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Strojní vybavení firmy VOKA
 2xKOMATSU WB 93R-2-výkonný zemní stroj s možností čelního
nakládání, přídavné zařízení-hutnící deska,hloubka výkopu 6,05m
čelní lopata 1,2m3
podkop
0,4m3

 Menzi-Muck 5000 T2 všestranné kráčející rypadlo
vhodné pro práci v
nejtěžších
terénech.S použitím bahenní
soupravy vhodný pro práci v bažinatém terénu
hloubka výkopu 6m
podkop
0,4m3
přídav. zař.-svahovací zařízení
bahenní souprava

 T 815-UDS 114a-dokončovací
zemní stroj
Podkop
0,8m3
 2xDH 112-kolové zemní rypadlo s výklopným ramenem s možností
hloubení rýh mimo půdorys stroje,
podkop
0,45m3
přídavné zařízení- bourací kladivo HRK 2001
drapák

1xKOMATSU PC 340 LCD-demoliční provedení - 41,6 t , 2,4m3
demoliční nůžky-dosah 20m do výšky

1xKOMATSU PC240 LC-6
hmotnost 25tun,pásový
šířka pásů-700mm
podkop-1,5m3

1xKOMATSU PC 110R-1 pásové rypadlo o hmotnosti 11t
podkop-0,35m3
1xKOMATSU PC 45-8 pásové rypadlo o hmotnosti 4,7t
1xKOMATSU PC 12-R pásové rypadlo o hmotnosti 1,75t,svahovačka
1xKOMATSU WA 270-3 kolový nakladač objem lopaty-2,4m3

3x autojeřáb-

T 148 AD160 -16t
V3S AD080 - 8t

 V3S-fekál s tlakovým
hydročističem na čištění
kanal.potrubí
 3x V3S-pojízdná dílna,třístranný
sklápěč
 nákladní automobily
4xTATRA 815 S3
1xTATRA 148 S3
1xTATRA 148 S1
1xTATRA 815-MIX
3xLIAZ 150.261
1xLIAZ –kontejnerový nosič
2xŠ706 S3
2xAVIA valník
1xAVIA S1
1xV3S S3
2x vlek za NA
 1xtraktor +vlek,
 tahač návěsů IVECO+návěs
na sypké hmoty+návěs na přepravu stavebních strojů
 kolový nakladač KNB 250
2xkolový nakladač UNK 320
čelní lopata 3,5m3
 kolový nakladač UNC 151
2x UNC 060
čelní lopata 2m3
 2xkolový nakladač UNC 050
čelní lopata 1,5m3
přídavné zařízení- podkop,paletizační vidle
 1xUNC 750-univerzální čelní nakladač,
čelní lopata 0,3m3
přídavné zařízení- vrtací zařízení
paletizační vidle
 2xpásový dozer DZ 170.04 turbo

 mobilní drtič betonu BROWN LENOX KK120
(drcení betonu,železobetonu,lomového kamene,AB ,stavebních sutí
apod. o výkonu 100-300 t/hod)
vstupní kusovost
zrnitost produktu
přídavná zařízení

-

max 1000 x 700 mm
<60 – 230 mm
odhliňovací pas
magnetický separátor železa

 mobilní třídička EXTEC 5000 S turbo (třídění štěrku,písku,stavebních
sutí,drceného betonu apod. o výkonu 100-200 t/hod)

 Recyklace asfaltové směsi
Vlastníme recyklátor vybourané asfaltové směsi zn.BAGELA
7000F,který používáme při opravách komunikací.Tento způsob výstavby
zlevňuje stavbu a maximálním způsobem šetří životní prostředí,protože
vylučuje skládkování vybourané asfaltové směsi.
 Zařízení na pokládku litých asfaltů.

Malá mechanizace




















3x pojízdný kompresor,
1x pojízdný svářecí agregát
4x pila na AB,
2xvibrační pěch WACKER,
3x vibromax,
3xvibrační deska WACKER 5045,6055
vrtačka pro jádrové vrtání do průměru 250mm od fy HILTI se zařízením
pro vrtání potrubí (možnost dodatečného vybudování přípojky na
kameninovém a betonovém potrubí v profesionálním provedení),
6xrozbrušovací pila,
2x rázový podtunelovač,
10x svářecí agregát,
zařízení na sváření PE
12ks obytných maringotek,
laserové zařízení pro
pokládku potrubí
zn.TOPCON
nivelační přístroje
TOPCON
rotační laser TOPCON
včetně čidla pro zemní
stroje
svářečka na PE HDRothenberger+zapisovací zařízení průběhu sváru
svářečka na sváření PE HD elektrotvarovkama FISCHER
Systémové bednění PERI-trio-250m2
Stropní systémové bednění PERI

Zařízení na přepravu zemních strojů a sypkých hmot

Zemní stroje

Demoliční nůžky
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