411

r.v. 1985, stav na ND, okr. TP
tel.: 608244780 15 000 Kč

 nové autobaterie z Anglie

12V, 40 až 225 Ah, cena je za 170 Ah ! 
záruka. POUZE NA OBJEDNÁNÍ - ÚHRADA 
PŘEDEM FAKTUROU. dodání do 10 dní od 
zaplacení. DOPRAVA NENÍ V CENĚ / volitelné 
-TABULKA NA WWW, stav stav neuveden, 
okr. TP
tel.: 608244780 3 300 Kč

 Vývěva na T148
Přepravník cementu, stav dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

práCe stAVebNíMi stroji

oprAVY strojů
nabídka

 Rovnání rámů, opravy rámů, 
rovnání koreb, opravy koreb

Provádíme rovnání rámů havarovaných 
nákladních vozidel, návěsů a přívěsů za 
výhodné ceny. Opravy hlikových i oce-
lových koreb a nástaveb. Dále nabízíme 
pískování a lakování vozidel, svařování 
hliníkem a další opravy. www. borkovec-
truck. cz, stav stav neuveden, okr. --
tel.: 603199980, 603199986 dohodou

reVize
nabídka

 Revize a čištění nádrží na ropné 
látky
služby po celé ČR, stav stav neuveden, 
okr. --
tel.: 605257116 dohodou

ostANí

NebYtoVé prostorY
nabídka

 Nezadlužený areál v Ústí nad 
Labem - Hoření 20
nová veřejná čerpací stanice, 3 mycí boxi, 
pneuservis: hala, dílny, zvedáky, kanceláře, 
pára, kanalizace, stav velmi dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 23 000 000 Kč

pArCelY

roDiNNé DoMY

bYtY

VYbAVeNí

NáDrže
nabídka

 Nádrž 16. 000 l

ocelová, komplet žárově zinkovaná, kufrový 
průřez, mírná deformace po zinkování bez 
vlivu na konstrukci a pevnost, včetně spod-
ního rámu, revizní průlezy, spodní výstupy 
s přírubou, vnitřní vlnolam., r.v. 2010, stav 
nový, okr. PY
tel.: 777314614 190 000 Kč

 Nádrž na PHM
3. 000l - 30. 000l, dvouplášť., stav výborný, 
okr. UH
tel.: 604208593 dohodou

 Nádrž - Bencalor na PHM
objem 16 m3, nadzemní dvouplášťová, 
revize, defektoskopie, základní nátěr, stav 
dobrý, okr. A
tel.: 777772700 106 000 Kč

 Nádrž Bencalor NDN 16 + výd. 
stojan

Prodám (i jednotlivě) 5 nadzemních 
dvouplášťových nádrží NDN 16 (16000 
litrů) ve výborném stavu (viz foto)., stav 
výborný, okr. SO
tel.: 777289700 dohodou

 Nádrž Bencalor NND 26 + výd. 
stojan

stav výborný, okr. SO
tel.: 777289700 dohodou

 Cisterna z návěsu ZVVZ NCA 
20-120
obsah 25 kubíků, cena na požádání, stav 
dobrý, okr. TA
tel.: 602270963 dohodou

VýDejNí stojANY
nabídka

 Výdejní stojany

Prodám výdejní stojany benzínTYP8951, 
31SOPA nafta 8951, 31A SOPA, dobrý stav, 
cejchované. Stojan TYP 8956. 61B na 40ks 
klíčů. Bližší informace na mob. 777289700, 
stav výborný, okr. SO
tel.: 777289700 dohodou

 Nádrž na PHM - kompletní 
výdejna nafty
stojan, výdejní automat - řídící systém, 
objem 22 m3, nadzemní, dvouplášťová, 
stav nový, okr. A
tel.: 777772700 590 000 Kč

ostAtNí

stAVebNí MAteriál

spojoVACí MAteriál

hutNí MAteriál

šAloVáNí, beDNěNí...

DoprAVNíKY
nabídka

 Dopravníky
různé druhy + ND, stav dobrý, okr. PU
tel.: 776311397, 469311237 dohodou

Kotle A VzDuChoteChNiKA
nabídka

 Teplovzdušný agregát Sahara 
- pára
motor 380V, 10 ks, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 2 500 Kč

 Parní, plynový kotel BK 4, 0-T 80
výrobce ČKD Dukla, závod Tatra Kolín, málo 
používaný, slouží jako rezerva, r.v. 1988, 
stav velmi dobrý, okr. MB
tel.: 326711821, 326711821 550 000 Kč

MAriNgotKY, buňKY, hAlY

potrAViNářsKé stroje A 
VYbAVeNí

nabídka

 Antikorové síta (rošty)+ pod-
stavce

z nemagnetické čisté nerez oceli, rozměr 
cca 90 x 60 cm /65ks/ (používáno na uzení 
sýrů) (Při odběru více než 10ks sleva), stav 
dobrý, okr. PI
tel.: 777640405, 382525744 dohodou

stroje NA KáMeN A píseK

stroje NA sNíh
nabídka

 Radlice na sníh
čelní i zadní /více ks/, stav nový, okr. NA
tel.: 606795381 dohodou

