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OFERTA

WYPOSAŻENIE

To suszarka i mieszalnik bębnowy w jednym. 

Urządzenie pozwala na produkcję mieszanek na 

gorąco i ciepło poprzez dodatkową przystawkę 

Green Pack. Astec posiada szeroką gamę roz-

wiązań podwójnych bębnów, dzięki którym moż-

na dozować do 65% destruktu. Samoczyszczący 

się bęben zmniejsza gromadzenie mieszanki 

w mixerze, a hydrauliczne drzwi zapewniają 

bezpieczny dostęp do zewnętrznej komory z zie-

mi.

Double Barrel

Został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej obsłudze i kompatybilności do każdego typu 

wytwórni. Korzyści ze stosowania technologii mieszanek WMA to mniejsze zużycie energii, niższa 

emisja zanieczyszczeń, eliminacja oparów i uciążliwego zapachu. Mieszanki na ciepło pozwalają 

na produkcję i rozkładanie w znacznie niższej temperaturze niż w przypadku produkcji tradycyjnej. 

Niższa temperatura i wytworzenie się mikroskopijnych pęcherzyków pary wodnej obniża lepkość 

asfaltu, co pozwala na swobodne mieszanie, układanie i zagęszczanie masy.

Green Pack 
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®Pojazd do transportu materiałów SB-1500 Roadtec Shuttle Buggy  

ma niską wagę i węższy rozstaw kół. Może pomieścić do 15 ton 

mieszanki asfaltowej, umożliwiając rozładunek pojazdów ciągną-

cych zaraz po ich przybyciu. Zmniejsza to znacznie koszty trans-

portu. SB-1500 wyposażona jest w kosze zsypowe na końcu lub 

opcjonalną głowicę zbierającą. Posiada również opatentowany 

ślimak, który miesza materiał tak, aby temperatura materiału była 

jednakowa w miejscu rozprowadzenia.

Dwustopniowy przedni przenośnik ładunkowy z odchyleniem 60° 

w obie strony, zapewnia dużą ładowność. 

RX-600e/ex to 675 KM frezarka dostępna z 4-śladowymi zespo-

łami lub opcjonalnymi 3-śladowymi zespołami. Ta lekka, wszech-

stronna maszyna pozwala operatorowi na cięcie do 13” (33 cm) 

głębokości oraz 6'3” (1.9 m), 6'7” (2 m) lub 7'2” (2.184 m) szero-

kości. RX-600e jest bardzo zwrotny w warunkach miejskich. 

FB-100e jest skonstruowany w sposób solidny, niezawodny i trwa-

ły. Przy udźwigu wynoszącym 14 000 funtów (6 350 kg) maszyna 

ta ma dwukrotnie większą wytrzymałość niż konkurencyjne mode-

le. Teleskopowa głowica miotły, montowana z przodu, umożliwia 

operatorowi szybką zmianę mioteł. Hamulce olejowe są standar-

dowo montowane w maszynie, aby zwiększyć trwałość i obniżyć 

koszty eksploatacji. FB-100e jest napędzany przez 74-konny silnik 

Kubota Tier 4.

Układarka BF 400 może być używany do poszerzania, konserwacji i napraw dróg. Wszystkie rodzaje gleby, 

żwiru, asfaltu i betonu mogą być układane za pomocą BF 400. Stopień, wysokość i szerokość można regulować 

hydraulicznie. Maszyna może być wyposażona dodatkowo w hydrauliczną szczotkę boczną do czyszczenia 

obszaru roboczego lub uniwersalną płytę adaptera do połączenia z ładowarką kołową lub ciągnikiem.

RP-190e to mocna, ogumiona układarka do prac drogowych. Sie-

dzenia podwójnych stanowisk operatora mogą wysuwać się hy-

draulicznie poza boki maszyny, aby operator miał doskonały 

widok z boku maszyny. Czterostronnie regulowane fotele operato-

ra wyposażone są w system kontroli jazdy zapewniający najwyż-

szy komfort. Poziom hałasu w układarkach Tier 4 Roadtec należy 

do najniższych w branży dzięki wentylatorom o zmiennej prędko-

ści. Układarki Roadtec są wyposażone w standardowe systemy od-

prowadzania spalin dla obszaru operatora.

