
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH* 
 

Stawka/ 
grupa 

Typ sprzętu podlegającego stawce 
Cena netto 

za 1 rbg 

I 
Sprzęt ogrodniczy i leśny „mały”: kosiarki, wykaszarki, pilarki itp. 

Silniki spalinowe: montowane w w/w urządzeniach; 

100 zł 
(123,00 brutto) 

II 

Kosiarki: Automower, AS-Motor, 
Sprzęt komunalny i ogrodniczy „duży”: traktory, ridery, ZTH, 

Sprzęt budowlany: przecinarki, agregaty prądotwórcze, 
                                zagęszczarki, stopy wibracyjne, wiertnice  itp. 

Ciągniki rolnicze do 50KM:, Kubota, Lamborghini, Deutz, Same 

Sprzęt sprzątający: odkurzacze, szorowarki, myjki ciśnieniowe, itp 

Silniki zaburtowe: Honda; 

Odśnieżarki; Husqvarna, McCulloch, Honda, Stiga, MTD, 

Silniki spalinowe: montowane w w/w urządzeniach; 

120 zł 
(147,60 brutto) 

III 

Ciągniki rolnicze powyżej 50KM: Kubota, Lamborghini, Deutz, 

Minikoparki: Kubota, koparki z silnikami B&S; 

Ładowarki: Manitou 

180 zł 
(221,80 brutto) 

 

Usługi płatne dodatkowo Cena 

Express (naprawa do 48h) + 50% 

Dojazd serwisu do klienta – cena za 1km – dla przejazdów (tam i z powrotem) 
powyżej 40km 

2,4 zł 
(2,95 brutto) 

Dojazd serwisu – cena za kurs – dla przejazdów (tam i z powrotem) do 40km 96 zł 
(118,08 brutto) 

 

Cennik konkretnych usług Cena brutto 

Ostrzenie łańcucha o dł. max 15” (+8zł za demontaż z pilarki) 12 zł (20zł) 

Ostrzenie łańcucha o dł pow. 15” (+10zł za demontaż z pilarki) 15 zł (25zł) 

Nitowanie łańcucha 10 zł 

Ostrzenie noża prostego kosiarki (+10zł za demontaż z kosiarki) 20 zł (30zł) 

Ostrzenie noża wygiętego (bio-clip) lub noża do traktora/ridera 25 zł (35zł) 

Ostrzenie nożyc do żywopłotu (w zależności od długości i skomplikowania) 60-100 zł 

Diagnostyka gaźnika AutoTune z aktualizacją oprogramowania 60 zł 

Diagnostyka komputerowa i odczyt błędów Kubota/Manitou 221,40 zł 

Regulacja gaźnika 40 zł 

Czyszczenie gaźnika + regulacja 80 zł 

Wymiana pompy olejowej w pilarce 60 zł 

Wymiana kosza sprzęgła w pilarce 45 zł 

Naprawa rozrusznika 45 zł 

Instruktaż (z uruchomieniem) maszyny kupionej poza Pilar-Tech 80-300 zł 

Wymiana oleju w silniku 1 cylindrowym (olej płatny dodatkowo) 40 zł 

Wstawienie gwintu sprężynkowego Helicoil M5-M8/świeca 50 zł/80 zł 

Wycena naprawy maszyn z grupy I/II 80 zł/200 zł 

Montaż instalacji kosiarki automatycznej, maszynowo za 1 m.b. z materiałem 7 zł 
 

* cennik obowiązuje od dnia 03.01.2022r. 