 Sněhová fréza na Zetoru 6945
pohon motor Tatra T138, umístěný v zadní 
části Zetoru, stav dobrý, okr. JN
tel.: 606830045 dohodou

stroje zAMetACí A čistíCí
nabídka

 Avia 31 zametač ČIVO 6

provoz 1996, servo, přední kartáč, skrápění, 
doložené investice, nástavba 4. 4 m3 s 
hadicí na sání + výstražný systém - zánovní 
síto + nové malé kartáče, r.v. 1992, stav 
použitý, okr. TP
tel.: 608244780 155 000 Kč

 IFA KM 2301 zametak

1 majitel,  není 4x4, TK 3/2010, možno jiný 
stejný motor auta, r.v. 1988, stav použitý, 
okr. TP
tel.: 608244780 99 000 Kč
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r.v. 2000-2010 539.000,-Kč

JCB 530-70 AGRI-SUPER a 535-95AGRI-SUPERMERLO P35.12/P35.13/P36.13PLUS/P38.14 TURBOFARMER P36.10 PLUS/P41.7/P36.7

P40.7/P34.7/P33.7KT/P55.9CS

dle kusu 650.000,-Kčr.v. 2005-2010839.000,-Kčr.v. 2005/2006
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 Ostatní zametak Schorling BKF

2 t, samosběr s SPZ, diesel 1.6 VW, objem 
odpad nádrže 1.2 m3 + vodní 250 l, r.v. 
1992, stav použitý, okr. TP
tel.: 608244780 122 000 Kč

teXtilNí A obuVNiCKé 
stroje

tisKAřsKé stroje

železNičNí A KolejoVá 
VoziDlA

ostAtNí
nabídka

 Násypka ocelová 2ks
2. 5 x 2. 5 m, stav dobrý, okr. UL
tel.: 602118363 8 000 Kč

AKTUÁLNÍ 
INZERÁTY 

NALEZNETE NA
http://www.truck-inzert.cz

NeNAšli 
jste Co 

hleDáte?
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POJÍZDNÁ PROVOZNÍ NÁDRŽ NA MOTOROVOU 
NAFTU S VÝDEJNÍM STOJANEM

FAHRBARER BETRIEBSBEHÄLTER FÜR 
DIESELTREIBSTOFF MIT EINEM TANKSTÄNDER

Pojízdná provozní nádrž se skládá z 
ocelové ležaté jednoplášťové netlakové 
nádrže vybavené vlnolamy pevně spoje-
né s podvozkem. Nádrž je standardně 
vybavena sací armaturou s uzavíracím 
zpětným ventilem na konci sacího potru-
bí, plnící armatura je opatřena  Füllstop 
automatickým ventilem proti přeplnění. 
Pro kontrolu množství zásoby slouží 
měrná  a odkalovací armatura.

Der fahrbare Betriebsbehälter besteht aus ei-
nem liegenden drucklosen Stahlbehälter, aus-
gerüstet mit Wellenbrecher und fest mit dem 
Fahrgestell verbunden. Der Behälter ist stan-
dardmäßig mit einer Saugarmatur und einem 
Absperrventil am Ende der Saugleitung  aus-
gerüstet, der Füllanschluss ist mit einem auto-
matischen  Füllstop- Ventil gegen Überfüllung 
ausgerüstet. Für Kontrolle der Vorratsmenge 
dient eine Mess- und Abklärarmatur.

Pojízdná provozní nádrž je určena pro 
neveřejný výdej a skladování pohon-
ných hmot pro vlastní   potřebu uživa-
tele.

Der fahrbare Betriebsbehälter ist für eine 
nichtöffentliche Ausgabe und Lagerung der 
Kraftstoffe für Eigenbedarf des Benutzers 
bestimmt.

Pojízdné nádrže 
na motorovou naftu 
3 - 15 m3. 
Certifikát TÜV platný 
pro všechny země EU. 
Přepravní rychlost 
40 nebo 80 km/h.

CERNIN s.r.o., 
Sídlo fi rmy: Kružberk 38, 747 86 Kružberk

Tel./fax: 556 300 830
mobil: 728 885 977, 604 307 329

E-mail: kovacikova@cernin.cz, www.cernin.cz

Pojízdné nádrže na 
motorovou naftu 3 - 15 
m3. Certifikát TÜV platný pro 
všechny země EU. Přepravní 
rychlost 40 nebo 80 km/h.

prodej jeřábů ČKD

prodej náhradních dílů 
na autojeřáby ČKD - CELÁ ČR

servis autojeřábů ČKD 

servis nákladních a osob. vozidel

www.kupjerab.cz

777 735 802   777 735 818
info@kupjerab.cz

TODAY, s.r.o.
Pneumatiky osobní, nákladní, EM pláštì

Provozní doba

PO-PÁ    8:00 - 15:00 hod

Provozovna: Lipová cesta 736
399 01 MILEVSKO
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Nové pneu rùzných znaèek
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Protektory vèetnì kostry
N
E
U

info@todaysro.cz

www.todayshop.cz

- EM pláštì
- zemìdìlské pneu
- lesní pneu
- stavební pneu
- speciální pneu

DOPRAVA ZDARMA

TRUCK-inzert.cz

PŘÍJEM ŘÁDKOVÉ INZERCE

radkova@truck-inzert.cz

tel.: 777 02 02 26


