Prisliste Betongpumping.
Bodø og Fauske
Gjeldene fra 1.1.2022
Alle priser er eks. mva.
Det tas forbehold om prisendringer.

Langstranda 4.
8003 Bodø

Tlf:75 50 04 00
Bestilling Bodø: 75 50 04 04 e-post. bodo@nordlandbetong.no
Bestilling Fauske: 904 15 506 e-post. fauske@nordlandbetong.no

28 meter

36 meter

41 meter

43 meter

Pumpemikser (2 stk) 24 meter

BETONGPUMPER:

Tilkjøring
Gjelder tårnpumpe og kombipumpe uten lass 0-30 km
Over 30 km -- totalt km tur/retur.
Timepris
Pumpe med 43m mast
Pumpe med 41m mast
Pumpe med 36m mast
Pumpe med 28m mast
KOMBIPUMPE:
Pumping av eget lass
Gjelder inntil 1 time på byggeplass
Deretter pr. påbegynte ½-time
Transport av betong etter gjeldende prisliste fra betongstasjon.

kr
kr

1 130,00 / gang
39,00 / km

kr
kr
kr
kr

2 018,00
2 018,00
1 915,00
1 659,00

kr
kr

2 760,00 / gang
749,00 / stk

TILLEGG gjelder samtlige pumper:
Tillegg pr. m³ pumpet betong: Pumpe med mast 24-43 m
kr
38,00
Tillegg pr. m³ pumpet fiberbetong:
kr
56,00
Ekstra rør og slanger pr. løpemeter inntil 25 m
kr
40,00
Ekstra rør og slanger pr. løpemeter utover 25 m
kr
130,00
Overtidstillegg mellom kl. 15.00 og 21.00 pr. time
kr
359,00
Overtidstillegg mellom kl. 21.00 og 07.00 pr. time
kr
480,00
Hjelpemann pumpe
kr
493,00
Overtid Fredag etter kl 15.00.
kr
481,00
Overtidstillegg beregnes også for transport til og fra byggeplass.
Timepris gjelder fra ankomst byggeplass til retur, ferdig vasket, og regnes pr. påbegynte ½-time.
Dersom pumpen ikke kan rengjøres på plassen, regnes ½ time ekstra.

/ time
/ time
/ time
/ time

/ m3
/ m3
/ meter
/ meter
/ time
/ time
/ time
/ time

BETINGELSER
Bestilling 48 timer før støp. Avbestilling sensest 6 arbeidstimer (normal arbeidstid) før avtalt oppmøte.
Ved for sen avbestilling belastes minimumsleie pluss transport. Betongen pumpes direkte i forskaling eller på dekke etter oppdragsgivers anvisning.
Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast, må eventuell servicebil betales av oppdragsgiver.
Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger, samt vibrering og avretting av betongen.
Ved rør- og slangeutlegg, må oppdragsgiver være behjelpelig med montering / demontering, samt rengjøring av utstyr.
Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.
Finsats/smørelass brukes for å sikre en god pumpebarhet ved oppstart og faktureres separat.
For øvrig gjelder siste versjon av Fabeko's alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for levering av betongpumpetjenester.

VIKTIG!! Finsats ved gjennomkjøring av lange rør og slangeutlegg.

VENNLIGST BESTILL I GOD TID!

