
Stroji za najem
Vse za profesionalce, bolje najem kot nakup.
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Spoštovana poslovna partnerica,
Spoštovani poslovni partner!

Blagovna znamka Lorencic se zavzema za tehniko in kompleten servis 
za izvajalce del v gradbeništvu. Naša naloga je, da podpiramo vaše 
delo na gradbišču z moderno tehniko in vsemi storitvami.

Servisne delavnice
Vsaka poslovna enota Lorencic je opremljena z lastno servisno delav-
nico za popravilo strojev. Za optimalno oskrbo izvajamo popravila, če 
potrebno tudi na terenu.

Stroji in naprave za najem
V vseh poslovnih enotah so na razpolago tudi stroji za najem, ki so 
redno servisirani. Zavedamo se, da je dobro svetovanje, razpoložljivost 
in dobra kvaliteta naših strojev, zelo pomembna za nemoteno delo na 
gradbišču. 

Izberite iz našega bogatega asortimenta strojev za najem, kar 
potrebujete za vaše delo na gradbišču:

 ▪ Estrih, industrijski podi
 ▪ Ometi in transportna tehnika
 ▪ Transportne črpalke in Airless naprave
 ▪ Kompresorji
 ▪ Generatorji in vibrirne igle
 ▪ Zaščitne ograje
 ▪ Naprave za ogrevanje
 ▪ Čistilna tehnika

Rabljeni stroji
Prodajamo tudi vse vrste rabljenih strojev iz 
našega programa: 
www.lorencic.si/rabljeni-stroji_23.htm
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Dnevno Tedensko
Freza za beton, širina frezanja 20cm 230 ali 400V € 60,- € 220,-
Freza za beton, širina frezanja 20cm, bencin € 60,- € 220,-
Freza za beton BEF 250, 25cm, 400V € 88,- € 364,-
Freza za beton s pomikom naprej, 30cm, 400V € 150,- € 500,-
Sanirni brusilnik Protool RGP 3, z dia.-beton 
- Obraba diamantov, segm.

€ 22,-
za 0,1mm

€ 73,-
€ 5,-

Sanirni brusilnik Protool RGP 150, z dia.-beton
- Obraba diamantov, segm.

€ 50,-
za 0,1mm

€ 180,-
€ 5,-

Kotna brusilka 180mm, z dia.-segmenti in 
sesalni pokrov
- Obraba diamantov, segm.

€ 25,-
za 0,1mm

€ 80,-
€ 5,-

* Minimalno plačilo za obrabo dia.-segmentov (obraba ni merljiva) € 29,-

Dnevno Tedensko
Rušilno kladivo do 11kg € 18,- € 62,-
Rušilno kladivo do 20kg € 20,- € 75,-
Rušilno kladivo do 13kg, električno, 230V € 30,- € 120,-
20 m cev za zrak 3/4“ € 5,- € 25,-
Koničasto ali ploščato dleto € 2,50 € 8,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Kompresor 2,5m3, prevozen € 65,- € 190,- € 490,-
Kompresor 4 m3, prevozen € 90,- € 270,- € 690,-
Kompresor 10 m3, prevozen € 235,- € 710, € 1.900,-
Kompresor 15 m3, prevozen € 295,- € 850,- € 2.190,-

Rušilna kladiva

Gradbeni kompresorji

Freze
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Dnevno Tedensko
Brusilni stroj DSM 250, 230V
- Obraba diamantnih segmentov (3kosi)

€ 90,-
za 0,1mm

€ 370,-
€ 22,50

Brusilni stroj DSM 530, 400V
- Obraba diamantnih segmentov (9kosov)
- Obraba frezalnih zvezdic (višina zvezdic)
- Poškodovana zvezdica  € 25,-/kos

€ 180,-
za 0,1mm
za 0,1mm

€ 550,-
€ 22,50
€ 216,-

Večnamenski brusilni stroj ES 42 S 230V
- Obraba diamantnih segmentov
(vključen pogonski krožnik)