Recykler / Regenerator SX-5e Roadtec średniej wielkości, wyposa-
®

żony jest w nowy silnik Cummins  QSG12 o mocy 513 KM 

(382 kW). Ważąc mniej niż 58 000 funtów (26 308 kg), SX-5e jest 

zwinny, a jednocześnie mocny. Hydrostatyczny napęd frezu o wy-

sokim momencie obrotowym i różnych prędkościach cięcia, za-

pewniają wydajność zarówno w stabilizacji gleby, jak i regenera-

cji asfaltu. 

Zarówno frezarki RX-700e/ex, jak i RX-900e/ex mogą być wypo-

sażone w przykręcane pakiety, które pozwalają na ich wykorzysta-

nie do recyklingu na zimno (CIR). Ponieważ obie maszyny są dwu-

kierunkowe, oznacza to, że można nimi ciąć do przodu lub do tyłu, 

łatwo jest przełączyć się na również na konfigurację cięcia w dół. 

Cięcie w dół poprawia kontrolę rozmiaru materiału i jest korzystne 

w recyklingu na zimno. Dodatkowo zamontowana jest belka natry-

skowa na obudowie noża w celu wtryskiwania emulsji lub spienio-

nego asfaltu do obudowy noża. Dodatek jest następnie dokładnie 

mieszany z frezowanym materiałem za pomocą bębna tnącego 

i może być pozostawiony w zasobniku lub podawany przez prze-

nośnik bezpośrednio do rozkładarki.

Rozściełacz RP-190eShuttle Buggy

Frezarka asfaltu RX-600e

Zamiatarka samojezdna FB-100e

Układarka do poboczy BF-400

Recykler SX-5e

Frezarka do recyklingu na zimno RX-900e

 OFERTA DZIAŁU MASZYN DROGOWYCH WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH

Dostępne w trzech rozmiarach, zaprojektowane dla maksymal-

nych zdolności produkcyjnych 80, 130 lub 175 ton na godzinę. 

Wytwórnie Nomad przeznaczone są do relokacji, a przy tym ce-

chują się trwałością i niezawodnością. Spełniają wymagania ma-

łych, średnich i dużych projektów, do których niezbędne są wyso-

kiej jakości mieszanki asfaltowe na gorąco.

Nomad 80 – 175 t/h

Astec Voyager jest oparty na sprawdzonym mieszalniku bębno-
®

wym Double Barrel , dzięki któremu możemy dozować do 50% 

destruktu. Dzięki rzeczywistej wydajności produkcyjnej nawet do 

180 ton/godz. Wytwórnia spełnia oczekiwania najbardziej wy-

magających projektów. Pomimo względnie małych gabarytów, 

instalacja zapewnia duże możliwości produkcyjne mieszanek 

w technologii na gorąco i ciepło, a każdy komponent ma na celu 

zmaksymalizowanie jakości wytwarzanej masy, przy jednoczes-

nym zachowaniu mobilności. 

Voyager 120 – 180 t/h

Najnowsze przenośne urządzenie o ogromnej wydajności, wy-

twarzające mieszanki mineralno – asfaltowe w technologii HMA 

i WMA. Instalacja ta została wyposażona w mieszalnik Double 
®Barrel , zasobniki na kruszywo, przesiewacz z pochyłym przeno-

śnikiem, kontener z filtrami workowymi, pojemnik wyrównawczy, 

przenośnik masy i sterownię. W opcji możliwe jest dostarczenie 

zbiorników na asfalt, destrukt, paliwo czy mączkę.

Six Pack 200 – 400 t/h

To najnowocześniejsza przenośna instalacja do produkcji MMA. 

Astec zaprojektował tą wytwórnię dla klientów, którzy nie muszą 

często się przemieszczać i nadal chcą czerpać korzyści z szybszej 

i bardziej ekonomicznej konfiguracji. M-Pack został stworzony ja-

ko zestaw modułów, które są transportowane ciężarówkami, a na-

stępnie montowane na miejscu. Wytwórnia zapewnia pełnowy-

miarowe sterownie, duże silosy, wysoką wydajność i doskonały do-

stęp przy konserwacji.

M-Pack 200 – 600 t/h


