Mark entreprenad, Transporter & Maskinuthyrning.
Vi säljer ballast även i storsäck med våra krok/kranbil!
Uthyrning av grävmaskiner upp till 8 ton rotortillt m.m.

Neuson 8003 RD är en välhållen lättkörd grävare från 2008 med ca 5200 maskintimmar, uthyres med eller utan Engcon rotortillt
EC209 från år 2018 med gripkassett med SVAB L8 spakar! Alla redskap är nyinköpta 2018 till denna maskin!
Maskinen är utrustad med rotor med gripkassett extra motvikt och långa stickan för bättre räckvidd!
Uthyres med planeringsskopa, grävskopa, kabelskopa och tjälkrok.
Pris med rotortillt:
• 1 dygn (8 timmar körtid ingår):
2500:- exkl. moms.
• Helg, fredag em - måndag 07,00 (16 tim. körtid ingår):
4400:- exkl. moms. (= 2200:-/dag)
• 3 dygn (24 timmar körtid ingår):
6300:- exkl. moms. (= 2100:-/dag)
• Arbetsvecka 5 dagar (40 tim körtid ingår):
9800:- exkl. moms. (= 1960:-/dag)
• En hel vecka 7 dagar (56 tim körtid ingår):
11760:- exkl. moms. (= 1680:-/dag)
• Extra körtimmar Neuson 8003 RD:
350:- exkl. moms/tim.
Avdrag för hyra Neuson 8003 RD utan rotor/dag
-300:- exkl. moms/dag.
Denna maskin har S45 redskapsfäste och vi har även gallerskopa, sten, riv-och sorteringsgrip, SweepEx borste 1,8 meter och
pallgafflelställ m.m. för uthyrning till denna maskin!
Maskinen är vid leverans fulltankad, tvättad och städad. Vid återtagandet skall detta vara utfört, alternativt vi fixar och
debiterar. Hämta hos oss eller vi kör ut. Maskinen är försäkrad. Självrisk tillkommer vid skada.
Vid leverans/utlämning ingår även en snabbkurs i hur maskinen fungerar och hur skoporna bytts.

Hyr även ut dessa maskiner: paddaor / markvibrator, motorkap m. m.
Vi kan även hjälpa till med transporter med våra krok/kranlastbil och gräv jobb i mån av tid!

Transport och försäljning av grus och jord även i storsäck m.m.
Välkommen att ring om ni har frågor

Adress

Telefon

E-post/web

Organisationsnummer

Bankgiro

Wintby fastighets AB

0708-210 430

bjorn@wintby.se

165568566359

765-3595

www.wintby.se

Momsreg.nr/VAT-nr

Swish nr

SE556856635901

123 221 05 73

Duvesjön 450
442 92 Romelanda

Innehar F-skattebevis och Yrkestrafiktillstånd.

Välkommen att ring om ni har frågor