€ 40,-
za 1mm

€ 150,-
€ 120,-

Brusilni stroj za beton CB 12, 400V
- Obraba diamantnega krožnika

€ 90,-
za 0,1mm

€ 370,-
€ 14,50

Večnamenski brusilni stroj STR 702, 230V ali 400V
- Obraba za obroč s korund segmenti

€ 44,-
za 0,1mm

€ 182,-
€ 4,00

* Minimalno plačilo za obrabo dia.-segmentov (obraba ni merljiva) € 29,-

Dnevno Tedensko
Vrtalno in udarno kladivo, električno € 25,- € 100,-

Dnevno Tedensko
Rokamat s teleskopskim držalom za stene/strop € 25,- € 100,-
Rokamat Univerzalni, 230V € 25,- € 100,-
Rokamat sesalec, 230V € 20,- € 80,-
Sesalec stoječi za Rokamat € 20,- € 80,-

Vrtalno in udarno kladivo  

Dnevno Tedensko
Rezalnik utorov bencinski, dia.-plošča 
maks.450mm
- Obraba dia.-plošče po višini segmentov

€ 25,-
za 0,1mm

€ 182,-
€ 15,-

* Minimalno plačilo za obrabo dia.-segmentov (obraba ni merljiva) € 29,-

Rezalnik betona in asfalta

Stroji za brušenje betona in estriha

Rokamat brusilnik sten
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Dnevno Tedensko
Strgalni stroj BS 110, 230V Blastrac € 145,- € 580,-
Strgalni stroj – ročni BS20 z kovčkom in kolesi, 
230V Blastrac

€ 35,- € 140,-

Kroglični peskalnik 1-7D, 230V Blastrac € 100,- € 400,-
Industrijski sesalec za peskalnike, 230V € 50,- € 200,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Namizna krožna žaga z dia.ploščo 
350mm, 230V
- Obraba dia.-plošče po višini 
segmentov

€ 25,- 

za 0,1 mm

€ 100,-

€ 12,-

€ 300,--

Namizna krožna žaga z dia.ploščo 
700mm, 400V
- Obraba dia.-plošče po višini 
segmentov

€ 44,- 

za 0,1 mm

€ 162,-

€ 15,-

€ 480,-

Namizna krožna žaga z dia.ploščo 
900mm, 400V
- Obraba dia.-plošče po višini 
segmentov

€ 60,- 

za 0,1 mm

€ 220,-

€ 15,-

€ 660,-

Žaga za rezanje keramike z dia.ploščo 
250mm, 230V
- Obraba dia.-plošče po višini 
segmentov

€ 22,- 

za 0,1 mm

€ 88,-

€ 7,00
€ 260,-

* Minimalno plačilo za obrabo dia.-segmentov (obraba ni merljiva) € 29,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Stroj za izdelavo estriha ca. 4 m3/h s 
kompresorjem, dizelmotor € 210,- € 630,- € 1.890,-

Stroj za izdelavo estriha ca. 3 m3/h s 
kompresorjem, elektro pogon 400V, 32A

€ 210,- € 630,- € 1.890,-

Črpalka za estrih brez kompresorja, 
električni pogon 400V

€ 110,- € 290,- € 890,-

Krmilna enota stroja za estrih za 
silos - MAI € 75,- € 185,- € 550,-

Cev za transport materiala, dolžine 20m € 14,- € 56,- € 168,-
Trinožno stojalo za izsip materiala € 7,- € 25,- € 75,-

Stroji za lupljenje & Peskalniki

Gradbene žage

Stroji za izdelavo estriha
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Dnevno Tedensko
Kompresor LK 402/230V, 400 litrov € 20,- € 80,-
Kompresor LK 604/400V, 600 litrov € 20,- € 80,-
V – Meko kompresor 230V, 360 litrov € 20,- € 80,-
Handy – kompresor 400V, 230 litrov € 12,- € 36,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Transportna črpalka Swing 230 ali, 400V € 75,- € 185,- € 550,-
Transportna črpalka N2FU s pretvornikom 
frekvence, 400V € 90,- € 225,- € 670,-

