SzékelySzerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telephely: 1097 Budapest, Határ út 50/a.
Székhely: 1201 Budapest, Átlós utca 55.
Elérhetőségeink:
Gépbérlet: +36 (20) 417-11-10
Préstechnológia radiál-axiál préskötés a szükséges kiegészítő szerszámokkal,
tartozékokkal. Menetvágó, hornyoló gépek és tartozékai. Magfúró gépek, koronafúrók és
tartozékaik.
Gépbérlet: +36 (20) 417-11-11
Műanyagcső hegesztés a szükséges kiegészítő szerszámokkal és tartozékokkal. Uponor
Quick&Easy rendszer. Diagnosztikai, ellenőrző, csőfagyasztó, rendszertöltő- mosó,
csőkamera, páramentesítő szerszámok. Csőhajlító szerszámok.
Szerviz: +36 (20) 417-11-20
Árajánlat, Pénzügy: +36 (20) 417-11-33
E-mail: info@szekelyszerszam.hu
Honlap: www.szekelyszerszam.hu

GÉPBÉRLET ÁRLISTA
MŰANYAGCSŐ HEGESZTŐ SZERSZÁMOK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Tompahegesztő
készülék
tartóvillával
d32-160mm
mérettartományban, PE-HD rendszerek kézi hegesztéséhez, 630W
Tompahegesztő
gép
kézi
gyaluval,
d40-160mm
mérettartományban, PE-HD rendszerekhez, 630W, csővágó d50110mm, csővágó d110-160mm mérettartományban
Tompahegesztő
gép
elektromos
gyaluval,
d40-200mm
mérettartományban, PE-HD rendszerekhez, 800W, csővágó d50110mm, csővágó d110-160mm mérettartományban
Tompahegesztő
gép
elektromos
gyaluval,
d75-250mm
mérettartományban PE-HD rendszerekhez, 1300W
Tompahegesztő gép elektromos gyaluval, d200-315mm
mérettartományban PE-HD rendszerekhez, 1300W
Elektrokarmantyú-hegesztő gép d40-160mm mérettartományban,
1120W (Geberit, Waviduo, Coes, Akatherm, Valsir)
Thermokarmantyú-hegesztő
gép
d200-315mm
mérettartományban, 2500W (Geberit)
Elektrokarmantyú-hegesztő gép d40-315mm mérettartományban,
1120W (Waviduo)
Elektrokarmantyú-hegesztő
gép,
PP
nyomó
vezetékek
hegesztéséhez d20-90/110mm-ig,(gyártó függő, nem vonalkódos)
Elektrokarmantyú-hegesztő gép, KPE/PP nyomó vezetékek
hegesztéséhez d1200mm-ig (gyártó független, vonalkód olvasás)
2800VA, kézi csővéghántolóval
Tokos
hegesztő
készülék
tartóvillával,
d16-63mm
mérettartományban hegesztőprofilokkal (d20-63mm) PP/KPE
rendszerek kézi hegesztéséhez, 800W
Tokos
hegesztő
készülék
tartóvillával,
d75-125mm
mérettartományban, hegesztőprofilokkal d75/90/110mm PP/KPE
rendszerek kézi hegesztéséhez, 1200W
Tokos hegesztő gép d20-90mm mérettartományban hegesztő
profilpárokkal, állványos, PP/KPE rendszerek hegesztéséhez,
1000W
Tokos hegesztő gép d63-125mm mérettartományban hegesztő
profilpárokkal, fej feletti, PP/KPE rendszerek hegesztéséhez,
1000W
Tokos hegesztő gép d25-125mm mérettartományban, állványos,
profilpárokkal PP/KPE rendszerek hegesztéséhez, 1400W
Foltozó, javító szerszám készlet műanyag csövek, falba épített
tartályok javításához

BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

1.500.-

50.000.-

3.750.-

100.000.-

4.200.-

150.000.-

4.250.-

150.000.-

5.000.-

150.000.-

1.750.-

50.000.-

1.500.-

50.000.-

2.000-

50.000.-

2.000.-

50.000.-

6.000.-

100.000.-

2.000.-

50.000.-

2.500.-

50.000.-

3.500.-

50.000.-

4.500.-

100.000.-

5.000.-

100.000.-

1.500.-

50.000.-

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK MŰANYAGCSŐVEK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ
BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
d135mm befogópár Geberit db20 típusú csövek, idomok
befogásához (kizárólag Geberit gyártmányú tompahegesztő
gépekhez használható)
d140mm befogó és alátámasztó készlet (kizárólag Ritmo VR250
típusú tompahegesztő géphez használható)
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KAUCIÓ (Ft/db)

400.-

15.000.-

400.-

15.000.-

d225mm befogó és alátámasztó készlet (kizárólag Ritmo VR250
típusú tompahegesztő géphez használható)
Hegesztő vályú PE lefolyó csövek kézi hegesztésének
megkönnyítésére
Tokos hegesztő profilpár d16, d20, d25mm méretekben
Tokos hegesztő profilpár d32, d40, d50mm méretekben
Tokos hegesztő profilpár d63, d75, d90mm méretekben
Tokos hegesztő profilpár d110, d125mm méretekben
Csővágó olló műanyag- és többrétegű csövekhez, d35mm
Csővágó d10-63mm mérettartományban, műanyag csövek
darabolásához, s≤7mm
Csővágó d50-110mm mérettartományban, műanyag csövek
darabolásához, s≤11mm
Csővágó d110-160mm mérettartományban, műanyag csövek
darabolásához, s≤16mm
Csővágó d200-315mm mérettartományban, műanyag csövek
darabolásához, s≤16mm
Fűrész PE-HD műanyag csövek és idomok darabolásához,
vezetősínnel, szögbeállítóval dmax=160mm
Csővég hántoló, kézi, PP d20-25mm (csőhegyező)
Csővég hántoló, kézi, PP d32-40mm (csőhegyező)
Csővég hántoló, kézi, PP d50mm (csőhegyező)
Csővég hántoló, kézi, PP d63mm (csőhegyező)
Csővég hántoló, kézi, PP d75mm (csőhegyező)
Csővég hántoló, kézi, PP d90mm (csőhegyező)
Csővég hántoló, kézi, PP d110mm (csőhegyező)
Kézi csővéghántoló PE csővégek megmunkálásához
Csőtartó állvány d6-168mm csövek alátámasztásához, állítható
magasság
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400.-

15.000.-

500.-

10.000.-

300.400.500.700.300.-

5.000.10.000.10.000.20.000.5.000.-

300.-

10.000.-

350.-

20.000.-

400.-

20.000.-

750.-

50.000.-

1.000.-

50.000.-

300.350.350.400.450.500.550.300.-

10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.15.000.5.000.-

500.-

10.000.-

RADIÁL PRÉSGÉPEK, PRÉSPOFÁK, PRÉSGYŰRŰK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Elektrohidraulikus radiál présszerszám, 230V, 450W (40mm

dugattyúlökettel)

Elektrohidraulikus akkumulátoros radiál présszerszám, 2db 18V,
3Ah akkumulátorral,töltővel (40mm dugattyúlökettel)
Préspofa TH préskontúrral, d16, d18, d20, d26mm méretekben
Préspofa TH préskontúrral, d32mm
Préspofa TH préskontúrral, d40mm
Préspofa TH préskontúrral, d50mm
Préspofa TH préskontúrral, d63mm
Préspofa U préskontúrral, d16, d18, d20, d25mm méretekben
Préspofa U préskontúrral, d32mm
Préspofa U préskontúrral, d40mm
Préspofa U préskontúrral, d50mm
Préspofa U préskontúrral, d63mm
Préspofa M préskontúrral, d12,d15,d18,d22,d28mm méretekben
Préspofa M préskontúrral, d35mm
Présgyűrű M préskontúrral, d42mm (adapter szükséges)
Présgyűrű M préskontúrral, d54mm (adapter szükséges)
Présgyűrű adapter d42-54mm présgyűrűk használatához
Préspofa V préskontúrral, d15, d18, d22, d28mm méretekben
Préspofa V préskontúrral, d35mm
Préspofa V préskontúrral, d42mm
Préspofa V préskontúrral, d54mm
Kézi présszerszám d12mm betéttel (Wavin felületfűtés-hűtéshez)

BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

2.250.-

50.000.-

3.000.-

70.000.-

325.375.500.600.700.325.375.500.600.700.325.375.700.700.500.325.375.500.600.1.250.-

10.000.20.000.20.000.30.000.40.000.10.000.20.000.20.000.30.000.40.000.10.000.20.000.50.000.50.000.20.000.10.000.20.000.20.000.30.000.50.000.-

PRÉSGYŰRŰ U PRÉSKONTÚR d63-110mm
BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

SZERSZÁM MEGNEVEZÉS

KAUCIÓ (Ft/db)

Présgyűrű U préskontúrral, d63mm (adapter szükséges)
700.40.000.Présgyűrű U préskontúrral, d75mm (adapter szükséges)
800.50.000.Présgyűrű U préskontúrral, d90mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű U préskontúrral, d110mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű adapter d63-110mm présgyűrűk használatához
500.20.000.Megjegyzés: A présgyűrűkhöz normál 40mm-s dugattyúlökettel rendelkező présgépek
használhatók.

PRÉSGÉP, PRÉSGYŰRŰ M PRÉSKONTÚR d76-108mm
BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

SZERSZÁM MEGNEVEZÉS

KAUCIÓ (Ft/db)

Elektrohidraulikus radiál présszerszám, akkumulátoros 18V, 3Ah,
3.500.100.000.vagy hálózati kivitelben 230V (80mm-s dugattyúlökettel)
Présgyűrű M préskontúrral, d76mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű M préskontúrral, d89mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű adapter d76-89-108/1 présgyűrűk használatához*
800.50.000.Présgyűrű készlet d108mm, M préskontúr, présgyűrű és
2.000.100.000.adapter/2*
Megjegyzés: d108mm préselése két fázisban kivitelezhető, 2db présgyűrű adapter szükséges.
(adapter d76-89-108/1+108/2).
Megjegyzés: M préskontúr esetén d76-108mm mérettartományban a préselési folyamat 80mm
dugattyúlökettel rendelkező présgépekkel kivitelezhető.
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PRÉSGÉP, PRÉSGYŰRŰ V PRÉSKONTÚR d64-108mm
BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

SZERSZÁM MEGNEVEZÉS

KAUCIÓ (Ft/db)

Présgyűrű V préskontúrral, d64mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű V préskontúrral, d76mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű V préskontúrral, d89mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű V préskontúrral, d108mm (adapter szükséges)
1.000.50.000.Présgyűrű adapter d64-76-89-108 présgyűrűk használatához
800.50.000.Megjegyzés: Viega rendszerű présgyűrűkhöz normál 40mm-s dugattyúlökettel rendelkező
hidraulikus présgépek használhatók, a gyártó ajánlása alapján elfogadott típusok Viega és
Novopress ECO/ACO hidraulikus présszerszámok.

VIEGA MEGAPRESS PRÉSPOFA, PRÉSGYŰRŰ ½”-2”
BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

SZERSZÁM MEGNEVEZÉS

KAUCIÓ (Ft/db)

Préspofa ½”
325.10.000.Préspofa ¾”
375.10.000.Préspofa 1”
400.10.000.Présgyűrű 5/4” (adapter szükséges)
600.20.000.Présgyűrű 6/4” (adapter szükséges)
700.20.000.Présgyűrű 2” (adapter szükséges)
800.20.000.Présgyűrű adapter 5/4”-6/4”-2” présgyűrűk használatához
800.50.000.Megjegyzés: Viega Megapress rendszerhez normál 40mm-s dugattyúlökettel rendelkező
hidraulikus présgépek használhatók, a gyártó ajánlása alapján elfogadott típusok Viega és
Novopress ECO/ACO hidraulikus présszerszámok.

