potmix® hotbox från 1.4 till 14 ton

Extern motor för hydraulikdrift

Ståplattform & ext. gasbrännare

Styrenhet med timerfunktion

Allround-värme & knivkors

Emulsion tank & pump

Extern utmatningsskruv

BASENHET:
 Alla sidor med 40mm isolerade
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dubbelväggar av rostfritt stål.
Reglerbar propangasuppvärmare
med temperaturvisning, elektronisk tändning och timer-funktion.
Allround-värme för återuppvärmning av Potmix® Asphalt
A8.
Extern motor för fordon utan hydraulik.
Utmatningsskruv av mangan stål.
Tvåfrekvens-omriktare framåt/
bakåt; hydraulik max. 40l/min, 160180 bar.
Extern utmatningsskruv (>4.5 ton).
Klisterspruta med hydraulisk pump.
Knivkors för storsäckar.
Hydraulisk lucköppning med fyrdelade luckor.
Hydraulisk lift för vibroplatta.
Ståplattform med nedfällbar stege.
Skyffellåda & asfaltränna.
Extern gasbrännare.
Släppmedelsspruta.
Arbetsmanual på svenska.

EXTRA UTRUSTNING:
 Tvåkammar-behållare med två ut-

matningsskruvar (6-14.5 ton).

 Vinterspridare för salt/grus.
 Stödben med manuell eller hydrau-

lisk höjd-justering för förvaring av
tom Hotbox

HYRESAVTAL:
Fullständig flexibilitet med hyresavtal på 6, 12 eller 24-månader. Serviceavtal ingår för riskminimering av driftstopp. Vi erbjuder ett stort antal storlekar med kundanpassade lösningar — kontakta
våra säljare för att diskutera vad som passar er
bäst.

potmix® asphalt a8 i storsäck
Potmix® Asphalt A8 är varmasfalt som förvaras i kallt tillstånd för att sedan
åter-uppvärmas innan användning (kan uppvärmas 1-2 ggr utan inverkan på
kvalitet). Asfalten är en standard ABT8 tillverkad enligt EN 13108-1 normer.
Med tillsatser och vår unika förpackningsteknik möjliggörs förvaring av varmasfalt i flera månader utan att göra avkall på varmasfaltens kvalitet.
Asfaltmassan värms upp i en Potmix® Hotbox innan användning för optimalt
resultat och underlättad utläggning. Den utlagda asfalten komprimeras och
reparationen är omgående klar för trafik. Vid djupare lagningar (>5cm) är det
fördelaktigt att komprimera asfaltmassan i omgångar. Vi levererar Asphalt A8
i 1250 kg storsäckar direkt från fabriken i Kungsör till kunder i hela Norden.
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Relaterade produkter:

Potmix® Asphalt Primer

Potmix® Asphalt Anti-adhesive

Potmix® Asphalt Cleaner

Potmix® Hotbox kan även enkelt omvandlas till en salt/grus spridare för årets
kallare månader. Tillvalet spridare finns i manuellt utförande där spridaren
ställs in innan användning eller med styrningsenhet där allt kan kontrolleras
inifrån förarhytten. Rekommenderad gruskornstorlek är 5-22 mm.
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