


®
potmix® hotbox 1,4-14 tonnia 

PERUSYKSIKKÖ: 
 Kaikki seinät kaksinkertaista 

ruostumatonta terästä, 40 mm:n 
eristys. 

 Säädettävä 
propaanikaasulämmitys, 
lämpötilanäyttö, elektroninen 
sytytys ja ajastintoiminto. 

 Yleislämpö Potmix® Asphalt A8 –
tuotteen lämmittämiseen. 

 Ulkoinen moottori ajoneuvoille, 
jossa ei ole hydrauliikkaa. 

 Mangaaniterästä oleva purkuruuvi. 

 Kaksitaajuuksinen muuttaja 
eteenpäin/taaksepäin, hydrauliikka 
maks. 40 l/min, 160-180 bar. 

 Ulkoinen purkuruuvi (>4,5 tonnia). 

 Ruiskulaite ja hydraulinen pumppu. 

 Suursäkkien avaaja. 

 Hydraulinen luukun avaus, 
neliosaiset luukut. 

 Tärylevyn hydraulinen nostin. 

 Seisontataso taituvilla tikkailla. 

 Lapiolaatikko ja asfalttikouru. 

 Ulkoinen kaasunpoltin. 

 Irrotusaineen ruisku. 

 Käyttöohje suomeksi. 
 

LISÄVARUSTEET: 
 Kaksiosainen säiliö, jossa on kaksi 

purkuruuvia (6-14,5 tonnia). 

 Talvisarja suolalle/soralle. 

 Tukijalat, joissa manuaalinen tai 
hydraulinen korkeudensäätö.  

VUOKRASOPIMUS: 

Joustavat 6, 24 tai 36 kuukauden 

vuokrasopimukset. Huoltosopimus sisältyy 

käyttökatkojen välttämiseksi. Paljon eri kokoja ja 

asiakkaalle räätälöityjä ratkaisuja. Ota yhteyttä 

myyjäämme ja keskustele teille parhaiten 

sopivasta ratkaisusta. 

Ulk. moottori hydrauliselle käytölle Taso ja ulkoinen kaasunpoltin Ohjausyksikkö ajastintoiminnolla 

Yleislämpö ja säkinavaaja Emulsiosäiliö ja —pumppu Ulkoinen purkuruuvi 



®
potmix® asphalt a8 suursäkeissä 

Potmix® Asphalt A8 on kuuma-asfaltti, joka varastoidaan kylmässä ja lämmitetään 

ennen käyttöä (voidaan lämmittää 1-2 kertaa ilman laadun heikentymistä). Asfaltti 

on standardin ABT8 mukaista ja valmistettu EN13108-1 normien mukaan. 

Lisäaineiden ja ainutlaatuisen pakkaustekniikan ansiosta kuuma-asfaltin 

varastoiminen useamman kuukauden ajaksi onnistuu, eikä kuuma-asfaltin laatu 

heikkene. 

Asfaltmassa kuumennetaan Potmix® Hotbox –säiliössä ennen käyttöä optimaalisen 

tuloksen ja helpon käytettävyyden takaamiseksi. Levitetty asfaltti tiivistetään ja 

korjaus on valmis. Liikenne voi jatkua heti. Jos tehdään syvempiä korjauksia (>5 cm), 

on parasta tiivistää asfalttimassa useassa erässä. Toimitamme pohjoismaisille 

asiakkaille Asphalt A8 -tuotetta 1250 kg:n suursäkeissä suoraan Kungsörin tehtaalta. 

Muita tuotteita: 

Potmix® Asphalt Primer Potmix® Asphalt Anti-adhesive Potmix® Asphalt Cleaner 
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Ruotsi 

The Potmix® Hotboxia voidaan käyttää suolan/soranlevitykseen vuoden kylminä 

kuukausina. Levittimiä on manuaalisina malleina, jolloin levitin säädetään ennen 

käyttöä tai ohjausyksiköllä varustettuina, jolloin kaikki voidaan tehdä 

ohjaamosta. Suositeltu raekoko on 5-22 mm. 