Transportna črpalka ZP 3, 400V € 110,- € 330,- € 990,-
Cev za material premera 25mm,
dolžine 20m € 7,- € 18,- € 54,-

Cev za material premera 35mm, 
dolžine 20m € 9,- € 20,- € 60,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Transportna naprava za silos na 
pritisk/prosti pad, 400V € 75,- € 185,- € 550,-

Cev za suhi material 25m € 7,- € 21,- € 63,-
Vpihovalna kapa za silos € 18,- € 54,- € 162,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Stroj za omete 400V s cevjo 
za material 20m in cevjo za vodo 40m € 75,- € 185,- € 550,-

Dodatna mešalna posoda Rotoquril za 
toplotno izolacijske omete

€ 20,- € 90,- € 270,-

Vpihovalna kapa za silos € 10,- € 40,- € 120,-
Črpalka za vodo, 230V € 7,- € 25,- € 75,-
Kompresor Handy, 400V € 12,- € 36,- € 108,-
Mešalna črpalka Ritmo Powercoat, 230V € 75,- € 185,- € 550,-

Stroji za izdelavo ometa & dodatki

Transportne naprave za stroje za omet

Transportne črpalke

Zračni kompresorji
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Dnevno Tedensko
Okrogli gladilec premera 60cm, 230V € 40,- € 150,-
Krilni gladilec premera 100cm, z lopaticami, 
bencin € 75,- € 310,-

Dvojno krilni gladilec z dvema krožnikoma € 180,- € 550,-

Dnevno Tedensko
Vibrirna igla z integriranim pretvornikom frek-
vence 230V € 35,- € 105,-

Vibrirna igla na palici z integriranim pretvornikom 
frekvence 230V € 35,- € 105,-

Pretvornik frekvence 1,8 Kva, 230V ali 400V € 25,- € 75,-
Vibrirna igla za priklop na pretvornik frekvence € 25,- € 75,-

Dnevno Tedensko
Prekucno bobnasti mešalec 230/400V € 50,- € 150,-
Horizontalni mešalec 400V € 75,- € 310,-

Dnevno Tedensko
Vibro nabijalna plošča ca. 75kg, bencin € 30,- € 120,-
Vulkolan podlaga za nabijanje tlakovcev € 10,- € 40,-

Vibrirne igle za beton

Pretočni mešalec

Mešalci 

Vibrirne nabijalne plošče

Gladilni stroji

Dnevno Tedensko Mesečno
Pretočni mešalec, 230V ali 400V € 30,- € 120,- € 360,-
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ABS MF-VO, 230V
Zmogljivost pri višini 8m: 200l/min Cena na povpraševanje

ABS J 12, 230V ali 400V
Zmogljivost pri višini 10m: 240l/min Cena na povpraševanje

ABS J 15, 230V ali 400V
Zmogljivost pri višini 10m: 400l/min Cena na povpraševanje

ABS J 24 ND, 400V
Zmogljivost pri višini 12m: 500l/min Cena na povpraševanje

ABS J 44 ND, 400V
Zmogljivost pri višini 15m: 750l/min Cena na povpraševanje

ABS J 54 ND, 400V
Zmogljivost pri višini 20m: 1.200l/min Cena na povpraševanje

Cevi za črpanje 2“/C, 3“/B ali 4“/A  za 1 m Cena na povpraševanje

Dnevno Tedensko
Vibrirna letev 1,50m, bencinski motor € 30,- € 120,-

Dnevno Tedensko
Drča za odpadni material 1,1m (cena za 1 kos) € 6,- € 18,-
Odcep za drčo € 9,- € 27,-
Lijak za drčo € 9,- € 27,-
Okvir za pritrditev drče € 10,- € 30,-