REHAU AXIÁL PRÉSSZERSZÁMOK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Rehau H1 mechanikus-hidraulikus, axiál présszerszám d16/d17/
d20/d25/d32mm méretekben, tágító fejekkel, csővágó ollóval
komplett
Rehau kiegészítő készlet, tágító rátéttel d40x3,7mm, villapárokkal
(H1 típusú présgéppel használható)
Rehau kiegészítő készlet, tágító rátéttel d40x5,5mm, villapárokkal
(H1 típusú présgéppel használható)
Rehau kiegészítő készlet, tágító rátéttel d40x6mm, villapárokkal
(H1 típusú présgéppel használható)
Rehau K10, d10mm, kézi tágító-présszerszám egyben
Rehau K12, d12mm, kézi tágító-présszerszám egyben
Rehau K14, d14mm, kézi tágító-présszerszám egyben
Rehau EG elektrohidraulikus axiál présszerzám d40/50/63mm,
tágító fejekkel, csővágó ollóval komplett
Rehau
HG
mechanikus-hidraulikus
axiál
présszersám
d40/50/63mm méretekben, tágító fejekkel, csővágó ollóval
komplett
Rehau d75mm kiegészítő készlet, tágítóval, villa párokkal
Rehau d90mm kiegészítő készlet, tágítóval, villa párokkal
Rehau d110mm kiegészítő készlet, tágítóval, villa párokkal
Rehau d125-160mm kiegészítő készlet, tágítóval, villa párokkal
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BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

2.000.-

50.000.-

1.000.-

20.000.-

1.000.-

20.000.-

1.000.-

20.000.-

1.000.1.000.1.000.-

20.000.20.000.20.000.-

3.000.-

200.000.-

3.000.-

200.000.-

1.000.1.000.1.000.1.000.-

50.000.50.000.50.000.50.000.-

UPONOR QIUCK & EASY CSŐSZERELŐ SZERSZÁMOK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Kézi karos tágítószerszám d9,9x1,1mm tágítófejjel
Kézi karos tágítószerszám d16x1,9/2,0mm, d20x1,9/2,0mm,
d20x2,8mm, d25x2,3mm, d25x3,5mm tágítófejekkel
Elektromos akkumulátoros tágítószerszám 2db
akkumulátorral, töltővel tárolódobozban (M12)
d9,9x1,1mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d14/15x2,5mm (M12 tágítógéphez)
d16x1,8/2,2mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d17/18x2,5mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d20x1,9/2,0mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d20x2,8mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d25x2,3mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d25x3,5mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d32x2,9mm tágítófej (M12 tágítógéphez)

12V,

Elektromos akkumulátoros tágítószerszám 2db
akkumulátorral, töltővel tárolódobozban (M18)
d20x1,9/2,0mm tágítófej (M18 tágítógéphez)
d20x2,8mm tágítófej (M18 tágítógéphez)
d25x2,3mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
d32x2,9mm tágítófej (M12/M18 tágítógéphez)
d32x2,9/4,4mm tágítófej (M18 tágítógéphez)
d40x3,7mm tágítófej (M18 tágítógéphez)

18V,

Elektrohidraulikus
mérettartományban
d16x1,8mm tágítófej
d17x2,0mm tágítófej
d20x1,9/2,0mm tágítófej
d20x2,8mm tágítófej
d25x3,5mm tágítófej
d32x2,9mm tágítófej
d32x4,4mm tágítófej
d40x3,7mm tágítófej

tágítószerszám

2Ah

2Ah

d16-32/40mm

Elektrohidraulikus tágítószerszám d40-63mm mérettartományban
d40x5,5mm tágítófej
d50x4,6mm tágítófej
d50x6,9mm tágítófej
d63x5,8mm tágítófej
Elektromos tágítószerszám 2db 18V, akkumulátorral, töltővel,
tágítófejekkel, d40-75mm mérettartományban
d40x3,7/5,5mm tágítófej
d50x4,6/6,9mm tágítófej
d63x5,8/8,6mm tágítófej
d75x6,8/10,3mm tágítófej
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BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

