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Za dobu více než 30leté praxe jsme se stali 
zavedenou firmou v oblasti prodeje, servisu 
a pronájmu kvalitního a širokého sortimentu 
stavebních strojů a nástrojů. Máme tým zkušených 
obchodních zástupců ve všech regionech ČR, 
kvalifikované servisní techniky a pracovníky 
půjčoven připravené poskytovat profesionální 
služby na našich třech pobočkách.

NABÍZÍME:

–  kompletní služby v oblasti prodeje, servisu 
a pronájmu stavebních strojů a nástrojů

–  možnost vyzkoušení stroje před zakoupením
–  pravidelná svozová a rozvozová služba
–  možnost zapůjčení náhradního stroje
–  spolupráce se zákazníky všech typů a velikostí
–  individuální přístup a férové jednání

ZASTUPUJEME PŘEDNÍ SVĚTOVÉ VÝROBCE

ručně vedená hutnící technika

mobilní zvedací 
pracovní plošiny

minirypadla

pásové minidumpery

elektrocentrály, záložní zdroje
a motorová čerpadla

světelné věže, mlžná děla, 
mycí boxy, elektrocentrály

stroje na řezání a broušení

diamantové nástroje a stroje
pracující s nimi

hladičky betonu 
a vibrační lišty

ponorné vibrátory
a příhradové latě

frézy, brusky a pneumatické
nářadí



Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

www.norwit.cz
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Podmínky půjčování:
1. Pro ověření totožnosti vyžadujeme při sjednání pronájmu předložení následujících dokladů.
2. Fyzické osoby předkládají občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list).
3. Právnické osoby předkládají objednávku firmy se zmocněním, výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, 

nebo jiný doklad totožnosti.
4. V případě vystavení zakázky na „anonymního zákazníka“ je vždy vyžadována kauce v plné výši. Pokud se 

zákazník registruje (odběratel/dodavatel), prvních 5 zápůjček je povinen skládat kauce v plné výši, poté je  
možné při platbě hotově uzavření zakázky na zapůjčení strojů bez záloh.

5. Při počátku a konci pronájmu je každý zákazník povinen podepsat nájemní smlouvu a podmínky pronájmu.
6. Zákazník je povinen složit vratnou zálohu (pokud není domluveno jinak).
7. Při zapůjčení stroje uvede zákazník termín vrácení stroje. V případě jeho dlouhodobého zapůjčení uvede 

zákazník přibližný termín vrácení.
8. Stroje je možné vracet pouze v otevírací době půjčovny (Po–Pá: 6:30–16:30).
9. Stroje zákazník vrací nepoškozené a čisté.
10. Pokud není stroj při vrácení čistý, nebo je poškozen, je zákazník povinen finančně kompenzovat náklady s tím 

spojené. Čištění stroje 690 Kč/hod, servisní zásah 690 Kč/hod.
11. Při určení ceny ztraceného nebo odcizeného stroje přihlédne pronajímatel k jeho amortizaci.
12. Platba po vrácení stroje je v hotovosti (pokud není rámcovou smlouvou nebo při objednávce stanoveno jinak).
13. Zákazník podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou stroje a s pravidly bezpečnosti práce se strojem.
14. Firma NorWit,s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním stroje.

Doprava:
Po dohodě je možno zajistit dopravu strojů na místo a zpět za následujících podmínek:
–  Písková Lhota a okolí do 15 km, hmotnost do 1 600 kg: 300 Kč (přivezení nebo odvezení)
– Písková Lhota a okolí do 15 km, hmotnost od 1 600 kg do 2 700 kg: 500 Kč (přivezení nebo odvezení)
– Písková Lhota a okolí od 15 do 30 km, hmotnost do 1 600 kg: 500 Kč (přivezení nebo odvezení)
– Písková Lhota a okolí od 15 do 30 km, hmotnost od 1 600 do 2 700 kg: 1000 Kč (přivezení nebo odvezení)
– Doprava nad 30 km: 19 Kč/km
– Doprava stroje o hmotnosti od 2 700 do 6 000 kg: 35 Kč/km + 400 Kč (naložení nebo vyložení)
– Doprava stroje o hmotnosti od 6 000 do 15 000 kg: 40 Kč/km + 400 Kč (naložení nebo vyložení)
– Doprava stroje o hmotnosti od 15 000 do 20 000 kg: 55 Kč/km + 1 200 Kč (naložení nebo vyložení)

Slevový systém:
1/2 dne – sleva  30 % (1/2 dne jsou intervaly: 6:30–12:00, 11:30–16:30, 15:30–11:30 dalšího dne 

a 12:30–8:00 dalšího dne)

Víkend – sleva 30 % (počítají se 2 dny, vyzvednutí v pátek po 15:30, vrácení v pondělí do 8:00)
4–6 dnů – sleva 10 %
7–14 dnů – sleva 15 %
15–30 dnů – sleva 20 %
Nad 30 dnů – sleva >20 %

Ceny nájemného jsou bez DPH a za každý započatý den.
Slevy jsou odečítány ze základní sazby denního nájemného.
Poskytnutá sleva je podmíněna úhradou faktury za zapůjčený stroj ve lhůtě splatnosti.
V případě úhrady po lhůtě splatnosti může být poskytnutá sleva zpětně vyfakturována.
Ceník diamantových nástrojů a ceny dalšího příslušenství najdete v ceníku příslušenství a opotřebení nástrojů.



STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCI

AIRMAN, japonská kvalita od roku 1938. 
Výrobě minirypadel se věnuje téměř 40 let. 
Za tu dobu nasbírala mnoho cenných zkušeností 
a její produkty se mohou směle srovnávat se 
špičkou trhu.

Nabídka pokrývá rypadla hmotnostních kategorií 
od 1,0 do 5,2 t.

Při výrobě je nejvyšší důraz kladen na bezpečnost, 
spolehlivost, pohodlí obsluhy a výkonnost stroje.

Proč stroje Airman?

•  Plynulé a přesné pohyby pracovního zařízení

•  Optimální spotřeba paliva

•  Jednoduše přístupná kontrolní a údržbová místa

•  Snadná přeprava na podvalníku do 3,5 t

•  Až 4 hydraulické okruhy

•  Čepy a pouzdra vyrobená v tradiční japonské 
kvalitě

•  Zesílený zadní kryt válce výložníku

•  Malý zadní přesah

Věděli jste, že:
Stroje Airman mají nejprostornější 
kabinu na trhu?
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Minirypadlo AX10U – 1 110 kg
 

kauce 20 000 nájemné 1 900 ztráta 400 000

Technické parametry
• hloubkový dosah 1 780 mm
• výškový dosah 3 010 mm
• hmotnost 1 110 kg
• šířka stroje 780 / 1 000 mm
• výška stroje 2 150 mm
• palivo motorová nafta
• motor Yanmar 3TNV70 (9,5 kW)

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

Příslušenství
• podkopová lžíce šířky 200 mm (zdarma)
• podkopová lžíce šířky 300 mm (zdarma)
• podkopová lžíce šířky 500 mm (zdarma)
• naklápěcí svahová lžíce šířky 800 mm (zdarma)
• mechanický rychloupínací systém Lehnhoff MS01 (zdarma)
• hydraulické bourací kladivo D&A 6V (1 070 Kč/den)
• hydraulický vrtací motor MAX 1500 (850 Kč/den) 

-  vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300, 400 mm (200 Kč/den)

Technické parametry
• hloubkový dosah 2 290 mm
• výškový dosah 3 540 mm
• hmotnost 1 920 kg
• šířka stroje 980 / 1 280 mm
• výška stroje 2 380 mm
• palivo motorová nafta
• motor Yanmar 3TNV70 (10,6 kW)

Minirypadlo AX19-6A – 1 920 kg
 

kauce 30 000 nájemné 2 400 ztráta 650 000

Příslušenství
• podkopová lžíce šířky 200 mm (zdarma)
• podkopová lžíce šířky 300 mm (zdarma)
• podkopová lžíce šířky 500 mm (zdarma)
• naklápěcí svahová lžíce šířky 1 000 mm (zdarma)
• mechanický rychloupínací systém Lehnhoff MS01 (zdarma)
• hydraulické bourací kladivo D&V 6V (1 070 Kč/den)
• hydraulický vrtací motor MAX 1500 (850 Kč/den) 

- vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300, 400 mm (200 Kč/den)



STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCI

Minirypadlo AX55U-A6/AX55-6A5 – 5 210 kg 
 

kauce 60 000 nájemné 3 900 ztráta 1 500 000

Technické parametry
• hloubkový dosah 3 830 mm
• výškový dosah 6 000 mm
• hmotnost 5 210 kg
• šířka stroje 2 000 mm
• výška stroje 2 530 mm
• palivo motorová nafta
• motor Yanmar EDM-4TNV88 (28,2 kW)

