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Tehnikas veids Cena 

Autoceltnis (MAZ bāze)14t, strēle 14,5 m (4 x 2) 25,00 – 30,00 €/st.* 
Autoceltnis (KAMAZ bāze) strēle 22 m (6 x 4) 2 gab.  26,00 – 30,00 €/st.* 
Autoceltnis „FAUN” 35t, strēle 26m  + 12m (4 x 4 x 4) 35,00 – 45,00 €/st.* 
Autoceltnis „Liebherr” 35t, strēle 26m  + 14m (4 x 4 x 4) 35,00 – 45,00 €/st.* 
Celtnis RDK 25 (ar kāpurķēdēm) 2 gab. 19,00 – 25,00 €/st.* 
Hidromanipulators celtspēja 2,5t, strēle 10m (Merc Benz) ( 6x 2) maš./celtsp.12t  25,00 – 28,00 €/st.* 
Auto grozs VS-22 (4 x 2), h – 22m, 2 gab. 22,00 – 25,00 €/st.* 
Pašizgāzējs „KAMAZ 55102” 7m3 (6 x 4) (uz sāniem) 20,00 – 22,00 €/st.* 
Pašizgāzējs „MAZ” 8m3 (4 x 2) 20,00 – 22,00 €/st.* 
Pašizgāzējs „Mercedes Benz” 10m3 un 12m3 (6 x 4; 6 x 6) (uz trīs pusēm) 6 gab.  25,00 – 27,00 €/st.* 
Pašizgāzējs „VOLVO” 12m3 (6 x 6) 25,00 – 27,00 €/st.* 
Pašizgāzējs „MAZ” 14m3 (6 x 4) (uz trīs pusēm) 22,00 – 24,00 €/st.* 
Pašizgāzējs „Mercedes Benz” 20m3 (6 x 4) 5 gab 27,00 – 35,00 €/st.* 
Vilcējs ar puspiekabi 13m „Merc Benz” 20t, 4 gab.(6 x 6),(6 x 4), (6 x 4), (4 x 2) 25,00 – 30,00 €/st.* 
Vilcējs „Mercedes Benz” 13,6m ar manipulatoru (strēle 23m, celtspēja 21,3 t) 36,00 – 42,00 €/st.* 
Vilcējs „Mercedes Benz” 12,0m ar manipulatoru (strēle 20m, celtspēja 13,0 t) 35,00 – 41,00 €/st.* 
Treilers celtniecības tehnikas pārvadāšanai 38t  36,00 €/st.;1,30 €/km 
Ekskavators universālais „NEW HOLLAND”, (hidroāmurs)  40,00 €/st. 
Ekskavators universālais „NEW HOLLAND”, (kauss, dakšas)  25,00 – 35,00 €/st.* 
Ekskavators universālais „KOMATSU”, (hidroāmurs) 40,00 €/st. 
Ekskavators universālais „KOMATSU”, (kauss, dakšas) 25,00 – 35,00 €/st.* 
Ekskavators „Liebherr 902” (riteņu) kauss 1m3 35,00 – 40,00 €/st.* 
Ekskavators „Liebherr 914” (kāpurķēžu platums 90cm), kauss 1,5 m3, planēšanas kauss, 
„GREIFER” kauss (māju nojaukšanai) 35,00 – 57,00 €/st.* 

Frontālais iekrāvējs „MANITOU” (kauss, dakšas) 13m 29,00 – 34,00 €/st.* 
MINI frontālais iekrāvējs „CASE 410” (kauss, dakšas, grunts urbšana ar urbi 200 – 300 – 400 mm 
diametrā, tranšeju racējs 100 mm platums) (ar operatoru un degvielu) ( + piegāde un aizvešana) 17,00 – 20,00 €/st.* 

MINI ekskavators „YANMAR” 17,00 – 20,00 €/st.* 
Ietvju tīrāmā iekārta (lāpsta, mehāniskā slota, zāles pļāvējs) 18,00 – 20,00 €/st.* 
Kravas pārvadājumu mikroautobusi / furgoni  9,00 €/st.;0,50 €/km 
Starpstāvu pacēlājs  (celtspēja 0,5 t, augstums līdz 30 m) Pēc vienošanās 
Vibroplates  90 – 250 kg Pēc vienošanās 
Ūdenssūkņi no 1m3 līdz 130 m3 stundā (elektriskie) (benzīna) Pēc vienošanās 
Cita celtniecības tehnika un instrumenti Pēc vienošanās 

 

* konkrētā cena atkarīga no konkrēta pakalpojuma sniegšanas termiņa (ilguma) un veida. 
Cenā nav iekļauts PVN un laiks līdz nokļūšanai objektā.  

Ārpus Rīgas pilsētas robežām (vai arī ja nobraukums Rīgas pilsētas robežās pārsniedz 180 km), papildus cenai tiek 
aprēķināts 1,00 €/km (treileriem un autoceltņiem 35t papildus 1,60 €/km, vilcējiem „Mercedes Benz” ar manipulatoru 
papildus 1,20 €/km). 
Cenas ārpus Latvijas robežām – pēc vienošanās. 

     
    Kontaktpersonas:   Nikolajs Gavrilovs  Valdes priekšsēdētājs   –   mob.t. 29258750  

Dainis Stranga   Autobāzes vadītājs / dispečers  –   mob.t. 29175511 
Birojs               –        telefons 67569953, fakss 67569956, e-pasts: autonik@balticom.lv 
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