
Firma: agile - trans, s.r.o. Stanoviště vozidla 
ZÁZNAM O PROVOZU VOZIDLA 
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*) Symboly: RU - ručně s urovnáním, RS - ručně s nahozením, NA - násypník, JE - jeřáb, HR - hydraulická ruka, ME - jiný mechanizmus, AJ - autojeřáb. 
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