Příslušenství
• podkopová lžíce šířky 400, 600 nebo 800 mm (zdarma)
• naklápěcí svahová lžíce šířky 1 500 mm (zdarma)
• naklápěcí hlava s mech. rychloupínačem MS03 (zdarma)
• hydraulické bourací kladivo D&A 60V (1 470 Kč/den)
• hydraulický vrtací motor MAX 3000 (950 Kč/den) 

- vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300, 400 mm (200 Kč/den)

Minirypadlo AX26U-6 – 2 720 kg 
 

kauce 40 000 nájemné 2 900 ztráta 850 000

Technické parametry
• hloubkový dosah 2 730 mm
• výškový dosah 4 260 mm
• hmotnost 2 720 kg
• šířka stroje 1 500 mm
• výška stroje 2 430 mm
• palivo motorová nafta
• motor Yanmar 3TNV76 (14,5 kW)

Příslušenství
• podkopová lžíce šířky 300, 400 nebo 600 mm (zdarma)
• naklápěcí svahová lžíce šířky 1 200 mm (zdarma)
• mechanický rychloupínací systém Lehnhoff MS03 (zdarma)
• hydraulické bourací kladivo D&A 17V (1 270 Kč/den)
• hydraulický vrtací motor MAX 3000 (950 Kč/den) 

- vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300, 400 mm (200 Kč/den)



Minirypadlo Kubota KX080-4 alfa – 8 700 kg 
 

kauce 60 000 nájemné 4 900 ztráta 1 900 000

Technické parametry
• hloubkový dosah 4 740 mm
• výškový dosah 7 300 mm
• hmotnost 8 700 kg
• šířka stroje 2 200 mm
• výška stroje 2 540 mm
• palivo motorová nafta
• motor Kubota V3307-CR-TE4 (47,8 kW)

Příslušenství
• podkopová lžíce šířky 400, 600 nebo 900 mm (zdarma)
• naklápěcí svahová lžíce šířky 1 500 mm (zdarma)
• naklápěcí hlava s mech. rychloupínačem MS08 (zdarma)
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Hydraulické bourací kladivo D&A 60V (upínání Lenhoff MS03)
kauce 30 000 nájemné 1 470 ztráta 130 000

• hmotnost 330 kg

Hydraulické bourací kladivo D&A 17V (upínání Lenhoff MS03)
kauce 20 000 nájemné 1 270 ztráta 130 000

• hmotnost 187 kg

Hydraulické bourací kladivo D&A 6V (upínání Lenhoff MS01)
kauce 15 000 nájemné 1 070 ztráta 70 000

• hmotnost 55 kg

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

Příslušenství k minirypadlům

Hydraulický vrtací motor MAX 1500 / MAX 3000
Vrtáky k motoru Ø 200, 250, 300 a 400 mm

kauce MAX 1500 15 000 nájemné 850 ztráta 60 000

kauce MAX 3000 15 000 nájemné 950 ztráta 60 000

+ opotřebení vrtáků 200 Kč/den/ks

Třídicí lopata CM CBR07
Pro rypadla 3–6 t, upínání Lenhoff MS03

kauce 5 000 nájemné 700 ztráta 80 000

• šířka 750 mm
• objem 0,3 m3

• otáčky 15/35 1/min.
• hmotnost 270 kg

Třídicí drapák
Pro rypadla 2,5–6 t, upínání Lenhoff MS03

kauce 10 000 nájemné 900 ztráta 170 000

• pracovní části z oceli HARDOX
• otočný

Rozrývací trn
Pro rypadla 2,5–6 t, upínání Lenhoff MS03

kauce 3 000 nájemné 300 ztráta 15 000



Teleskopický manipulátor JLG 3614 
 

kauce 50 000 nájemné 3 700 ztráta 950 000

Smykem řízený nakladač Bobcat S450 
 

kauce 50 000 nájemné 3 000 ztráta 1 150 000

Technické parametry
• zdvih 14 m
• nosnost, max. 3 600 kg (dále dle zát. diagramu)
• hmotnost 9 800 kg
• rychlost pojezdu 20 km/h
• paletizační vidle a lžíce v ceně
• montážní koš (250 Kč/den)

Technické parametry
• zdvih 2 781 m
• nosnost, max. 654 kg
• hmotnost 2 436 kg
• rychlost pojezdu 11,8 km/h
• paletizační vidle a lžíce v ceně

Technické parametry
• zdvih 2 450 mm
• nosnost, max. 1 250 kg
• hmotnost 2 200 kg
• rychlost pojezdu 18 km/h
• výška/šířka 2 300/1 280 mm
• paletizační vidle a lžíce v ceně

Technické parametry
• zdvih 4 312 mm
• hmotnost 4 200 kg
• rychlost pojezdu 0–10 / 0–30 km/h
• výška/šířka 2 270/1 340 mm
• paletizační vidle a lžíce v ceně
• montážní koš (250 Kč/den)

Čelní kloubový nakladač Giant 337 T X-TRA
 

kauce 50 000 nájemné 3 000 ztráta 950 000

Čelní kloubový nakladač Giant G3500 TELE
 

kauce 60 000 nájemné 3 500 ztráta 1 800 000

MANIPULACE S MATERIÁLEM

• šířka kartáče 150 cm
• Ø kartáče 52 cm
• mech. nastavení sklonu
• zásobník na smetí 135 l
• hydraulický pohon

Zametací zařízení / Vidle s přidržovačem pro Giant
úklidové práce / manipulace s materiálem, například balíky

kauce smeták 10 000 nájemné 550 ztráta 35 000

kauce vidle 20 000 nájemné 850 ztráta 155 000

• hydraulické otevírání
• max. Ø balíku 140 cm

Technické parametry
• zdvih 2 558 mm
• nosnost, max. 450 kg
• hmotnost 1 400 kg
• rychlost pojezdu 12 km/h
• výška/šířka 2 165/890 mm

Čelní kloubový nakladač Giant D263S
 

kauce 50 000 nájemné 2 600 ztráta 950 000



Kolový dumper Terex TA3S – 3 tuny 
 

kauce 50 000 nájemné 2 600 ztráta 500 000

Technické parametry
• hmotnost 2 330 kg
• nosnost 3 000 kg
• rozměry d×š 3952×1846 mm
• objem korby (navršený) 1,88 m3

• rychlost pojezdu 11,8 km/h
• otočná korba, vyklápění do tří stran

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

Kolový dumper 6 tun
 

kauce 60 000 nájemné 3 600 ztráta 600 000

Technické parametry
• hmotnost 4 160 kg
• nosnost 6 000 kg
• rozměry d×š 4440×2250 mm
• objem korby (navršený) 3,4 m3

• rychlost pojezdu 5,0/8,0/15,1/27,7 km/h
• otočná korba, vyklápění do tří stran

Technické parametry
• hmotnost 635 / 800 kg
• nosnost podvozku 950 / 1 200 kg
• objem korby (navršený) 0,36 /0,45 m3

• šířka 800 / 800 mm

Technické parametry
• celková hmotnost 2 000 kg
• užitečná hmotnost 1 639 kg
• ložná plocha d×š: 2 500×1 300 mm
• na tento přívěs je třeba řidičské oprávnění skupiny B+E 

nebo B96

Pásový minidumper Messersi TC 95d / TC 120 d 
 

kauce TC95d 20 000 nájemné 1 600 ztráta 190 000

kauce TC120d 30 000 nájemné 1 950 ztráta 330 000

Přívěsný vozík ZV 26 2,0 T B2 2,50x1,30 
 

kauce 5 000 nájemné 850 ztráta 70 000

Nájemné se strojem: 425 Kč/den

Přívěs Agados NP 
nebrzděný přívěs na přepravu menší techniky 

kauce 5 000 nájemné 420 ztráta 25 000

Nájemné se strojem: 210 Kč/den

Technické parametry
• celková hmotnost 750 kg
• užitečná hmotnost 580 kg
• ložná plocha d×š×v: 2 400×1 250×350 mm
• na tento přívěs stačí řidičské oprávnění skupiny B

Přívěs Agados AD 3,5 plato / Agados Minibagr s nájezdy
brzděné přívěsy na přepravu vozidel nebo techniky

kauce 5 000 nájemné 850 ztráta 155 000

Nájemné se strojem: 425 Kč/den

Technické parametry
• užitečná hmotnost 2 850 / 2 700 kg
• ložná plocha d×š×v: 4,17×2,095 / 3 100x1 850 mm
• na tento přívěs je třeba řidičské oprávnění skupiny B+E
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HUTNÍCÍ TECHNIKA