1.200.-

20.000.-

1.500.-

30.000.-

1.200.-

50.000.-

300.300.300.300.300.300.320.320.320.-

10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.-

1.500.-

50.000.-

300.300.320.320.320.350.-

10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.-

2.500.-

50.000.-

300.300.300.300.320.320.320.350.-

10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.10.000.-

2.500.350.400.400.450.-

50.000.15.000.15.000.15.000.15.000.-

3.000.-

100.000.-

500.600.700.800.-

20.000.30.000.40.000.50.000.-

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK PRÉSTECHNOLOGIÁHOZ ÉS UPONOR
RENDSZEREKHEZ
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Elektromos állványos csővágó berendezés csőrendszerek
darabolásához, C-acél/vörösréz (d8-108mm) darabolásához, belső
sorjázóval (d28-110mm), csőtartó állványokkal (2db), 1200W
Orrfűrész gép csövek darabolásához, 750W
Csővágó d6-35mm mérettartományban vékonyfalú acél- és
rézcsövek darabolásához, s≤2,5mm
Csővágó d12-54mm mérettartományban vékonyfalú acél- és
rézcsövek darabolásához, s≤2,5mm
Csővágó
olló
d25mm
többrétegű
és
műanyagcsövek
darabolásához
Csővágó
olló
d35mm
többrétegű
és
műanyagcsövek
darabolásához
Csővágó d6-67mm többrétegű csövek darabolásához
Csővágó d50-125mm többrétegű csövek darabolásához
Csővágó szerszámkészlet d63-75-90-110mm mérettartományban
többrétegű csövek darabolásához
Csőegyengető d14-25mm mérettartományban
Kézi kar kalibrálókhoz
Kalibráló d16mm, U présprofil rendszerekhez
Kalibráló d20mm, U présprofil rendszerekhez
Kalibráló d25mm, U présprofil rendszerekhez
Kalibráló d32mm, U présprofil rendszerekhez
Kalibráló d40mm, U présprofil rendszerekhez
Kalibráló d50mm, U présprofil rendszerekhez
Kalibráló d63mm, U présprofil rendszerekhez
Sorjázó, külső-belső vékonyfaló acél- és réz csövekhez d35mm
Sorjázó, külső-belső vékonyfaló acél- és réz csövekhez d54mm
Padlófűtéscső tekercselő állvány
Padlőfűtéscső rögzítő „Tacker” vagy „Rautac”
Polisztirol vágó
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BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

3.000.-

100.000.-

1.000.-

30.000.-

300.-

5.000.-

500.-

10.000.-

300.-

10.000.-

350.-

10.000.-

400.450.-

10.000.10.000.-

800.-

40.000.-

500.300.200.200.200.250.300.350.400.300.350.1.000.500.1.000.-

10.000.5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.10.000.10.000.20.000.5.000.10.000.20.000.20.000.20.000.-

DIAGNOSZTIKAI, CSŐFAGYASZTÓ, ELLENÖRZŐ, RENDSZERTÖLTŐ- MOSÓ,
CSŐKAMERA, PÁRAMENTESÍTŐ SZERSZÁMOK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS

BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

Csővizsgáló kamera d50-160mm közötti csövek, üregek
feltérképezéséhez 20m hosszú tolókábellel, 3,5” LCD kijelzővel,
szabályozható erősségű LED világítással, akkumulátoros vagy
hálózati használatra, memóriakártyával, melyre a felvétel
rögzíthető, vezetőtesttel mely nagyobb átmérőjű csövek
kamerázásához használható

