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Nabídka frézovacích služeb 2018
Povrchové frézování je jeden s prvků modernizace a obnovy silnic. Nabízené frézky
odstraňují poškozenou vozovku v požadované hloubce a zachovávají požadované příčné a
podélné svahování. Moderní stroje přesně odstraňují vyjeté koleje a další deformace na
povrchu vozovky. Frézovaná část může být okamžitě otevřena pro provoz vozidel nebo
nebo připravena pro pokládku nových bitumenových vrstev. Povrchové frézování se provádí
za použití renomovaných fréz WIRTGEN. Máme celou řadu různých šířek frézovacích
jednotek, což vám umožní přizpůsobit se šířce frézované vozovky, stejně tak nákladově
optimalizovat výběr stroje dle velikostí jednotlivých zakázek.
Nabízíme:
• Frézování opotřebitelné vrstvy,
• profilování opotřebitelné vrstvy,
• Frézování při částečných opravách
• Frézování betonových povrchů
• Likvidace vyjetých kolejí na vozovce
• Demolice asfaltových vozovek
Zajišťujeme:
• kvalifikovanou a zkušenou obsluhu,
• Moderní vybavení,
• rychlost,
• Mobilita,
• Odborné poradenství.
Seznam strojů:
• Fréza Wirtgen W50 - šířka frézování 500 mm,
• Fréza Wirtgen W100 - šířka frézování 1000 mm,
• Fréza Wirtgen W120 - šířka frézování 1200 mm,
• Fréza Wirtgen W150 - šířka frézování 1500 mm,
• Fréza Wirtgen W200 - šířka frézování 2000 mm,
Ceny:
• Fréza Wirtgen W50 - cena od 17800 Kč / den,
• Fréza Wirtgen W100 - cena od 27900 Kč / den,
• Frézka Wirtgen W120 – cena od 31000 Kč / den,
• frézování Wirtgen W150 – 10Kč Kč (0 - 4 cm / m2), každé další 3Kč za 1cm / m 2, nesmí
být méně než 37510kčł za pracovní den,
• frézování Wirtgen W200 – 10Kč (0 - 4 cm / m2), každé další 3Kč za 1cm / m 2, nesmí být
méně než 51150Kč za pracovní den,
Ceny jsou předmětem jednání s posouzením jednotlivé zakázky.
Ceny bez DPH.
Cena zahrnuje:
1. Přeprava stroje,
2. Palivo,
3. Obsluha,
Cena nezahrnuje:
1. Dodávky vody k fréze,
2. Likvidace vyfrézované hmoty.
3. Geodetické měření.
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