Vibrační pěch BOMAG BT 65
hutnění výkopů, pokládka inženýrských sítí, zakládání staveb

kauce 10 000 nájemné 550 ztráta 62 000

• hmotnost 68 kg

• motor Honda (2,8 kW)
• spotřeba 0,9 l/h
• pracovní šířka 280 mm
• odstředivá síla 17 kN

Vibrační deska BOMAG BVP 18/45
hutnění dlažby, opravy živičných povrchů, terénní úpravy

kauce 10 000 nájemné 470 ztráta 32 000

Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 25/40 / BPR 25/50
hutnění dlažby, opravy živičných povrchů, terénní úpravy

kauce 15 000 nájemné 630 ztráta 75 000

• hmotnost 91 kg

• motor Honda (3,6 kW)
• spotřeba 1,1 l/h
• pracovní šířka 450 mm
• odstředivá síla 18 kN

+ pryžová podložka 120 Kč/den

• hmotnost 135/ 140 kg

• motor Honda (3,6 kW)
• spotřeba 1,1 l/h
• pracovní šířka 400 / 500 mm
• odstředivá síla 25 kN

+ pryžová podložka 200 Kč/den

Vibrační deska BOMAG BPR 25/50 / BPR 35/60 Stoneguard
hutnění zámkových a velkoplošných betonových dlažeb

kauce BPR 25/50 15 000 nájemné 850 ztráta 85 000

kauce BPR 35/60 15 000 nájemné 950 ztráta 130 000

• hmotnost 169 / 248 kg

• motor Hatz (3,1 kW)
• spotřeba 0,7 l/h
• pracovní šířka 530 / 630 mm
• odstředivá síla 25 / 35 kN

Vibrační desky reverzní BOMAG BPR 35/60, BPR 40/60 D
hutnění zeminy, živice, dlažeb, výstavba a opravy komunikací

kauce 15 000 nájemné 780 ztráta 80 000

• hmotnost 205/260 kg

• motor Honda/Hatz (3,6/3,1 kW)
• spotřeba 1,1 / 0,7 l/h
• pracovní šířka 600/600 mm
• odstředivá síla 35/40 kN

+ pryžová podložka 200 Kč/den



Vibrační desky reverzní BOMAG BPR 60/65 D a BPR 55/65 D
hutnění zeminy, dlažeb, výkopů, výstavba a opravy komunikací

kauce 20 000 nájemné 1 100 ztráta 220 000

• hmotnost 456 kg

• motor Hatz/Lombardini (6,7/6,8 kW)
• spotřeba 1,5 / 1,4 l/h
• pracovní šířka 450–750 mm
• odstředivá síla 60/55 kN

Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 70/70 DE, elektrostart
hutnění zeminy, dlažeb, výkopů, výstavba a opravy komunikací

kauce 25 000 nájemné 1 250 ztráta 270 000

Vibrační deska reverzní BOMAG BW 55 E
hutnění zeminy, dlažeb, výkopů, výstavba a opravy komunikací

kauce 15 000 nájemné 850 ztráta 100 000

• hmotnost 579 kg

• motor Hatz (9,3 kW)
• spotřeba 2,0 l/h
• pracovní šířka 550–850 mm
• odstředivá síla 70 kN

• hmotnost 150 kg

• motor Honda (2,5 kW)
• palivo: benzín
• pracovní šířka 560 mm
• odstředivá síla 10 kN

Příkopový válec Bomag BMP 8500, ovládání kabel/rádio
hutnění výkopů, inženýrských sítí, zásypových materiálů

kauce 50 000 nájemné 2 200 ztráta 675 000

• hmotnost 1 595 kg

• motor Kubota (14,5 kW)
• spotřeba 3,1 l/h
• pracovní šířka 610–850 mm
• odstředivá síla 72/36 kN

Tandemový vibrační válec BOMAG BW 65 H, elektrostart
hutnění komunikací, výstavba a opravy dlážděných ploch

kauce 30 000 nájemné 1 250 ztráta 270 000

Tandemový vibrační válec BOMAG BW 120 AD-5
hutnění komunikací, výstavba a opravy dlážděných ploch

kauce 70 000 nájemné 2 450 ztráta 720 000

Tandemový vibrační válec BOMAG BW 135
hutnění komunikací, výstavba a opravy dlážděných ploch

kauce 70 000 nájemné 2 550 ztráta 720 000

• hmotnost 757 kg

• motor Hatz (6,2 kW)
• spotřeba 1,3 l/h
• pracovní šířka 650 mm
• odstředivá síla 22 kN

• hmotnost 2 500 kg

• motor Kubota (24,3 kW)
• pracovní šířka 1 200 mm
• odstředivá síla 36/41 kN

• hmotnost 4 000 kg

• motor Kubota (33,3 kW)
• pracovní šířka 1 300 mm
• odstředivá síla 39/48 kN

Zeminový vibrační válec BOMAG BW 177
hutnění zemin

kauce 60 000 nájemné 4 900 ztráta 1 700 000

• hmotnost 7 800 kg

• motor Deutz (55,4 kW)
• pracovní šířka 1 690 mm
• odstředivá síla 112/74 kN

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz
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Mobilní pracovní plošina LGMG SS0507E
interiérové práce ve výškách, montáže, údržba a podobně

kauce 25 000 nájemné 750 ztráta 270 000

• pracovní výška 6,6 m
• nosnost 230 kg
• rozměry koše 1,35×0,73 m
• akumulátorový pohon
• výsuvné rozšíření koše
• elektrický pojezd
• hmotnost 965 kg

Mobilní pracovní plošina LGMG AS0607W
interiérové práce ve výškách, montáže, údržba a podobně

kauce 30 000 nájemné 950 ztráta 327 000

• pracovní výška 7,8 m
• nosnost 230 kg
• rozměry koše 1,83×0,76 m
• akumulátorový pohon
• výsuvné rozšíření koše
• hydraulický pojezd
• hmotnost 1620 kg

MOBILNÍ PRACOVNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

Charakteristika společnosti LGMG

• Zázemí velkého výrobce stavebních strojů  
s dlouhou tradicí a dynamickým růstem

• Rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje

• Orientace na potřeby zákazníků

Výhody plošin LGMG

• Vysoce kvalitní a silná ocel

• Komponenty renomovaných značek

• Plynulý pohyb ve všech směrech

• Nízké náklady na údržbu

• Vysoké skladové zásoby náhradních dílů

• Příznivé ceny

• Možnost vyzkoušení v naší půjčovně
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Mobilní pracovní plošina LGMG AS1012
interiérové práce ve výškách, montáže, údržba a podobně

kauce 40 000 nájemné 1 250 ztráta 540 000

• pracovní výška 12,0 m
• nosnost 320 kg
• rozměry koše 2,26×1,15 m
• akumulátorový pohon
• výsuvné rozšíření koše
• hydraulický pojezd
• hmotnost 3000 kg

Mobilní pracovní plošina LGMG AS0808E
interiérové práce ve výškách, montáže, údržba a podobně

kauce 30 000 nájemné 1 100 ztráta 270 000

• pracovní výška 10,0 m
• nosnost 230 kg
• rozměry koše 2,26×0,81 m
• akumulátorový pohon
• výsuvné rozšíření koše
• elektrický pojezd
• hmotnost 2140 kg

Exteriérová terénní dieslová plošina LGMG SR1018D
interiérové práce ve výškách, montáže, údržba a podobně

kauce 50 000 nájemné 2 200 ztráta 900 000

• pracovní výška 11,7 m
• nosnost 454 kg
• rozměry koše 2,79×1,6 m
• pohon vznětovým motorem
• hydraulický pojezd
• hmotnost 4410 kg

Mobilní pracovní plošina LGMG AS1413E
interiérové práce ve výškách, montáže, údržba a podobně

kauce 40 000 nájemné 1 700 ztráta 270 000

• pracovní výška 15,8 m
• nosnost 320 kg
• rozměry koše 2,46×1,15 m
• akumulátorový pohon
• výsuvné rozšíření koše
• elektrický pojezd
• hmotnost 3500 kg

Přívěsná kloubová pracovní plošina IP 14-3/A
práce ve výškách, montáže, údržba a podobně 

kauce 30 000 nájemné 2 900 ztráta 1 000 000

• pracovní výška 16 m
• boční dosah 7–8 m
• nosnost 200 kg
• rozměry koše 1,1×0,7 m
• pohon elektrický (sít/elektrocentrála)
• otáčení 340°
• hmotnost 1750 kg
• na tento přívěs je třeba řidičské oprávnění skupiny B+E

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

Pojizdné lešení Pro Tec / Stabilo (kostka)

kauce 5 000 nájemné 470 ztráta 30 000

Pro Tec:
• rozměr 0,7×2,0 m
• max. nosnost 240 kg
• hmotnost 175 kg

Stabilo:
• rozměr 1,5×2,0 m
• max. nosnost 480 kg
• hmotnost 292 kg



ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Dynamicky se rozvíjející společnost s více než 
30letou historií a zkušenostmi v oblasti vývoje, 
výroby a prodeje široké škály diamantových 
nástrojů a strojů.

