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Straßmayr asfalt- of thermoscontainer AC (E) 

De asfalt of theromscontainer (hotbox) biedt opslag aan 4,8m3 warm asfalt en heeft 
een 80mm dikke wandisolatie.  

Via een gasbrandersysteem wordt het materiaal verwarmd. De emulsietank heeft 
een inhoud van 200 liter. 

Een dieselmotor met elektrostart zorgt voor de aandrijving van de hydraulische 
componenten. 

Deze losse opbouwunit is snel en eenvoudig te monteren. De asfaltcontainer is in 
verschillende uitvoeringen en capaciteiten leverbaar. 

 

Type AC 9000E 

Asfaltbunker inhoud 4.800 l 

Emulsie tank inhoud 300 l 
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Straßmayr asfalt- of thermoscontainer AC 9000E 

 Inhoud van de asfalt- of thermoscontainer (hotbox) ca. 
4,8 m3 (± 9.000 kg) 

 Stalen constructie van de container 
 De isolatie van de asfaltcontainer heeft een minimale 

dikte 80mm 
 Twee geïsoleerde kleppen voor opening van de 

container 
 Met een montageframe waarmee de machine op een 

truck gemonteerd kan worden 

Emulsietank 

De hotbox is uitgerust met extra emulsietank met een inhoud 
van 300 l, geïsoleerd en verwarmd met een verwarmings-
installatie met een gasbrander. 

 Emulsietank capaciteit van ± 300l 
 De installatie van het verwarmen van de emulsie met 

gasbrander 
 Tankniveau-indicator van emulsie 
 Spuitlans met een slang met een lengte van 5,0m 
 Emulsietank is uitgerust met vulaansluiting, 

vulindicator, onderhoudsluik 
 Makkelijke toegang tot de bovenkant van de unit 

doormiddel van twee trappen  
 Bedieningspaneel op een gemakkelijk toegankelijke 

locatie maakt het mogelijk om alle functies van de 
asfaltcontainer te bedienen aan de achterzijde 

 Hydraulisch regelventiel maakt variabele regeling van 
de toevoersnelheid mogelijk, en dus de 
toevoersnelheid van asfalt uit de container 

 Emulsiesproeilans is gemonteerd aan de zijkant van de 
unit zodat deze dicht bij het werk is 

 Optioneel: automatische slanghaspel 
 Thermoscontainer wordt geleverd met de installatie 

van het spoelsysteem van de emulsie-installatie 
 Perslucht wordt uit het pneumatische systeem van de 

auto gehaald en op een drukvat gemonteerd in het 
aandrijfcompartiment 

 Gemakkelijke toegankelijkheid van de 
basissysteemcomponenten biedt een soepele 
ondersteuning voor het dagelijkse onderhoud 

Asfaltafgiftesysteem 

 Transportvijzel levert warm asfalt die hydraulisch wordt 
aangedreven 

 Vijzelaandrijving kan in beide richtingen draaien 
 Variabele snelheid van schroefvijzel 
 Kantelende laadtrechter, gebruikt voor het doseren van asfalt 
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Verwarmingsinstallatie 

 Standaard is deze unit uitgevoerd met een gasbrander en uitgerust met de 
nodige beveiliging 

 Temperatuurregeling handleiding, via de Piëzo-elektrische ontsteker 
 Frame passend voor twee gasflessen met een capaciteit van 33kg 

Aandrijfsysteem 

 De aandrijfeenheid voor het aandrijven van hydraulische apparatuur  
 KUBOTA Dieselmotor 
 hydraulische olietank met niveauglas 

Meerprijs indien direct met machine besteld. 

 Set van 4 poten om de machine eenvoudig van de vrachtwagen te koppelen 
 Automatische slanghaspel met een maximum lengte van zeven meter 
 Extra goot met vijzel voor een soepele uitgifte met een lengte van twee 

meter 

 


