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Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní společnost. Již na počátku bylo hlavním cílem
firmy poskytnutí kvalitní přepravy. Od svého založení stále rozšiřujeme své služby zákazníkům,
tak abychom byly vždy připraveni vyhovět jejich požadavkům. v současnosti pokračujeme v poskytování
komplexních přeprav včetně nadrozměrných a to jak v rámci EU, tak i mimo ni.
On February 4, 1992 founded Miroslav Hrachovina transport company. From the outset, the main
objective of the company was to provide quality transportation. Since its inception, we are
constantly expanding our services to customers, so we are always ready to meet their requirements.
Currently we provide a complex and secure transportation of oversize cargo.
Am 4.2.1992 gründete Miroslav Hrachovina eine Transportgesellschaft, die zurzeit von seinem Sohn
František geführt wird. Schon am Anfang war das Hauptziel der Gesellschaft, qualitativ hochwertige
Transportdienstleistungen anzubieten. Seit der Gründung der Gesellschaft erweitern wir ständig
das Angebot unserer Dienstleistungen, damit wir fähig sind, die Bedürfnisse unserer Kunden zu
erfüllen. Wir bieten umfassende Transportlösungen an, einschließlich Großraum- und
Schwertransporten, und zwar sowohl in als auch außerhalb der EU.

Služby / Services / Dienste
Dopravní technika

Autodoprava Hrachovina

Equipment

Těžká a nadměrná přeprava

Heavy and oversize transport

Zajištění trasy, doprovodu

Route survey and escort vehicles

Kamionová doprava
Povolení pro nadměrné přepravy

Expresní přeprava

Truck transport
Oversize transport permission
Express transport

Fuhrpark
Großraum und Schwertransporte
Erstellung der Route
LKW transport
Genehmigung für Großraumund Schwertransporte
Eiltransporte

Doprovodná vozidla a povolení
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Zajišťujeme povolení a doprovody nadměrných nákladů po celé ČR a EU dle Vašich požadavků. Veškeré
služby zajišťují pracovníci s bohatými zkušenostmi v tomto oboru Zařídíme pro Vás veškerá nutná
povolení, která jsou potřeba k přepravě nadměrného nákladu. Trvalé povolení pro nadměrné přepravy
máme v České republice, Německu, Rakousku, Francii, Nizozemí a Belgii.
We provide all the permits that are needed for the transport of oversize cargo. We have experience
in almost all of the countries in Europe. We have permanent permits for oversize load in Czech
Republic, Germany, France, Belgium and the Netherlands.
Wir erledigen sämtliche Genehmigungen, die beim Großraum- und Schwertransport erforderlich sind.
Über den Großraum- und Schwertransport sind nicht nur die Gesellschaft und der Kunde in Kenntnis
zu setzen, sondern auch die zuständigen Behörden. Wir haben schon in fast allen europäischen Ländern
Erfahrungen gesammelt – von Westen nach Osten und von Süden nach Norden.

Lehká souprava MAN TGL 8.210

Autodoprava Hrachovina

Lehká souprava slouží k přepravě lehčích nákladů, jako jsou plastové
zásobníky, bazény a lehčí konstrukce. Výhodou je nižší sazba dopravy,
která začíná na 20Kč/km.

3,6t

v: 3,0m
d: 7,0m

2,6t

v: 3,1m
d: 6,0m

Těžká souprava - MAN TGL 12.250
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Pro přepravu obytných kontenerů, případně pro přepravu mobilních domů.
Výhodou je flexibilní využití SOLO/SOUPRAVA se základní sazbou 23Kč/km.
Zákazníci ji velmi často využívaji pro přepravu nadměrných nákladů výškových i šířkových.
v: 3,1m

6t
d: 7,8m

v: 3,1m
d: 7,8m

8t

Podvalník s nájezdy MAN TGX 18.440
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Autodoprava Hrachovina

František Hrachovina
Bylany 123, CZ 538 01
Dispečink:
telefon: +420 605 265 182
eMail: info@hrachovina.cz
Účtárna:
telefon: +420 603 166 772
eMail: uctarna@hrachovina.cz

Šťastnou cestu !

Autodoprava Hrachovina

www.Hrachovina.cz