Výrobky společnosti Dr. Schulze se vyznačují 
vysokou kvalitou, technickou vyspělostí, dlouhou 
životností, spolehlivostí a excelentním 
zpracováním. V současnosti má ve svém portfoliu 
více než 250 typů diamantových nástrojů a strojů 
pro nejrůznější použití.

Diamantové kotouče NORWIT

Řada Premium

• Maximální řezný výkon a životnost

• Asfalt Premium

• Beton Premium

Řada Standard

• Vyvážený poměr výkonu, životnosti a ceny

• Asfalt Standard

• Beton Standard

Řada Universal

• Zaměřeno na všestrannost

• Jeden kotouč na všechny stavební materiály

Řada Eco

•  Cenově výhodné kotouče na občasné řezání 
různých stavebních materiálů

• Ø kotouče 400 mm
• chlazení vodou
• benzín MIX 1:50 

(olej Husqvarna LS+)

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

Rozbrušovací pila Husqvarna K 970
řezání cihel, překladů, obrubníků

kauce 5 000 nájemné 390* ztráta 35 000



Stolová pila NORWIT SPK 400
řezání cihel, překladů, obrubníků, dlažby

kauce 10 000 nájemné 490* ztráta 32 000

Řezač spár NORWIT RS 450/RS 600
řezání živice, betonů, silničních panelů

kauce RS 450 10 000 nájemné 550* ztráta 52 000

kauce RS 600 15 000 nájemné 600* ztráta 82 000

Pásová pila BAS 650 na pórobeton
řezání tvárnic z pórobetonu, naklápěcí stůl, automatické napínání pásu

kauce 10 000 nájemné 550* ztráta 50 000

• Ø kotouče max. 400 mm
• délka řezu 520 mm
• hloubka řezu 2× 150 mm
• příkon 2,2 kW/230 V

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

• Ø kotouče max. 700/900 mm
• délka řezu 800/700 mm
• hloubka řezu 290/355 mm
• příkon 5,5 kW/400 V / 

7,5 kW/400 V

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

• Ø korunky 30–160 mm
• příkon 1,90 kW/230 V
• přípojka na vodu

Příslušenství:
• stojan
• tlaková nádoba
• prodloužení 200, 300 a 400 mm
• montážní sada

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

• max. Ø korunky 30–350 mm
• příkon 3,2 kW/230 V
• přípojka na vodu

Příslušenství:
• stojan
• tlaková nádoba
• prodloužení 200, 300 a 400 mm
• montážní sada

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

Vrtací motor Husqvarna DM 400 se stojanem DS 500
jádrové vrtání otvorů pro elektro, vodu, plyn, větrání

kauce 15 000 nájemné 750* ztráta 80 000

Bloková pila Norwit BPK 700 / Dr. Schulze BS 900
řezání cihelných a betonových bloků

kauce BPK 700 15 000 nájemné 680* ztráta 60 000

kauce BS 900 15 000 nájemné 780* ztráta 72 000

• Ø kotouče 450/700 mm
• hloubka řezu 180/280 mm
• chlazení vodou
• motor Honda, 8,7 kW 

motor Kohler 25H, 18,6 kW
• palivo: benzín

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

• příkon 1,5 kW/230 V
• výška řezaného mat. 400 mm
• rozměry stolu 1000×800 mm
• délka řezu 520 mm
• hmotnost 72 kg

*  opotřebení pilového pásu 
75 Kč/den

Vrtací motor Husqvarna DM 230 se stojanem DS 250
jádrové vrtání otvorů pro elektro, vodu, plyn, větrání

kauce 15 000 nájemné 550* ztráta 45 000
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Stolová pila Nuova Battipav VIP 260
řezání obkladů, keramiky, skla

kauce 5 000 nájemné 470* ztráta 15 300

Stolová pila Nuova Battipav PRIME 120S
řezání obkladů, keramiky, skla

kauce 5 000 nájemné 470* ztráta 35 000

• Ø kotouče 260 mm
• chlazení vodou
• délka řezu 550 mm

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

• Ø kotouče 350 mm
• chlazení vodou
• hloubka řezu 110 mm
• délka řezu 1 200 mm

*  cena bez opotřebení nástroje, viz 
Ceník opotřebení nástrojů dále

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz



AGREGÁTY A ČERPADLA

PRAMAC je představitelem stabilní mezinárodní 
společnosti s dobře rozvinutou strukturou 
od výroby až po obchod.
Ve svém portfoliu má elektrocentrály, svářecí 
agregáty, vysokotlaká čistící zařízení, motorová 
čerpadla a osvětlovací systémy.

Nabídka osvětlovacích systémů 
na vyžádání.
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Elektrocentrála PRAMAC ES 4000 jednofázová, benzín
kauce 5 000 nájemné 390 ztráta 20 000

Elektrocentrála PRAMAC ES 8000 jednof. / tříf., benzín
kauce 10 000 nájemné 490 ztráta 40 000

Elektrocentrála PRAMAC S 15000 třífázová, nafta
kauce 15 000 nájemné 800 ztráta 100 000

Elektrocentrála PRAMAC GSW 50Y, nafta
kauce 30 000 nájemné 2 450 ztráta 390 000

Kalové čerpadlo TSURUMI LB 800 A 
kauce 3 000 nájemné 490 ztráta 30 000

Motorové kalové čerpadlo PRAMAC MP 66-3
kauce 10 000 nájemné 490 ztráta 40 000

Kalové čerpadlo s předsekem TSURUMI 80C21.5
kauce 3 000 nájemné 490 ztráta 60 000

• výtlačné hrdlo 80 mm
• příkon 1,5 kW
• dopravní výška 13,2 m
• výkon 810 l/min
• výtlaková hadice B 58 Kč/den

S15000 400V 50HZ

Main Features

Frequency Hz 50

Voltage V 400/230

Power factor cos ϕ 0.8

Phase 3

Power Rating

Emergency Standby Power ESP kVA 15.4

Emergency Standby Power ESP kW 12.3

Continuous power COP kVA 13.6

Continuous power COP kW 10.9

Single Phase Power Rating

Single phase Maximum Power kVA 5.4

Single phase continuous power COP kVA 5.0

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

• včetně podvozku na RZ (řidičské oprávnění B96)
• výkon 35,2 kW/44,0 kVA
• 2× zásuvka 230 V
• 1× zásuvka 400 V/16 A
• 1× zásuvka 400 V/63 A
• svorky na přímé napojení
• objem nádrže 68 l
• spotřeba 8,34 l/h

• výkon 2,6 kW
• 2× zásuvka 230 V
• objem nádrže 11 l
• spotřeba 1,18 l/h

• výkon 5,5 / 5,6 kW
• 2× zásuvka 230 V
• – / 1× zásuvka 400 V/16 A
• objem nádrže 11 l
• spotřeba 2,14 / 2,15 l/h

• výkon 10,9 kW
• 3× zásuvka SCHUKO 230 V/16 A
• 1× zásuvka 400 V/16 A
• 1× zásuvka 400 V/32 A
• objem nádrže 24 l
• spotřeba 2,84 l/h

• výtlačné hrdlo 2 palce
• příkon 0,75 kW
• dopravní výška 15,0 m
• výkon 320 l/min
• výtlaková hadice C 46 Kč/den

• výkon 1 340 l/min
• včetně: 1× sací hadice 7 m
• výtlaková hadice B 58 Kč/den



HLAZENÍ A VIBROVÁNÍ BETONU

Společnost Barikell byla založena v Itálii v roce 
1972. Od té doby se postupně stala jedním 
z lídrů světového trhu v oboru výroby a prodeje 
strojů a nástrojů určených k hlazení betonových 
a průmyslových podlah.

Důležitou skutečností je specializace společnosti 
na užší portfolio výrobků, díky čemuž jsou její 
stroje propracovány do nejmenších detailů 
a uzpůsobeny vysokým nárokům a potřebám 
zákazníků.

Co potřebujete vědět před výběrem hladičky 
nebo ponorného vibrátoru?

• Rozměr upravované plochy

• Budu hladit nahrubo, nebo i gletovat?

• Jakou mám v betonu armaturu (Ø ok armatury)

• Jaká je šířka a výška monolitické stěny?