8.000.-

100.000.-

2.000.-

50.000.-

500.-

10.000.-

Elektronikus mosó és nyomásellenőrző egység hidropneumatikus
vízszivattyúval, olajmentes kompresszorral ivóvíz és fűtési cső
rendszerek fertőtlenítéséhez, karbantartásához, tisztításához,
konzerválásához. Vízzel vagy víz és levegő keverékkel való öblítés.
Összes tartozékkal, tömlőkkel, vegyszerek nélkül. 230V, 1500W

8.000.-

150.000.-

Csőrendszer elektromos vízkőmenetesítő berendezés, ½”, 15L
tartállyal, vegyszerek nélkül, 150W

2.000.-

100.000.-

Csőrendszer feltöltő, öblítő, átmosó berendezés komplett, 1000W
Kiegészítő váltószelep készlet rendszertöltőhöz, mosási funkcióhoz

3.000.1.000.-

50.000.20.000.-

5.000.-

50.000.-

500.-

5.000.-

1.000.-

20.000.-

2.500.-

50.000.-

4.000.-

100.000.-

500.-

30.000.-

1.000.-

10.000.-

Csővizsgáló kamera d9mm szabályozható megvilágítású
kamerafejjel, 1m hosszú flexibils kamera kábellel, mely 0,9m-el
több lépcsőben (max.: 4) toldható, 3,5” LCD kijelzővel,
memóriakártyával,
melyre
felvétel
rögzíthető,
beépített
akkumulátorral, WI-FI funkcióval
0,9m hosszabbító kábel csőkamerához

Csőfagyasztó gép d1/2”-2” mérettartományban, elektromos,
430W (d42/54mm és 5/4”-6/4”-2” kiegészítők betétek külön
kérésre)
Kiegészítő készlet csőfagyasztő géphez d54mm, 5/4”, 6/4”, 2”
mérettartományokban
Nyomásellenőrző pumpa, kézi, 60bar, 12l tartály, ½” bm
csatlakozó
Elektromos nyomásellenőrző és feltöltő, 60bar, ½”, 1300W
Elektromos nagyteljesítményű páramentesítő, légszárító gép,
kondenzátum tartállyal, szárítási teljesítmény <80l/24h,
levegőhozam <850m3/h, 1200W
Levegő kivezető készlet páramentesítő géphez, d200mm, hossz:
10m
Elektromos hőlégfúvó, LCD kijelzővel, 50-660’C, levegőáramlás
250-500l/min, 2300W
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CSŐHAJLÍTÓ SZERSZÁMOK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Csőhajlító d16/20/26mm méretekben, ötrétegű csövek
megmunkálásához, kézi, mechanikus (racsnis)
Csőhajlító d14/16/18/20/25mm méretekben, ötrétegű csövek
megmunkálásához, kézi, mechanikus (racsnis)
Csőhajlító d16/d20/d26/d32mm méretekben, ötrétegű csövek
megmunkálásához, kézi, mechanikus (racsnis)
Csőhajlító d16/d20/d26/d32mm méretekben, ötrétegű csövek
megmunkálásához, kézi, hidraulikus
Csőhajlító gép d32/d40/d50mm méretekben, ötrétegű csövek
megmunkálásához, kézi, áttételes-mechanikus meghajtású,
tartóállvánnyal, hajlító szegmensek sugara: r=128mm, r=160mm,
r=200mm
Csőhajlító gép d12/d15/d18/d22mm méretekben, vékonyfalú acélés rézcsövek megmunkálásához, kézi, elektromos, fém
hordozóládában, 1000W, hajlító szegmensek sugara: r=45mm,
r=55mm, r=70mm, r=77mm
Csőhajlító d15/d18/d22mm méretekben vékonyfalú acél- és
rézcsövek megmunkálásához, kézi, mechanikus
Csőhajlító
gép
d1/2”-2”
mérettartományban
vascsövek
hajlításához, kézi hidraulikus

BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

1.800.-

20.000.-

1.800.-

20.000.-

1.800.-

20.000.-

2.000.-

30.000.-

3.000.-

50.000.-

2.500.-

50.000.-

1.800.-

20.000.-

4.000.-

50.000.-

MENETVÁGÓ, HORNYOLÓ GÉPEK, KEGÉSZÍTŐK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Menetvágó gép ½”- 2” mérettartományban, kézi, fém
hordozóládában
Menetvágó gép ½”- 5/4” mérettartományban, kézi, elektromos,
fém hordozóládában, csősatuval, 1200W

Menetvágó gép ½”- 2” mérettartományban, kézi, elektromos,
fém hordozóládában, csősatuval, 1700W
Menetvágó gép ½”- 2” mérettartományban, állvánnyal,
csővágóval, sorjázóval, kézi olajozóval, 1500W
Menetvágó gép ½”-3” mérettartományban beépített olajozóval,
csővágóval, sorjázóval, kerekes gurítható gépállványon, csőtartó
állvánnyal, 1700W
Menetvágó gép ½”-4” mérettartományban beépített olajozóval,
csővágóval, sorjázóval, kerekes gurítható gépállványon, csőtartó
állvánnyal, 1700W
Kézi hornyoló 2”-6” mérettartományban, (a gép helyszíni
szereléshez ajánlott)
Hornyoló gép hidraulikus 2”-12” mérettartományban, elektromos
meghajtó gép állványon, csőtartó állványokkal (2db), 1700W
Láncos csőfogó dmax4”
Csőtartó állvány d6-168mm csövek alátámasztásához, állítható
magasság
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BÉRLETI DÍJ
(nettó Ft/db/nap)

KAUCIÓ (Ft/db)

2.000.-

30.000.-

2.500.-

50.000.-

3.250.-

50.000.-

4.000.-

100.000.-

6.500.-

150.000.-

8.000.-

200.000.-

3.000.-

50.000.-

5.000.-

100.000.-

1.000.-

10.000.-

500.-

10.000.-

KORONAFÚRÓ GÉPEK, KIEGÉSZÍTŐK
SZERSZÁM MEGNEVEZÉS
Koronafúrógép állvánnyal beton, vasbeton max. d132mm, falak és
egyéb más anyagok max. d162mm fúrásához, 1850W
Koronafúrógép állvánnyal beton, vasbeton, max. d200mm, tégla
egyéb falazat max. d250mm fúrásához, 2200W

BÉRLETI DÍJ
(nettó
Ft/db/nap/kopás)

KAUCIÓ (Ft/db)

7.000.-

100.000.-

8.000.-

100.000.-

450.450.500.500.550.600.625.790.935.1.100.1.250.500.2.500.500.500.1.000.-

10.000.10.000.10.000.10.000.20.000.20.000.20.000.20.000.30.000.30.000.30.000.10.000.50.000.10.000.10.000.10.000.-

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK
Koronafúró d52X420mm
Koronafúró d62X420mm
Koronafúró d92X420mm
Koronafúró d102x420mm
Koronafúró d112X420mm
Koronafúró d125X420mm
Koronafúró d132X420mm
Koronafúró d162X420mm
Koronafúró d200X420mm
Koronafúró d225X420mm
Koronafúró d250X420mm
Hosszabító koronafúróhoz 200mm
Porszívó készlet víz vagy por elszívásához
Vizes fúráshoz kiegészítő készlet
Porelszívó csatlakozó készlet
Túlnyomásos víztartály 10l

Megjegyzés:
•
A bérelt fúrókoronák szegmensein keletkezett kopást 0,1mm-ben számoljuk el. Minimálisan fizetendő
kopási díj minden bérlés esetén: 0,2mm/fúrókorona.
•
Önállóan magfúró koronákat nem adunk bérbe.
•
Vizes fúráshoz gumilap nem a bérleti díj része, külön megvásárolható.

A gépbérlet általános feltételeit a hatályos Bérleti szerződés tartalmazza.
Gépbérlet szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges a Bérleti szerződés elolvasása,
értelmezése, a Gépbérleti feltételek elfogadása.
A Gépbérlet árlista érvényes 2018. Október 03-től visszavonásig.

Budapest, 2018. Október 03.
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