Drča za odpadni material

Vibrirna letev

Gradbene črpalke

Razvlažilci zraka

Dnevno Tedensko Mesečno
Razvlažilec zraka do 22l v 24h, 230V € 25,- € 75,- € 225,-
Razvlažilec zraka do 40l v 24h, 230V € 35,- € 100,- € 300,-
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Dnevno Tedensko
Električni grelnik B9 A, 9kW (7740 kcal/h), 
400V € 11,- € 44,-

Plinski grelnik BLP 53, 46kW (39560 kcal/h) € 11,- € 44,-
Plinski grelnik BLP 103, 96,5kW (83000 kcal/h) € 20,- € 75,-
Oljna turbina - grelnik B 100, 29kW 
(25000 kcal/h) € 20,- € 75,-

Infrardeči grelnik – dizelski, 43kW (37000 kcal/h) € 40,- € 120,-

Naprave za gretje

Električni generatorji

Airless – stroji za brizganje

Dnevno Tedensko Mesečno
Stroj za brizganje Graco Mark V
z 15m cevi, 230V € 100,- € 300,- € 900,-

Stroj za brizganje Graco Mark X
z 15m cevi, 230V € 150,- € 450,- € 1.350,-

Stroj za brizganje Graco ST 395
z 7m cevi, 230V € 70,- € 210,- € 630,-

Brizgalna pištola z lijakom € 10,- € 40,- € 120,-
Priključna posoda za material 90l, 
Graco € 30,- € 90,- € 270,-

Dnevno Tedensko Mesečno
Električni generator do 7,0 kVA
Dizelski ali bencinski motor € 37,- € 150,- € 450,-

Električni generator do 62 kVA
Dizelski motor, na kolesih € 235,- € 710,- € 1.900,-
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Ročni mešalec 

Rezalec stiropora

Mobilna ograja – mrežna ograja

Tedensko
Mobilna ograja 3,5 x 2m in 1 kos betonski
podstavek € 3,50

Povezovalna objemka za mobilno ograjo € 0,50
Mobilna ograja 2,5 x 1,1m € 4,50
Dostava in montaža Cena na povpraševanje

Dnevno Tedensko
Rezalnik za stiropor z vročo nitko, 230V € 30,- € 120,-

Dnevno Tedensko
Ročni mešalec z mešalom, 230V € 10,- € 40,-
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Poševno dvigalo

Visokotlačni čistilci

Industrijski sesalec

Rotacijski laser

Dnevno Tedensko
Rotacijski laser € 40,- € 120,-

Dnevno Tedensko
Namenski mali sesalnik, 230V € 20,- € 80,-
Industrijski sesalnik, 230V € 25,- € 100,-
Industrijski sesalnik Blastrac, 230V ali 400V € 50,- € 200,-

Dnevno Tedensko
Visokotlačni čistilec – hladna voda, Dynajet 350 
MG, bencin, 350barov pritiska € 100,- € 300,-

- Grelec tople vode Dynabox za visoktlačni čistilec 
Dynajet 350 MG, 12V € 40,- € 120,-

Visokotlačni čistilec – hladna voda, Dynajet 5000 
MG, bencin, 500barov pritiska € 125,- € 375,-

Tedensko Mesečno
Poševno dvigalo GEDA od 4m do 13,5m z univer-
zalno košaro, tovor do 250kg, 230V € 180,- € 420,-

Lestveni element 200cm, 250kg, za 1 kos € 20,- € 60,-
Velik tovorni keson z nastavljivimi stranicami € 110,- € 350,-
Keson za opeko z zaščitno mrežo € 50,- € 150,-
Nosilna ploščad za plošče širine 0,5 – 1,6 m € 50,- € 150,-
Ostala dvigala po povpraševanju
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Prosimo za razumevanje, da vsi stroji in naprave za 
najem, niso vedno na razpolago v vseh poslovnih 
enotah.
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POGOJI NAJEMA STROJA

Za vse sklenjene pogodbe o izposoji strojev velja, da velja-
jo spodaj navedeni splošni pogoji in osnovni pogoji poslo-
vanja podjetja, NAJEMODAJALCA.