Spotřební materiál Barikell:

Hladicí lopatky

Hladicí talíře

Ucpávky dilatačních spár
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Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

Vibrační lať Barikell
hutnění litých betonových ploch

kauce 3 000 nájemné 390 ztráta 24 000

Krajová hladička betonu Barikell C4-60 Moskito
hlazení čerstvých betonových ploch

kauce 10 000 nájemné 550* ztráta 49 000

Hladička betonu Barikell 4-90H
hlazení čerstvých betonových ploch

kauce 10 000 nájemné 630* ztráta 57 000

Dvourotorová hladička betonu Barikell (různé typy)
hlazení čerstvých betonových ploch

kauce 30 000 nájemné 2 900* ztráta 270 000

Vysokofrekvenční měnič a ponorný vibrátor Swepac
hutnění litých betonů

kauce 10 000 nájemné
260/320

(měnič/vibrátor)
ztráta 55 000

Mechanický ponorný vibrátor Swepac
hutnění litých betonů

kauce 3 000 nájemné 390 ztráta 15 000

* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

• pracovní šířka 600 mm
• objem nádrže 3,1 l
• palivo benzín

* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

• pracovní šířka 900 mm
• objem nádrže 3,1 l
• palivo benzín

• příkon 2,3 kW/230 V
• délka ohebného hřídele 3 m
• průměr vibrační hlavice 40 mm

• příkon 2,5 kW / 230/400 V
• délka hadice 6 a 9 m
• průměry vibračních hlavic 48, 56, 65 mm

* opotřebení talířů nebo lopatek 460 Kč/den

• průměr talířů 900 mm
• objem nádrže 11 l
• palivo benzín

• délka latě 2 m
• objem nádrže 1 l
• palivo benzín



RUČNÍ NÁŘADÍ

Sekací kladivo Milwaukee PCE 3 Q
bourání a sekání

kauce 3 000 nájemné 210* ztráta 10 000

Vrtací a sekací kladivo Milwaukee PFH 26
vrtání a sekání

kauce 3 000 nájemné 210* ztráta 14 000

Vrtací a sekací kladivo Milwaukee Kango K 545 S
bourání a sekání

kauce 3 000 nájemné 370* ztráta 18 000

Sekací kladivo Milwaukee Kango K 500 S
vrtání a sekání

kauce 3 000 nájemné 370* ztráta 18 000

Sekací kladivo Milwaukee Kango K 900
bourání a sekání

kauce 5 000 nájemné 390* ztráta 22 000

Okružní pila Milwaukee CS 85 SB
řezání dřeva

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 20 000

*  sekáč 50 Kč/den 
špice 50 Kč/den

• hmotnost 3 kg
• příkon 720 W/230 V
• upínání SDS plus
• síla úderu 4,1 J

*  sekáč 60 Kč/den 
špice 60 Kč/den

• hmotnost 6 kg
• příkon 1 300 W/230 V
• upínání SDS max
• síla úderu 14 J

*  sekáč 60 Kč/den 
špice 60 Kč/den

• hmotnost 10 kg
• příkon 1 600 W/230 V
• síla úderu 20 J
• upínání K-Hex, SDS max

*  sekáč 50 Kč/den 
špice 50 Kč/den 
vrták 50 Kč/den

• hmotnost 3 kg
• příkon 725 W/230 V
• upínání SDS plus
• síla úderu 2,9 J

*  sekáč 60 Kč/den 
špice 60 Kč/den 
vrták 80 Kč/den

• hmotnost 6 kg
• příkon 1 300 W/230 V
• upínání SDS max
• síla úderu 14 J (sekání), 

12 J (vrtání)

• příkon 2 200 W/230 V
• průměr kotouče 2350 mm
• max. prořez 85 mm
• hmotnost 6,6 kg

Bourací kladivo Milwaukee K 1528 H
bourání, sekání, demolice

kauce 10 000 nájemné 630* ztráta 60 000

Bourací kladivo Milwaukee K 2500 H
bourání, sekání, demolice

kauce 10 000 nájemné 630 ztráta 60 000

*  sekáč 60 Kč/den 
špice 60 Kč/den

• hmotnost 17,2 kg
• příkon 2 100 W/230 V
• síla úderu 39 J
• upínání 28 mm HEX

*  sekáč 60 Kč/den 
špice 60 Kč/den

• hmotnost 27,3 kg
• příkon 2 500 W/230 V
• síla úderu 64 J
• upínání 28 mm HEX



Úhlová bruska Milwaukee AG 230
řezání a broušení

kauce 3 000 nájemné 210* ztráta 10 000

Úhlová bruska Milwaukee AG 125
s odsávacím krytem na broušení a řezání

kauce 3 000 nájemné 210* ztráta 5 500

Šavlová pila Milwaukee SSE 1000SQ
řezání dřeva, kovu, kabelů

kauce 5 000 nájemné 320* ztráta 15 000

Elektrický hoblík Makita 1806 B
hoblování dřeva

kauce 3 000 nájemné 320* ztráta 10 000

Pila na zdicí materiály DeWalt DWE 397
řezání materiálů typu Porotherm, Heluz, Ytong, sádrokarton, apod.

kauce 5 000 nájemné 320* ztráta 15 000

* opotřebení krytu 60 Kč/den

• příkon 2 400 W/230 V
• průměr kotouče 230 mm
• závit hřídele M14

* opotřebení krytu 60 Kč/den

• příkon 1 200 W/230 V
• průměr kotouče 125 mm
• upínací otvor 22,2 mm

* opotřebení pilového listu 75 Kč/den

• příkon 1 000 W/230 V
• zdvih 32 mm
• hmotnost 3,7 kg

* opotřebení břitů 75 Kč/den

• příkon 1 200 W/230 V
• šířka záběru 170 mm
• hloubka záběru 0–2 mm

* opotřebení pilového listu 75 Kč/den

• pilové listy na různé materiály
• příkon 1 700 W/230 V
• délka nástroje 430 mm
• délka zdvihu 40 mm
• hmotnost 5,5 kg

Bruska na sádrokarton Flex

kauce 3 000 nájemné 390* ztráta 35 000

* opotřebení nástroje: brusný papír 173 Kč/ks

• příkon 500 W/230 V
• otáčky 1 100–1 650 ot./min
• průměr kotouče 225 mm
• délka kabelu 5 m

Průmyslový vysavač Flex VCE 44 M AC
pro suché i mokré vysávání

kauce 5 000 nájemné 390 ztráta 23 000

Průmyslový vysavač Tron HP4,5 L70A
pro suché i mokré vysávání

kauce 5 000 nájemné 390 ztráta 23 000

• příkon 1,4 kW/230 V
• průtok vzduchu 4,5 m3/min
• objem nádoby 42 l

• příkon 3×1,3 kW/230 V
• průtok vzduchu 9,0 m3/min
• objem nádoby 70 l

Pl
at

í o
d 

1.
 le

dn
a 

20
23

. V
še

ch
ny

 c
en

y 
jso

u 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
. C

en
y 

ná
je

m
né

ho
 js

ou
 z

a 
1 

de
n.

 Z
m

ěn
a 

ce
n 

vy
hr

az
en

a.

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz



RUČNÍ AKU NÁŘADÍ – IDEÁLNÍ NA REALIZACI STŘECH

Aku příklepová vrtačka Milwaukee M18 Fuel™ FPD2
vrtání a šroubování

kauce 3 000 nájemné 210 ztráta 15 000

Aku rázový utahovák Milwaukee M18 Fuel™ FMTIW2F12
utahování

kauce 3 000 nájemné 210 ztráta 15 000

Aku úhlová bruska Milwaukee M18 Fuel™ FSAG125XB
broušení a řezání

kauce 3 000 nájemné 210* ztráta 13 000

Aku úhlová bruska Milwaukee M18 Fuel™ FLAG230XPDB
broušení a řezání

kauce 3 000 nájemné 250* ztráta 25 000

Aku vrtací kladivo Milwaukee M18 Fuel™ FHX-552X
vrtání a sekání

kauce 3 000 nájemné 210 ztráta 10 000

• max. Ø vrtání 13 mm
• krouticí moment 135 Nm
• dvoje otáčky 

(0–550/0–2000 1/min)
• napětí aku 18 V
• hmotnost 2,1 kg
• 2× akumulátor

* opotřebení krytu 60 Kč/den

• max. Ø kotouče 125 mm
• max. hloubka řezu 33 mm
• ot. bez zatížení 8 500 1/min
• závit hřídele M14
• posuvný spínač
• napětí aku 18 V
• hmotnost 2,7 kg
• 2× akumulátor

*  sekáč 50 Kč/den 
špice 50 Kč/den 
vrták 50 Kč/den

• 4 režimy: vrtání, vrtání s příklepem, 
sekání, volitelná poloha sekáče

• max. Ø vrtání: dřevo 28, ocel 13, 
beton 26 mm

• počet úderů 0–4800 1/min
• ot. bez zatížení 0–1330 1/min
• síla úderu 2,5 J
• upínání sklíčidlo 13 mm, SDS
• napětí aku 18 V
• hmotnost 3,4 kg
• 2× akumulátor

