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Hyresprislista för Rannes Byggservice   

Pris exklusive moms (inkl. inom parantes). Priserna gäller till 2021-04-30. 

 

Minigrävare Bobcat E10 

Kabelskopa, grävskopa och planeringsskopa ingår. Det finns två likadana grävmaskiner, en utan 

tilt och en med tilt på snabbfästet vilket gör samtliga skopor tiltbara. Valbart tillbehör för 

grävmaskinen med tilt är en tjälkrok (80 (100) kr/dygn). En tjälkrok är utmärkt att ”plocka” 

mindre stubbar och rötter. Det ingår 8 drifttimmar per hyresdag vilket räcker gott i de flesta fall, 

extra timmar 80 (100) kr/h.      

   1 dag dag 2 - 5 Vecka (7d) 

Bobcat E10 (utan tilt)  920   (1150) 840  (1050) 4600 (5750)  

Bobcat E10 (med tilt)  1000 (1250) 880 (1100) 5000 (6250) 

 

Självlastande minidumper Canycom SC75 – Hyr en minigrävare och få 10 % rabatt på 

hyran av minidumpern! 

En självlastande minidumper med stark 22 hk subarumotor. Klarar lätt en last på 750 kg. 

Lastaren har ett 180 grader svängbart flak. Det ingår 8 drifttimmar per hyresdag, extra timmar 

80 (100) kr/h. Priset utan rabatt: 

   1 dag dag 2 - 5 Vecka (7d) 

Canycom SC75  840 (1050) 760 (950) 4200 (5250) 

Canycom SC75 ihop med minigrävare 756 (945) 720 (900) 3780 (4725) 

 

Minidumper - Hyr en minigrävare och få 20 % rabatt på hyran av minidumpern! 

Två små smidiga minidumprar. Perfekt ihop med en minigrävare. Både grävmaskin och 

minidumper får plats på samma släp och kan därmed levereras ihop. Priset utan rabatt: 

   1 dag  Vecka (7d) 

Belle 300   400 (500)  2000 (2500) 

Belle 300 ihop med minigrävare 320 (400)  1600 (2000)  

H-Max   500 (625)  2500 (3125) 

H-Max ihop med minigrävare 400 (500)  2000 (2500)  

 

Markduk – Just nu 20 % rabatt vid köp av 20 kvm eller mer. 

Markduk/fiberduk av N2 kvalité. Finns i två och fyra meters bredd. Pris utan rabatt: 12 (15) 

kronor/kvm. 

 

Övrig utrustning   1 dag  Vecka (7d) 

Markskydd, pris per styck  16   (20)  80     (100) 

Stor markvibrator, 168 kg  240 (300)  1200 (1500) 

Stor markvibrator, 141 kg  240 (300)  1200 (1500) 

Liten markvibrator, 75 kg, elmotor 160 (200)  800   (1000)  

Liten markvibrator, 58 kg  160 (200)  800   (1000) 

Gummiduk till ovan padda  40   (50)  200   (250)  

Betongblandare  160 (200)  600   (750) 

Bilningsmaskin  200 (250)  1000 (1250) 

Jordborrmaskin, borr ingår.  320 (400)  1600 (2000)  

Motorkap/stenkap*  160 (200)  800   (1000) 
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Planlaser   160 (200)  800   (1000) 

Tippsläp, 3000 kg  600 (750)  3000 (3750)  

 

Grävjobb 

Mindre grävjobb utföres i mån av tid. Många jobb ger rätt till RUT-avdrag på 50 % (se 

info nedan). Jag har precis köpt in ett 3 tons tippsläp så jag kan erbjuda en 

helhetslösning där jag även hämtar jord/grus eller liknande och transporterar bort det 

överblivna materialet till tippen. 

 

Rut 

Du som kund behöver inte göra någonting, allt sköts av Rannes Byggservice. Du 

använder rut-avdraget genom att vi gör ett avdrag på 50% av arbetskostnaden på 

fakturan. Avdraget benämns som “Arb kostnad” och längst ner på fakturan summerat 

som “Skattereduktion”. När du sedan har betalat fakturan till Rannes Byggservice begär 

vi utbetalning från Skatteverket på summan som benämns som skattereduktion på 

fakturan. Om Skatteverket beviljar utbetalning till oss förifylls beloppet i din 

inkomstdeklaration. Du får besked från Skatteverket på varje ansökan från oss. 

 

Leverans 

Minigrävaren och den självlastande minidumpern både levereras och hämtas från dig 

eller ditt företag. Vid leveransen ingår en genomgång av maskinen. Jag har en stor 

skåpbil och stort släp så jag får med allt du behöver på en leverans. 

Startavgift 200 kr, 100 kr per påbörjad mil (räknas från Varberg centrum).  

Prisexempel leveranskostnad inkl. både lämning och hämtning: 

Varberg centrum, Trönninge, Gödestad, Gamle Köpstad  = 300 kr. 

Veddige, Rolfstorp, Morup = 400 kr. 

Frillesås, Falkenberg = 500 kr. 

Kungsbacka, Slöinge, Älvsered = 700 kr. 

Kinna = 800. 

Halmstad = 900. 

 

De övriga maskinerna kan hämtas ifall ni hellre önskar det. De små markvibratorena går 

in i bagaget på en vanlig bil. 

 

Försäkring - minigrävare 

Minigrävarna och tippsläpet är helförsäkrat. Försäkringen ingår i hyran, hyrestagaren 

står dock för självrisken vid eventuell skada eller förlust. Självrisk 1/10 prisbasbelopp.  

Övriga maskiner är inte försäkrade men är stöldmärkta med märk-DNA. Försäkring för 

hyresmaskiner ingår ofta i hemförsäkringen.  

 

Tvätt 

Maskinerna levereras tvättade. De återlämnas tvättade och i samma skick som ni mottog 

dem. För tvätt av ej tvättat maskin debiteras 240 (300) kr.  
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Drivmedel 

Maskinerna levereras fulltankade. Ni behöver inte tanka maskinerna men det förbrukade 

bränslet debiteras till självkostnadspris. 

 

*Vid hyra av motorkapen tillkommer kostnad för slitage av diamantklinga och 

drivmedel (Aspen 2T).  