1.

Če ni drugače določeno, se šteje, da je najemno razmerje 
začeto v trenutku, ko dogovor o izposoji dosežen in je stroj 
stranka prevzela. Najemno razmerje se konča/točka 5/, ko 
je stroj, napravo in dodatno opremo stranka vrnila, v nepo-
škodovanem stanju.

2.

Predaja stroja se izvede na sedežu našega podjetja ali 
predstavništvu.V trenutku, ko je stranka stroj prevzela, 
prevzame tudi celoten rizik glede vseh morebitnih nevar-
nosti, kot so;izguba, kraja ali poškodba stroja.V primeru 
kraje poškodbe ali drugih kaznivih dejanj je najemnik stro-
ja dolžan nemudoma oddati prijavo na najbližji policijski 
postaji, in zagotoviti najemodajalcu celotno plačilo vred-
nosti stroja ki je navedena v najemni pogodbi.V primeru 
zaplembe stroja /zaradi izterjave dolgov/je najemnik ob-
vezen to najemodajalcu takoj sporočiti in poravnati celotno 
vrednost stroja.

3.

Najemnik stroja po ogledu stroja in pred prevzemom po-
trjuje, da je stroj v neoporečnem, uporabnem stanju in se 
obvezuje, da bo stroj na lastne stroške, brez naknadnega 
zahtevka za povračilo teh stroškov vzdrževal in na ta način 
zagotovil vzdrževanje brezhibnega stanja stroja.

4.

OBVEZNOSTI NAJEMNIKA

a. Najemnik se obvezuje da bo stroj uporabljal le na kra-
ju, kateri je določen v najemni pogodbi, ter da bo stroj 
uporabljal v skladu z namembnostjo stroja.V primeru, 
da najemnik želi stroj dati na razpolago tretji osebi, ali 
ga premestiti na drugo lokacijo, je zato potrebna pisna 
ali ustna privolitev najemodajalca.

b. najemnik se obvezuje, da bo stroj varoval pred vremen-
skimi vplivi, pred poškodbami in da bo v času trajanja 
najema zagotovil varovanje stroja.

c. Najemnik se obvezuje, da bo s strojem upravljal zato 
ustrezno usposobljen delavec.

d. Najemnik se obvezuje, da bo za obratovanje stroja upo-
rabljal le ustrezno gorivo, ki ustreza zakonskim pred-
pisom.

5.

Celotna najemnina /za celoten čas trajanja najema/se pla-
čuje pri predaji stroja v uporabo, oziroma račun za najem-
nino zapade v plačilo takoj po prispetju računa, brez po-
pusta za takojšnje plačilo. Pridržujemo si pravico, da pri 
sklenitvi najemne pogodbe oz.tekom trajanja časa najema 
zahtevamo kavcijo v višini največ 6 mesečnih najemnin. 
V kolikor se stroj najame za več mesecev se po preteku 
enega meseca  takoj izstavi račun za najem enega meseca. 
Cena najema se določi v najemni pogodbi. 

6.