• max. moment 745 Nm 
povolovací moment 881 Nm

• max. otáčky bez zatížení 2575 1/min
• max. počet rázů 3100 1/min)
• upínání ½“ čtyřhran
• napětí aku 18 V
• hmotnost 2,3 kg
• 2× akumulátor

* opotřebení krytu 60 Kč/den

• max. Ø kotouče 230 mm
• max. hloubka řezu 65 mm
• ot. bez zatížení 6 600 1/min
• závit hřídele M14
• kolébkový spínač
• napětí aku 18 V
• hmotnost 5,3 kg
• 2× akumulátor

Aku fukar Milwaukee M18 Fuel™ FBL-0
vyfoukávání, úklid

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 25 000

• otáčky ventilátoru 14000 1/min
• průtok vzduchu 12,74 m³/min
• rychlost vzduchu 193 km/h
• síla odklízení 11 N
• napětí aku 18 V
• hmotnost 3,3 kg
• 2× akumulátor



Aku okružní pila Milwaukee M18 Fuel™ CCS55
řezání dřeva a plastu

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 15 000

Aku řetězová pila Milwaukee M18 Fuel™ FCHS
řezání dřeva

kauce 3 000 nájemné 370* ztráta 25 000

Aku čistič potrubí Milwaukee M18 Fuel™ FDCPF10
čištění ucpaných potrubí

kauce 3 000 nájemné 210 ztráta 12 000

* opotřebení kotouče 75 Kč/den

• Ø kotouče 165 mm
• otáčky bez zatížení 5000 1/min
• hloubka řezání při 90° 55 mm
• hloubka řezání při 45° 41 mm
• napětí aku 18 V
• hmotnost 3,2 kg
• 2× akumulátor

* opotřebení řetězu 60 Kč/den

• délka lišty 30 cm
• rychlost řetězu 12,4 m/s
• napětí aku 18 V
• hmotnost 6,4 kg
• 2× akumulátor

• Ø spirály 10 mm
• délka lanka 10,6 m
• ot. bez zatížení 0–600 1/min
• objem nádoby 23 l
• napětí aku 18 V
• hmotnost 6,9 kg
• 2× akumulátor

Aku prostřihovač plechu M12 Fuel™ FNB16-402X
stříhání plechů z různých materiálů

kauce 3 000 nájemné 250 ztráta 15 000

Šikmý výtah GEDA LIFT 250 Comfort
doprava stavebních materiálů na střechy

kauce 20 000 nájemné 650 ztráta 230 000

Aku hřebíkovačka M18 Fuel™ FFN-502C
usazování kotevních hřebíků

kauce 3 000 nájemné 370* ztráta 20 000

• max. tloušťka plechu: 
hliník 2,5, měkká ocel 1,6, 
nerezová ocel 1,2 mm

• nejmenší poloměr 40,7 mm
• počet zdvihů 1400–2200 1/min
• Ø start. otvoru 21 mm
• šířka drážky 5 mm
• hmotnost 1,6 kg
• 2× akumulátor

• nosnost do 250 kg
• délka sestavy až 20 m
• rychlost zdvihu 30 m/min
• lano Ø 6 mm / 43 m
• hmotnost 88 kg
• montáž bez nářadí
• pojistka proti přetržení lana
• koncový spínač

Součásti:
• hnací motor
• vozík na střešní tašky
• 2m žebřík 6 ks
• 1m žebřík 1 ks
• kloubový díl
• podpěra 3 ks
• prodlužovací trubka 1 ks

*  Hřebíky: 
7,4×3,1/90 mm – 1 Kč/ks 
7,4×2,8/80 mm – 0,8 Kč/ks 
7,4×2,8/63 mm – 0,6 Kč/ks 
7,4×2,8/50 mm – 0,5 Kč/ks

• úhel usazování 30–34°
• kapacita zásobníku 51 hřebíků
• Ø hřebíků 2,8–3,3 mm
• délka hřebíků 50–90 mm
• napětí aku 18 V
• hmotnost 5,1 kg
• 2× akumulátor

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz
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BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ

TLAKOVÝ VZDUCH A BOURACÍ KLADIVA

Bruska NORWIT UBK 400
broušení betonu, terasa, anhydritových podlah

kauce 10 000 nájemné 680 ztráta 70 000

Fréza Von Arx FR 200, elektromotor 230 V nebo benzín
frézování betonu, živice, barev, stěrek

kauce 10 000 nájemné 1 750 ztráta 72 000

Fréza Von Arx VA 25S, elektromotor 400 V
frézování betonu, živice, barev, stěrek

kauce 15 000 nájemné 2 750 ztráta 167 000

Fréza Von Arx VA 30SH, el. motor 400 V, hydraulický pojezd
frézování betonu, živice, barev, stěrek

kauce 20 000 nájemné 3 800 ztráta 360 000

Mobilní kompresor šroubový CompAir C30 / C38G
vhodný pro 1–2 kladiva (C30) nebo 2–3 kladiva (C38G) s generátorem

kauce C30 30 000 nájemné 850 ztráta 250 000

kauce C38G 35 000 nájemné 1 150 ztráta 420 000

Pístový kompresor NorAir
vhodný pro pneumatické nářadí Von Arx

kauce 5 000 nájemné 320 ztráta 15 000

Ruční nářadí Von Arx
čištění kamene, kovových konstrukcí, stavební mechanizace

kauce 3 000 nájemné 190 ztráta 6 500

Pneumatická bourací kladiva BBG – A8, A13, B17
kauce 5 000 nájemné 260 ztráta 27 000 (A8)

kauce 5 000 nájemné 260 ztráta 31 000 (A13)

kauce 5 000 nájemné 260 ztráta 35 000 (B17)

• pracovní šířka 400 mm
• příkon 1,1 kW/230 V

opotřebení nástroje:
• diamant 2 501 Kč/mm
• korund 541 Kč/mm
• oboustranný brusný papír 

541 Kč/ks

• pracovní šířka 200 mm
• hloubka záběru 2–7 mm
• příkon 1,1 kW/230 V
• objem nádrže 3,1 l

• pracovní šířka 250 mm
• hloubka záběru 2–7 mm
• příkon 4,0 kW/400 V

• objem nádrže 60/60 l
• výkon motoru 22,6/34,0 kW
• průtok vzd. 3,0/3,8 m3/min
• tlak vzduchu 7/7 bar

* opotřebení nástrojů 60 Kč/ks/den

• objem vzdušníku 50 l
• výkon motoru 3,0 kW/400 V
• průtok vzd. 0,44 m3/min
• tlak vzduchu 10 bar

• pracovní šířka 300 mm
• hloubka záběru 2–7 mm
• příkon 7,5 kW/400 V



Odvlhčovač Master DH 44
odvlhčení zdí, stropů, podlah, (výkon 40 l/24 h)

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 25 000

Naftová topidla B150CED/B180CED/Infra XL9E
s přímým spalováním

kauce 3 000 nájemné 260 ztráta 15 000

Elektrické topidlo Master B3,3 EB / B9EPB
kauce B3,3 EB 500 nájemné 190 ztráta 3 000

kauce B9EPB 500 nájemné 190 ztráta 5 000

Plynové topidlo Master BLP33 ET

kauce 500 nájemné 190 ztráta 5 000

Rotační laser Leica Rugby 680

kauce 10 000 nájemné 630 ztráta 40 000

Nivelační přístroj Leica NA 524

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 10 000

ODVLHČOVAČE A TOPIDLA
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B3, 3 EB
• příkon 1,65–3,3 kW/230 V
• průtok vzduchu 510 m3/hod.

