
Ceník platný od 21.6.2017

rozměry ložné plochy 205 x 110 cm                                                          -- AKČNÍ -- cena bez DPH s DPH

HUMBAUR STEELY nebržděný, 30 cm ocelové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 uvazovací oka, nakl.výška 50 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 630 kg

rozměry ložné plochy 205 x 109 cm                                                          -- AKČNÍ -- NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP

HUMBAUR STARTRAILER nebržděný, 30 cm ALU hliníkové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 uvazovací oka integr. v bočnici, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 614 kg

rozměry ložné plochy 165 x 110 cm

HUMBAUR HA751611 nebržděný, 35 cm ALU hliníkové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 uvazovací oka integr. v bočnici, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 625 kg

rozměry ložné plochy 205 x 110 cm

HUMBAUR HA752111 nebržděný, 35 cm ALU hliníkové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 integrovaná oka v bočnici, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 610 kg

HUMBAUR HA102111 bržděný, 35 cm ALU hliníkové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 oka v bočnici, nakl.výška 525 mm, 13" kola, celková hmotnost : 1 000 kg ( lze snížit ), nosnost : 822 kg

HUMBAUR HA752111 nebržděný, 50 cm ALU hliníkové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 uvazovací oka, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 598 kg

HUMBAUR HA102111 bržděný, 50 cm ALU hliníkové bočnice, pevné přední čelo, zadní výklopné

4 uvazovací oka, nakl.výška 525 mm, 13" kola, celková hmotnost : 1 000 kg ( lze snížit ), nosnost : 810 kg

rozměry ložné plochy 205 x 131 cm ŠIROKÝ POMOCNÍK

HUMBAUR HA752113 nebržděný, přední i zadní čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

4 integrovaná oka v bočnici, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 602 kg

HUMBAUR HA102113 bržděný, přední i zadní čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

4 oka v bočnici, nakl.výška 53 cm, 13" kola, celková hmotnost : 1 000 kg ( lze snížit ), nosnost : 801 kg

HUMBAUR HA752113 nebržděný, pevné přední čelo, zadní výklopné, 50 cm ALU hliníkové bočnice

4 uvazovací oka, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 589 kg

HUMBAUR HA102113 bržděný, pevné přední čelo, zadní čelo výklopné, 50 cm ALU hliníkové bočnice

4 uvazovací oka, nakl.výška 53 cm, 13" kola, celková hmotnost : 1 000 kg ( lze snížit ), nosnost : 788 kg

rozměry ložné plochy 251 x 131 cm IDEÁLNÍ ROZMĚR / CENA

HUMBAUR HA752513 nebržděný, přední i zadní čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

6 integrovaných ok v bočnici, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 581 kg

HUMBAUR HA132513 bržděný, přední i zadní čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

6 ok v bočnici, nakl.výška 53 cm, 14" kola, celková hmotnost : 1 300 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 058 kg

HUMBAUR HA152513 bržděný, přední i zadní čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

6 ok v bočnici, nakl.výška 53 cm, 14"C kola, celková hmotnost : 1 500 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 248 kg

HUMBAUR HA132513 bržděný, přední čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice, zadní skládací rampa

6 ok v bočnici, nakl.výška 53 cm, 14" kola, celková hmotnost : 1 300 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 008 kg

HUMBAUR HA752513 nebržděný SKLOPNÝ, přední pevné, zadní výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

6 integrovaných ok v bočnici, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 577 kg

HUMBAUR HA132513 bržděný SKLOPNÝ, přední pevné, zadní výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

6 ok v bočnici, nakl.výška 56 cm, 14" kola, celková hmotnost : 1 300 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 046 kg

HUMBAUR HA752513 nebržděný, přední čelo pevné, zadní čelo výklopné, 50 cm ALU hliníkové bočnice

4 uvazovací oka, nakl.výška 51 cm, 13" kola, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 565 kg

rozměry ložné plochy 303 x 150 cm NEJVĚTŠÍ POMOCNÍK

HUMBAUR HA133015 bržděný, přední i zadní čelo výklopné, 35 cm ALU hliníkové bočnice

6 ok v bočnici, nakl.výška 53 cm, 15" kola, celková hmotnost : 1 300 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 020 kg

rozměry ložné plochy 230 x 140 cm s koly pod ložnou plochou

HUMBAUR HU752314 nebržděný s 13"C koly pod ložnou plochou, 30 cm ALU hliníkové bočnice

4 uvazovací oka, možnost vytvoření plata, nakl.výška 53 cm, celková hmotnost : 750 kg, nosnost : 553 kg

HUMBAUR HU132314 bržděný s 13"C koly pod ložnou plochou, 30 cm ALU hliníkové bočnice

možnost vytvoření plata, nakl.výška 60 cm, celková hmotnost : 1 300 kg ( lze snížit ), nosnost : 951 kg

HUMBAUR HU152314 bržděný s 13"C koly pod ložnou plochou, 30 cm ALU hliníkové bočnice

možnost vytvoření plata, nakl.výška 60 cm, celková hmotnost : 1 500 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 230 kg

rozměry ložné plochy 265 x 165 cm s koly pod ložnou plochou UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK

HUMBAUR HN132616 bržděný s 13"C koly pod ložnou plochou, 30 cm ALU hliníkové bočnice

možnost vytvoření plata, nakl.výška 61 cm, celková hmotnost : 1 300 kg ( lze snížit ), nosnost : 970 kg

HUMBAUR HN152616 bržděný s 13"C koly pod ložnou plochou, 30 cm ALU hliníkové bočnice

možnost vytvoření plata, nakl.výška 61 cm, celková hmotnost : 1 500 kg ( lze snížit ), nosnost : 1 160 kg
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Ceny jsou uváděny včetně 5%  slevy !!

                         AutopŢjļovna Betacar - ZdeŔka Bareġov§  

10 744 Kč 13 000 Kč

14 050 Kč

18 000 Kč

15 702 Kč

17 000 Kč

20 100 Kč

29 300 Kč

39 800 Kč 48 158 Kč

30 600 Kč

31 097 Kč

48 400 Kč 58 564 Kč

46 900 Kč 56 749 Kč

40 700 Kč 49 247 Kč

42 700 Kč 51 667 Kč

33 900 Kč 41 019 Kč

23 300 Kč 28 193 Kč

25 700 Kč 31 097 Kč

25 047 Kč

24 200 Kč 29 282 Kč

32 300 Kč 39 083 Kč

31 900 Kč 38 599 Kč

37 026 Kč

42 600 Kč 51 546 Kč

36 200 Kč 43 802 Kč

26 900 Kč 32 549 Kč

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Text napsaný psacím strojem




