
Vermeer rTX 1250  árokásás modern TecnológiáVal!

ÁrokÁsÁsi Árlista ft/m (nettó)

MunkaneM Mélység 
cm

szélesség
10  cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

Árokmarás tiszta földben, kapás lánccal
120

nincs

400 500 600 700 800 900 1000
150 500 600 750 900 1050 1200 1350
180 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Árokmarás köves földben, sziklás lánccal
120 600 750 900 1050 1200 1350 1500
150 750 900 1050 1200 1350 1500 1650
180 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Árokmarás sziklavágó tárcsával 105 2000–10 000 nincs
Rezgőekével cső, kábelfektetés 6,5 cm-ig 105 350

Jelzőszalagozás anyaggal  50 Ft/m • Visszatöltés tolólappal  50 Ft/m     
Gépszállítás telephelytől-telephelyig 600 Ft/km, de minimum 60000 Ft. Csak a tényleges kilométerre vonatkozik és a trailer folyamatosan a géppel van.

1 hétnél hosszabb ideig tartó munkáknál 10% kedvezményt adunk.
Áraink tÁjékoztató jellegűek. talajmechanikai vizsgÁlat vagy próbaÁsÁs utÁn vÁltozhatnak. 

Napi minimális munkadíj teljesítménytől függetlenül: 300 000 Ft + áfa; + a trailer ára!

Cégünk, mely az utazási szakmában már piacvezetőnek számít, bővítette 
tevékenységi körét, megjelentünk az építőiparban is. Vásároltunk többek 
között egy Magyarországon tel jesítményében és sokfélesé gében egyedül-
álló munkagépet, egy Vermeer RTX 1250 típusú vezetékfektető célgépet.
Gépünk előnyei a hagyományos, kotrós technológiával szemben:
 Csak olyan széles munkaárkot ás, amekkora a ve  ze ték behelyezéséhez 

szükséges. Ez amellett, hogy sokkal gyorsabb, a helyreállítás szempont-
jából is sokkal kedvezőbb.

 Kb. tízszeres az ásás sebessége a hagyományos technológiához képest.
 Anyagilag sokkal kedvezőbb egy méter kiásása a hagyományos techno-

lógiával végzetthez képest.
 Ugyanúgy képes a köves talajban, sziklában ásni, mint földben.
Gépünkhöz többféle adapter tartozik, mely lehetővé teszi a különböző mun-
kák elvégzését. Mivel ezek az adapterek bárhol cserélhetőek, ezért lehető-
ség van akár egy adott munkán belül is a különböző eszközök használatára:
 Láncos áRokmaRó
Képes normál és köves talajban, úttestben, 15–45 cm szélességű, maxi-
mum 180 cm mélységű árkot ásni. Gépünk normál, földes talajban akár 
200–300 m/óra, köves talajban pedig 30-50 m/óra sebességgel képes ásni.

 méLyásó szeReLék
A gép elejére mélyásó – kotró van felszerelve, mely kisebb aknák, gödrök 
ásására alkalmas maximum 2,7 m mélységig.
 Rezgőeke
Képes normál talajban, útpadkában árokásás és rekultiváció nélkül maxi-
mum 6,4 cm-es átmérőig egy vagy több vezetéket maximum 105 cm-es 
mélységbe lefektetni egyidejű védőszalag elhelyezésével, akár óránként 
500–1000 m-es sebességgel.
 szikLaVágó TáRcsa
Képes tömör sziklában, úttestben 10–30 cm-es szélességű és maximum 
105 cm mélységű árkot ásni kb. 20–30 m/óra sebességgel.
 kábeLdob TaRTó
A gép elején lévő mélyásót le lehet cserélni egy hidraulikus kábeldob tartó-
ra, mely 1300 kg-os dob hordozására alkalmas szerelék, így az ásással 
párhuzamosan, közvetlenül a dobról behelyezhető a vezeték.
 ToLóLap
A gépen hat irányban állítható tolólap található, mellyel gyorsan visszate-
methető a munkaárok, hótoló technikával.

Láncos maRó 
Maximális ásási mélység földes vagy köves talajban:  
180 cm mélységig. Ásási szélesség: 15-20-30-45 cm

szikLaVágóTáRcsa 
Ásási mélység sziklában vagy köves talajban: 105 cm.

Árokszélesség 10-15-20-30 cm

Részletesebb információ, ajánlatadás munkára: 

 nagy sándoR | (+36 30)-9-439-751  nagy baLázs | (+36 30)-318-6627
 e-mail: nagysanyi@grandtours.hu e-mail: balazs@grandtours.hu

www.arokasomester.hu • www.grandtours.hu • grand Tours, 4024 debrecen, Vár u 10.

Mivel ez a technológia még nem elterjedt Magyarországon, és árunk is kedvező, mindenképpen megéri alkalmazását azon cégeknek, 
kivitelezőknek, akik a hagyományos technológiával dolgoznak ezen a területen!

Rezgőeke
Maximális fektetési mélység: 85–105 cm; maximális 

kábel(ek) vagy csö(vek) átmérője: 6,5 cm


