
www.tmachinery.cz

Mobilní BLENDER

ZAØÍZENÍ PRO VÝROBU ASFALTU MODIFIKOVANÉHO PRYŽOVÝM GRANULÁTEM 

„MOBILNÍ BLENDER“  

 
Jedná se o mísící zaøízení, do jehož smìšovací nádrže je èerpán asfalt a šnekovým dopravníkem 

dávkován pryžový granulát z násypky, který je k blenderu dopravován ve speciálních pytlích. Ty jsou 

poté pomocí jeøábu postupnì vysypány do násypky. Pryžový granulát je spoleènì s asfaltem míchán 

tak, aby byly zaruèeny požadované vlastnosti a homogenita smìsi pojiva. Èas míchání by mìl být 

pøibližnì jednu hodinu. Poté se již hotové pojivo pøeèerpá do zaøízení obalovny nebo je pøeèerpáno 

do pøilehlé cisterny a následnì odvezeno na požadovanou obalovnu. 

 

 

Název Hodnota Poznámka 

Maximální elektrický pøíkon 70 kW  

Jmenovitý instalovaný výkon elektromotorù 41 kW  

Jmenovité napìtí 400 V TN-C 3PEN 

Provozní teplota okolí 0°C až +40°C  

Tepelný výkon kotle 300 kW Kotel THO 300, max. provozní 

teplota 250°C, obsah náplnì 

67l, max. provozní tlak 4,5bar 

Tepelný výkon hoøáku 145 – 570 kW WL 40 Z-A, provozní tlak 

12bar, øízení provozu 

automaticky 

Spotøeba paliva 48 kg/h ELTO – extra lehký topný olej 

Objem nádrže hotové smìsi 21 m3 Hladina v úrovni 2 stupnì 

žebøíku od horní hrany nádrže 

Šíøka pøevozní 2 500 mm  

Výška pøevozní 2 950 mm  

Délka pøevozní 12 850 mm  

Hmotnost  do 25 000 kg bez asfaltu 
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Maximální elektrický pøíkon 

Jmenovitý instalovaný výkon elektromotorù
Jmenovité napìtí
Provozní teplota okolí
Tepelný výkon kotle
Tepelný výkon hoøáku 145-570 
Spotøeba paliva 48 
Objem nádrže hotové smìsi 21 
Šíøka pøevozní 2 500 
Výška pøevozní

Hmotnost

Hmotnost bez asfaltu Do 25 000 

12 850 mm

2 950 

Délka pøevozní

Délka pøevozní 12 850 

Tepelný výkon kotle

Jedná se  o mísící  zaøízení, do jehož smìšovací nádrže  je
èerpán  asfalt a šnekovým dopravníkem  dávkován pryžový 
granulát.  Pryžový granulát  je spoleènì s asfaltem  míchán
tak, aby byly zaruèeny požadované vlastnosti a homogenita
smìsi pojiva. Poté se již hotové pojivo pøeèerpá do zaøízení
obalovny nebo je  pøeèerpáno do  pøilehlé cisterny a  násle- 
dnì odvezeno na požadovanou obalovnu.  

Zaøízení pro výrobu gumoasfaltových smìsí

Výhody gumoasfaltových smìsí

• Vyšší odolnost smìsí vùèi únavì, trvalým deformacím a trhlinám všeho druhu
• Delší doba životnosti  vrstev vozovky a snížení tlouštìk vrstev nových i opravovaných vozovek
• Vyšší využití jemnozrnných smìsí
• Snížení dopravní hluènosti povrchù vozovek
• Materiálové využití odpadní pryže z ojetých pneumatik

Jedná se o mísící zaøízení, do 
jehož smìšovací nádrže 
je èerpán asfalt a šnekovým 
dopravníkem dávkován pryžový 
granulát. Pryžový granulát je 
spoleènì s asfaltem míchán tak, 
aby byly zaruèeny požadované 
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Množství vyrobené smìsi 90 tun/24 hodin
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