
                    Вантажний бокс:
1 доба  
2 доби  (вартість за добу 90 грн.)
3 доби  (вартість за добу 80 грн.)
4 доби  (вартість за добу70 грн.)
5 діб     - 300 грн.  (вартість за добу 60 грн.)
далі + 50грн за добу
застава 2500 грн.

1 доба 
2 доби (вартість за добу 35 грн.)
3 доби (вартість за добу 30 грн.)
4 доби (вартість за добу 25 грн.)
5 діб     (вартість за добу 24 грн.)
далі + 20грн за добу.
застава 500 грн.

Комплект бокс+поперечини:
1 доба  
2 доби  (вартість за добу 125 грн.)
3 доби  (вартість за добу 110 грн.)
4 доби  (вартість за добу95 грн.)
5 діб      (вартість за добу 84 грн.)
далі + 70 грн за добу
застава 3000 грн.

Максимальна потужність - 2,5 кВт
Номінальна потужність - 2,2 кВт
Об'єм паливного баку  - 15 л.

Витрата палива - 345 г/кВт год

1 доба 
Після 7 діб - 160 грн за добу
застава 2500 грн.

250 грн.
330 грн.
380 грн.
420 грн.

40 грн.
70 грн.
90 грн.

100 грн.
120 грн.

140 грн.

Багажна система (поперечини):

100 грн.
180 грн.
240 грн.
280 грн.
300 грн.

Генератор бензиновий WPG 3000

200 грн.



Максимальна потужність - 6,5 кВт
Номінальна потужність - 6 кВт
Об'єм паливного баку  - 25 л.

Витрата палива - 345 г/кВт год

1 доба 
Після 7 діб - 320 грн за добу
застава 3500 грн.

Потужність - 2000 Вт
6000 об/хв

Діаметр відрізного круга 230 мм.

1 доба 
Після 7 діб - 80 грн за добу
застава 1000 грн.

Потужність:1,5кВт/2,0 к.с.
Максимальний тиск - 8 бар/116 psi
Продуктивність: 200 л/хв
Ресивер:24л.
1 доба 
Після 7 діб - 80 грн за добу
застава 1000 грн.

Потужність:650 Вт
500-3000 об/хв
Для різки металу товщиною до 10 мм
 та дерева товщиною до 150 мм.
1 доба 
Після 7 діб - 120 грн за добу
застава 1500 грн.

150 грн.

400 грн.

Кутова шліф машина (болгарка) Compass S1M-230

100 грн.

Компресор Werk BM-2T24N

100 грн.

Сабельна пила Einhell AP 650

Генератор бензиновий WPG 8000
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