Pridržujemo si pravico takojšnje pisne prekinitve najemne 
pogodbe, če zato obstajajo tehtni razlogi. V tem primeru se 
stroj takoj vrne najemodajalcu. Za tehtne razloge se šteje 
predvsem naslednje:

a. Če najemnina delno ni poravnana

b. če stranka krši pogodbena določila

c. Če je začet postopek prisilne poravnave ali stečajni 
postopek proti najemniku stroja, oz. če sodišče ugoto-
vi, da zaradi premoženjskega stanja stranke ni možna 
izvedba stečajnega postopka.

d. Če postane znano, da bo proti najemniku uveden posto-
pek izvržbe, če odločba o izvržbi ni preklicana v roku 30 
dni od dneva izdaje.

e. Če je stroj, ki se nahaja pri stranki zaplenjen, zaradi 
uveljavitve izločitvenih pravic v primeru prisilne po-
ravnave ali stečaja stranke. Če je najemno razmerje 
sklenjeno za nedoločen čas ima vsak pogodbeni partner 
pravico najemo pogodbo odpovedati, v pisni obliki z od-
povednim rokom 3 dni.

f. Pridržujemo si tudi pravico,da v primeru zamude pri pla-
čilu, v primeru nepričakovane nelikvidnosti kupca ali v 
primeru kršitve pogodbenih obveznosti s strani kupca, 
blago ali strojno opremo, nad katerim imamo lastninski 
pridržek, odpeljemo, ne glede na lokacijo kjer se nahaja. 
Iz tega razloga je pristop naših sodelavcev v poslovne 
prostore kupca dovoljen brez predhodne najave v red-
nem delovnem času. 

7.

Najemnik se odpoveduje vseh morebitnih odškodninskih 
zahtevkov, ki bi izvirale iz sklenjenega najemnega razmer-
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ja, razen če bi ti izvirali iz grobe nemarnosti najemodajal-
ca in če bi to škodo najemodajalec povzročil namenoma. 
Obračun morebitnih odškodninskih zahtevkov ni možen v 
obliki kompenzacije z najemnino. Najemnik ne sme stroj 
zadržati zaradi uveljavitve odškodninskih ali drugih njego-
vih zahtevkov do najemodajalca.

8.

V najemnino ni zajeto naslednje in se posebej obračunava;

a. Dostava, postavitev in ponovni odvoz stroja

b. Rezervni in obrabni deli stroja/rotor,stator,šobe,kabel za 
priklop stroja/ter popravila stroja na gradbišču.

c. Čiščenje in vzdrževanje ter usposabljanje stroja po vr-
nitvi. 

d. Usposabljanje za uporabo stroja.

9.

Kot pristojno sodišče se stranki dogovorita za izključno pri-
stojnost sodišča v Mariboru.Velja Slovensko pravo. Najem-
nik izjavlja, da za podpis pogodbe o najemu pooblaščen in 
jamči za vso morebitno škodo, ki bi eventualno  nastala.

10.

Najemnik se obvezuje, da bo stroj vrnil skupaj z vsemi pri-
padajočimi deli pravočasno v neoporečnem stanju in čisto. 
Pri vrnitvi stroja se izvede skupna kontrola stanja stroja. Če 
se pri tej kontroli ugotovijo napake, umazanost ali poškod-
be se najemnik obvezuje, da bo v zvezi z odpravo tega, 
nastale stroške poravnal.
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Poslovna enota Ljubljana:
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cesta 30. avgusta  4
1260 Ljubljana – Polje
Tel.: 01-520 00 10

Poslovna enota Maribor – Hoče:
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče – Maribor
Tel.: 02-613 00 00

Kompleten prodajni program izdelkov 
podjetja Lorencic 
najdete na naši internet strani:

Poslovne enote podjetja Lorencic:

www.lorencic.si

www.lorencic.si

Iz
da

ja
te

lj:
 G

ra
db

en
i s

er
vi

s 
Lo

re
nč

ič
 d

.o
.o

.,
 M

ik
la

vš
ka

 c
es

ta
 7

1,
 2

31
1 

S
po

dn
je

 H
oč

e 
– 

N
at

is
 1

/2
01

3 
– 

pr
id

rž
uj

em
o 

si
 p

ra
vi

co
 d

o 
ti
sk

ar
sk

ih
 n

ap
ak

!

Ljubljana-Polje

Spodnje Hoče-Maribor