B9EPB
• příkon 4,5-9 kW/400 V
• průtok vzduchu 800 m3/hod.

včetně stativu a latě

• výkon 18–33 kW
• průtok vzduchu 1 000 m3/h
• spotřeba paliva 2,4 kg/h

• příkon 780 W/230 V
• výkon (30 °C/80 % RH) 41 l/24 h
• objem nádrže na kondenzát 11 l
• průtok vzduchu 480 m3/h

• výkon 44/48/43 kW
• spotřeba 3,5/3,8/3,2 kg/h
• objem nádrže 42/36/60 l

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

MĚŘICÍ TECHNIKA

Aku vlhkoměr Testo 616
měření vlhkosti stavebních materiálů a dřeva

kauce 1 000 nájemné 210 ztráta 10 000

• měření do hloubky až 5 cm
• podsvícený displej
• paměť pro hodnoty min. a max.
• uložené křivky staveb. materiálů

Detektor Bosch D-tect 200 C Professional
vyhledávání skrytých předmětů (kovy, plast. trubky, dřevo, kabely)

kauce 3 000 nájemné 250 ztráta 20 000

• max. hloubka detekce 200 mm 
čerstvý beton 60 mm 
zdivo 80 mm 
dřevo 38 mm

• přesnost ±5 mm
• napájení aku 12 V/4× AA
• hmotnost 0,7 kg



ZAHRADNÍ TECHNIKA

Motorová pila Husqvarna 545 Mark II / Husqvarna 560 XP
řezání palivového dřeva

kauce 5 000 nájemné 370* ztráta 20 000

* opotřebení řetězu 60 Kč/den

• výkon 2,7 / 3,5 kW
• délka lišty 38 / 38 cm
• hmotnost 5,3 / 5,9 kg
• benzín MIX 1:50  

(olej Husqvarna LS+)

Akunůžky na živý plot HUSQVARNA 520iHT4
zastřihování a úprava živých plotů

kauce 5 000 nájemné 470 ztráta 25 000

Křovinořez Husqvarna 545 RTX
vyžínání trávy a křovin

kauce 5 000 nájemné 370* ztráta 15 000

Fukar na listí Husqvarna 525 BX
foukání listí

kauce 5 000 nájemné 370 ztráta 15 000

• délka lišty 55 cm
• dosah až 4,5 m
• rozteč zubů 32 mm
• počet zdvihů 4000 1/min
• napětí aku 36 V
• hmotnost 5,5 kg

*  opotřebení nástroje: 
trojzubec 60 Kč/den 
hlava se strunou 60 Kč/den

• výkon 2,1 kW
• otáčky 8 800 ot./min
• benzín MIX 1:50 

(olej Husqvarna LS+)

• výkon 0,8 kW
• rychlost vzduchu 76 m/s
• průtok vzduchu 12 m3/min
• benzín MIX 1:50 

(olej Husqvarna LS+)

Štípačka na dřevo VARI 8 TON SUPER FORCE
štípání palivového dřeva

kauce 5 000 nájemné 400 ztráta 25 000

• průměr špalku 8–30 cm
• délka špalku 10–55 cm
• posun pístu 48,5 cm
• rychlost posunu 3,1/17,3 cm/s
• štípací síla 8 t
• napájení 3 kW / 230 V
• hmotnost 105 kg

Mobilní štěpkovač LS160 DWB
drcení větví

kauce 30 000 nájemné 3 700 ztráta 400 000

Fréza na pařezy Laski F 460 EI
frézování pařezů

kauce 20 000 nájemné 2 900 ztráta 300 000

* opotřebení nožů 300 Kč/den

• průměr pařezu do 800 mm
• výkon 0,4 m3/h
• průměr kotouče 470 mm
• frézování nad terén 300 mm
• frézování pod terén 200 mm
• pojezd elektrický
• palivo benzín
• hmotnost 230 kg

• průměr větví až 160 mm
• délka štěpky 5–15 mm
• výkon 18,8 kW
• palivo: nafta

Inspirujte nás k doplnění sortimentu!
Své nápady zasílejte na pujcovna1@norwit.cz.



PROFESIONÁLNÍ PÉČE O TRÁVNÍKY

Airtifikátor Easy Core 104
provzdušňování menších travnatých ploch

kauce 5 000 nájemné 850 ztráta 130 000

Vertikutátor Eliet E 600 Compactor
provzdušnění a odmechování trávníku

kauce 5 000 nájemné 700 ztráta 70 000

Rozmetadlo písku a kompostu ECOLAWN 250S
pískování a hnojení trávníku

kauce 20 000 nájemné 1 500 ztráta 230 000

Ocelová zatahovací (smykovací) síť na trávníky ProRain
rovnoměrné rozprostření a zapravení písku do trávníku

kauce 2 000 nájemné 70 ztráta 15 000

Rozmetadlo hnojiva ICL AccuPro 1000
hnojení trávníků

kauce 2 000 nájemné 210 ztráta 10 000

• šířka záběru 36 cm
• hloubka záběru 7 cm
• počet čepů 4
• výkon 2040 m2/h
• motor B & S (5,5 k)
• palivo benzín
• hmotnost 118 kg

• šířka záběru 60 cm
• počet/tloušťka nožů 36/1,5 mm
• objem koše 135 l
• motor Honda (9,0 k)
• palivo benzín
• hmotnost 135 kg

• objem zásobníku 0,3 m3

• šířka rozhozu 1,2–5,5 m
• tloušťka vrstvy až 6 mm
• výkon 6 m3/hod
• rychlost pojezdu až 8 km/h
• motor Honda (5,5 k)
• palivo benzín
• hmotnost 150 kg

• rozměr 120×120 cm

• šířka záběru 1,5–3 m
• objem zásobníku 18 l

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

Vertikutátor Husqvarna S 500 PRO
provzdušnění a odmechování trávníku

kauce 5 000 nájemné 700 ztráta 25 000

• pracovní šířka 50 cm
• hloubka záběru až 0,5 cm
• palivo: benzín
• hmotnost 65 kg

Jamkovač STIHL BT 121 / BT 131
vrtání jamek do země

kauce 5 000 nájemné 470* ztráta 35 000

Rýhovač Toro TRX 250
vytváření rýh

kauce 30 000 nájemné 2 900 ztráta 450 000

* opotřebení vrtáku 200 Kč/den

• vrtáky průměrů 90, 120, 150 
a 200 mm (300 mm jen BT 131)

• výkon 1,4 kW
• otáčky 190 / 200 ot./min
• hmotnost 9,4 / 10 kg
• benzín MIX 1:50 

(olej Husqvarna LS+)

• hloubka×šířka rýhy 90×14 cm
• výkon 18,3 kW
• objem nádrže 15,1 l

Pl
at

í o
d 

1.
 le

dn
a 

20
23

. V
še

ch
ny

 c
en

y 
jso

u 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
. C

en
y 

ná
je

m
né

ho
 js

ou
 z

a 
1 

de
n.

 Z
m

ěn
a 

ce
n 

vy
hr

az
en

a.



Řezačka polystyrenu Lestet LTRP 100
přesné a čisté dělení izolačních materiálů

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 19 000

OSTATNÍ

• napětí 230/24 V
• rozměry řezaného materiálu 

1 000×1 500×300 mm

*  elektroda 5 Kč/ks 
kukla 75 Kč/den

• vstupní napětí 1× 230 V/50/60 Hz
• svařovací proud 10–190 A
• napětí naprázdno 88 V

• příkon 2,8 kW/230 V / 5,0 kW/230 V
• průtok vody 500 / 480 l/h
• pracovní tlak 150 / 170 bar
• maximální tlak 200 / 200 bar
• max. teplota vody 60 / – °C

Lamačka dlažeb a obkladů Battipav Super Pro 900
lámání obkladů a dlažeb

kauce 3 000 nájemné 320 ztráta 10 000

• délka řezu až 900 mm

Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/15 / Kärcher HD 5/17
čištění, mytí

kauce 5 000 nájemné 320 ztráta 19 000

Stavební míchačka BWA 160 l / 110 l
míchání stavebních směsí

kauce 3 000 nájemné 200 ztráta 17 000

Invertorová svářečka 230 V
svařování

kauce 3 000 nájemné 260* ztráta 10 000

• příkon 1,1 kW/230 V
• celkový/pracovní objem 160/110 l
• hmotnost 120 kg
• výkon 1,5 m3/h

Shozy na suť

kauce 5 000 nájemné dle sestavy ztráta 25 000

Ceny komponent:
• násypka 90 Kč/den

• základní díl 75 Kč/den

• okenní rám 120 Kč/den

• rám na lešení 120 Kč/den

• ruční naviják 140 Kč/den

Zvedák sádrokartonových desek KRAFT & DELE KD323
montáž panelů a sádrokartonových desek na strop i boční stěny

kauce 2 000 nájemné 150 ztráta 10 000

• vertikální dosah 3,5 m
• max. rozměr desky je 

128×488 cm
• max. hmotnost desky 68 kg
• rozměry složený (D×Š×V) 

130×60×19 cm
• hmotnost 38 kg

• rozsah uchopení 0–230 mm
• nosnost 150 kg
• hmotnost 13 kg

Kleště na obrubníky
ruční i strojní manipulace s obrubníky, bloky, žulou…

kauce 2 000 nájemné 150 ztráta 8 000



CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ A OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ

Diamantové vrtací korunky (průměr) Použití Cena za opotřebení za 0,1 mm
SP průměr 30 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 54 Kč
SP průměr 40 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 63 Kč
SP průměr 50 / 55 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 72 Kč
SP průměr 60 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 81 Kč
SP průměr 70 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 84 Kč
SP průměr 80 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 90 Kč
SP průměr 90 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 95 Kč
SP průměr 100 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 105 Kč
SP průměr110 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 120 Kč
SP průměr 120 / 125 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 125 Kč
SP průměr 130 / 140 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 129 Kč
SP průměr150 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 154 Kč
SP průměr160 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 170 Kč
SP průměr 180 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 189 Kč
SP průměr 200 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 206 Kč
SP průměr 220 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 260 Kč
SP průměr 250 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 334 Kč
SP průměr 300 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 399 Kč
SP průměr 340 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 452 Kč
SP průměr 350 mm Beton i armovaný, Porotherm, Ytong… 474 Kč

Diamantové kotouče (průměr) Použití Cena za opotřebení za 0,1 mm
Asfalt PREMIUM 350 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 137 Kč
Asfalt PREMIUM 400 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 169 Kč
Asfalt PREMIUM 450 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 209 Kč
Asfalt PREMIUM 600 mm Abrasivní materiály, asfalt, porobeton 239 Kč
Beton PREMIUM 125 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 38 Kč
Beton PREMIUM 230 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 55 Kč
Beton PREMIUM 350 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 133 Kč
Beton PREMIUM 400 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 161 Kč
Beton PREMIUM 450 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 209 Kč
Beton PREMIUM 600 mm Beton i armovaný, tvrdší materiály 239 Kč
BS-W 400 mm Porotherm, zámková dlažba, obrubníky 221 Kč
BS-W 700 mm Porotherm, zámková dlažba, obrubníky 400 Kč
BS-W 900 mm Porotherm, zámková dlažba, obrubníky 529 Kč
Ultra Ceram 200 / 230 mm Slinutá dlažba, keramika, sklo 45 Kč
Ultra Ceram 350 mm Slinutá dlažba, keramika, sklo 90 Kč
Brusný ST-HAWK / ST-ROTOR 125 mm Broušení betonových ploch 81 Kč
Brusný ST-HAWK / ST-ROTOR 180 mm Broušení betonových ploch 125 Kč
5× brusný ST-ROTOR pro UBK 400 Broušení betonových ploch 250 Kč
Kotouč korund pro UBK 400 Broušení stěrek apod. 54 Kč
Oboustranný brusný papír pro UBK 400, zrnitost 16, 24, 36, 60 Broušení stěrek, dřeva apod. 541 Kč

Ostatní příslušenství Použití Cena za opotřebení 1 den
Hladící lopatky 1 sada / 2 sady (pro dvourotorové hladičky) Pro hladičky betonu 230 Kč / 460 Kč
Hladící talíř 1 kus / 2 kusy (pro dvourotorové hladičky) Pro hladičky betonu 230 Kč / 460 Kč
Vrtáky k jamkovači (Ø vrtáků 90, 120, 150, 200 a 300 mm) Pro jamkovač Stihl BT 121 / BT 131 200 Kč
Prodloužení k jamkovači Pro jamkovač Stihl BT 121 / BT 131 50 Kč
Vrtáky k motoru MAX (Ø vrtáků 200, 250, 300 a 400 mm) MAX 1500 / MAX 3000 pro rypadla 200 Kč
SDS plus – Sekáč / Špice / Vrták K elektrickým bouracím kladivům 50 Kč
SDS MAX – Sekáč / Špice / Vrták K elektrickým bouracím kladivům 80 Kč
K-HEX – Sekáč / Špice K elektrickým bouracím kladivům 60 Kč
Špice pro BBG K pneumatickým kladivům 60 Kč
Hadice hadice B / hadice C Pro kalová čerpadla 58 Kč / 46 Kč
Hadice vzduchová slabá (k LB30) / silná (k C30) Pro kompresory 46 Kč / 58 Kč
Kabel 230 V / 400 V Prodlužovací kabel 50 Kč / 60 Kč
Tlaková nádoba na vodu k jádrovému vrtání K jádrovému vrtání 60 Kč
Prodloužení k jádrovému vrtání Délky 20, 30 a 40 cm 50 Kč
Břit štěpkovače GTS / Břit štěpkovače Laski Pro štěpkovače na větve 60 Kč / 350 Kč
Frézovací buben k FR 200 / VA 25 S / VA 30 SH Frézy na beton 1200 Kč / 1900 Kč / 2700 Kč
Kotouč okružní pily / Pilový pás pro BAS-650 / Plátek šavlové pily Elektrické pily 75 Kč
Řetěz k motorové pile Motorová pila 75 Kč
Nože provzdušňovače trávníků Vertikutátor 100 Kč
Zkrápění Vibrační deska 120 Kč

Veškeré ceny za opotřebení nástrojů jsou uvedeny bez DPH.

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz



… O SVÉ ZÁKAZNÍKY PEČUJEME 
PO CELOU DOBU

A PRODEJEM TO NEKONČÍ…

Servis
evidujeme každý prodaný a servisovaný stroj

hlídáme za Vás termíny záručních servisů

zveme Vás na pravidelnou údržbu strojů

provádíme elektro revize a repase strojů

mimo jiné jsme i autorizovaným servisem 
motorů Honda, Subaru Robin a Briggs 
& Stratton

Náhradní díly
máme specialistu náhradních dílů na telefonu

udržujeme vysoké skladové zásoby 
náhradních dílů a spotřebního materiálu pro 
všechny stroje značek z našeho sortimentu

po dohodě jsme schopni zajistit náhradní 
díly na stroj jiného výrobce

dodání náhradních dílů jsme schopni zajistit 
několika způsoby: expres do 48 hodin 
na místo určení, přímo na místo opravy 
s naším technikem, naším rozvozovým 
vozidlem, nebo poštou (na fakturu 
i dobírku)

Kontakty
ČECHY (PL)

Půjčovna 325 615 905 pujcovna1@norwit.cz
Servis 325 615 906 servis1@norwit.cz
ND 325 615 910 nd@norwit.cz

MORAVA (PUS)

Půjčovna 542 425 912 pujcovna2@norwit.cz
Servis 542 425 913 servis2@norwit.cz
ND 542 425 910 nd2@norwit.cz

MORAVA SEVER (OST) – Servisní místo

Pobočka 558 669 911 ostrava@norwit.cz 
Logistika 601 086 440 pavel.rataj@norwit.cz



Stroje až k Vašim dveřím
Po celý rok pravidelně jezdíme do všech koutů ČR 
a dopravujeme stroje zákazníkům. Plně vybavené 
vozidlo řídí servisní technik, který stroje odborně 
předá, poradí a je připraven na místě provádět 
drobný servis. Nechte si dovézt stroj na zapůjčení, 
nebo vyzvednout stroj na servis za výhodné ceny. 
Stačí pouze kontaktovat našeho dispečera 
na telefonu 720 978 850 a vše ostatní 
zajistíme za Vás.
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Svozové a rozvozové okruhy

Ceník přepravy

Hmotnost Cena

PPL/balík 149 Kč
do 30 kg 189 Kč

do 150 kg 499 Kč
do 300 kg 749 Kč
do 600 kg 849 Kč

do 1 000 kg 1 199 Kč
do 1 600 kg 1 790 Kč
do 2 800 kg 2 790 Kč

•  Cena za přepravu jednoho stroje kamkoli po ČR
• Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
• Změna cen vyhrazena
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Zboží dodáváme a služby poskytujeme v rámci celé ČR

01/2023

STAVEBNÍ MECHANIZACE 

PRODEJ_SERVIS_PRONÁJEM 

N O R W I T_w w w.nor w i t .c z

Provozovna Čechy

Písková Lhota 211 
290 01 Poděbrady 
Tel.: +420 325 615 901 
E-mail: info@norwit.cz

Servis: 
Tel.: +420 325 615 906 
E-mail: servis1@norwit.cz

Náhradní díly: 
Tel.: +420 325 615 910 
E-mail: nd@norwit.cz

Půjčovna: 
Tel.: +420 325 615 905 
E-mail: pujcovna1@norwit.cz

Otevírací doba půjčovny: 
Po–Pá 6.30–16.30 
So–Ne zavřeno

Provozovna Morava

Pustiměř 265 
683 21 Pustiměř 
Tel.: +420 542 425 911 
E-mail: pustimer@norwit.cz

Servis: 
Tel.: +420 542 425 913 
E-mail: servis2@norwit.cz

Náhradní díly: 
Tel.: +420 542 425 910 
E-mail: nd2@norwit.cz

Půjčovna: 
Tel.: +420 542 425 912 
E-mail: pujcovna2@norwit.cz

Otevírací doba půjčovny: 
Po–Pá 6.30–16.30 
So–Ne zavřeno

SERVIS POINT OSTRAVA

Frýdecká 1145, 739 32 Vratimov 
Tel.: +420 558 669 911, E-mail: ostrava@norwit.cz

NAŠE PROVOZOVNY


