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rychlá příprava asfaltu a snadná manipulace 



 
    
POPIS 

 

   Tento mobilní zásobník LBT 3,5  na horkou asfaltovou směs s kapacitou téměř čtyři tuny je 

navržený tak, aby byl: 

- přepravován trvale nebo jako náklad na skříni nákladního vozidla 

- přepravován jako náklad na tandemovém přívěsu 

      Výhodou tohoto zařízení  je: 

- rychlé a celoroční zajištění výroby horké asfaltové směsi ( cca 2 až 3 hodiny ze studených 

asfaltových ker) a udržování kvality horkého asfaltu až po tři po sobě jdoucí dny (teplota 

řízená termostatem), 

- malá spotřeba plynu, 

- mobilita a snadnost obsluhy a manipulace. 

Poruchy asfaltu můžete opravovat po celý rok. Můžete použít nový nebo frézovaný asfalt nebo 

uložený asfalt ve studené formě (kry). Díky tomu je horká směs zajištěná po celý rok. LBT 3.5 

roztaví tvrdé studené asfaltové kry nebo frézovaný asfalt za dvě až tři hodiny a připraví ho k 

použití jako horkou balenou směs. 

Je vybaven šesti gravitačními vypouštěcími otvory a automaticky regulovanými propanovými 

hořáky.  

Asfalt je také možno naložit na obalovně horní části zásobníku, izolovaným víkem.  

 



 
SPECIFIKACE 

 

Rozměry: D 240 cm x Š 240 cm x 160 cm 

Kapacita: 3,7 tun asfaltu 

Výhřevnost: 58 000 BTU 

Termostat: 38°C - 200°C. 

Nádrž na plyn: kapacita 3x 100 l 

Externí vytápění prostoru plynových nádrží, nezávislé topení  

Nabíječka: C7 Bosch 

Převodník 220/24 V. 

Napájení: 2x baterie 

Bezpečnostní magnetický zámek 

Signalizace: LED maják  

Zapalovač: El. zapalovač s bezpečnostní ochranou 

Plnící otvor: 2x izolované víko, ruční otevírání víka  

Výstupní otvor: 6x gravitační otvor se směrovačem 

Izolace: Silná vrstva vysoce pevné izolace ze skleněných vláken a reflexní kovová vrstva pro lepší a 

hospodárnější vytápění. 

Konstrukce: Plně svařená ocelová konstrukce pláště a prostoru pro ohřev asfaltové směsi. 

Hmotnost: 2 570 kg 



ICP - NAHŘÍVAČ ASFALTU S 
INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM 

Velmi pevné, odolné a spolehlivé zařízení, velmy 

snadná manipulace 



 ZAŘÍZENÍ PRO NAHŘÍVÁNÍ ASFALTU S 

INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM ICP 30-200 

různé kapacity nahřívání  



  
POPIS 

 

S tímto lehkým a rychlým sekvenčním nahřívačem nahřejete asfalt na opravu během  

5-9 minut (v závislosti na venkovní teplotě a vlhkosti / větrnosti), až 3,7 m2 v jednom nahřívání. 

Mimořádně snadná manipulace v místě výkonu ( stačí 1–2 zaměstnanci) 

4x samoregulační topné zóny, výběr dle velikosti opravy. 

Přepravu IC je možné provádět na jakékoliv ploše 160x300 cm, nosností 280 kg (plocha nákladního 

vozidla nebo malého osobního přívěsu).  

 

SPECIFIKACE 

 

Rozměry topné plochy 252x150 cm 

Hmotnost: 280 kg (bez plynových lahví) 

Kapacita příjmu až max. 4 lahve na plyn a´ 12 kg 

Integrovaný řídicí systém pro plynový a elektrický systém 

Hasicí přístroj 

Ovládací panel s indikátorem tlaku plynu a baterie 

Individuální regulace čtyř zón 

Integrovaný konektor nabíječky baterií 

Barva: oranžová / zinek / hliník nebo kompletní chromovaná konstrukce 

Pokyny pro práci se školením v ceně 

Rychlý servis (24hodinový servis) a náhradní díly  



                                                  

                                                  

1. TANDEMOVÝ PŘÍVĚS - (ŠICH TRAILER) SITA TD10 ALA 

           max. povolená rychlost 80 km / h 

           povoleno max. celková hmotnost 10 t 

 

    

 

 

 

 

 

 

 2. MALÝ PŘÍVĚS (MULTITRANSPORTER 3016) 

           max. rychlost 120 km / h 

           povoleno max. celková hmotnost 750 kg 

 

 

3. NÁKLADNÍ 

VOZIDLO 

můžete použít i vlastní starší přepravní zařízení 


