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Gietasfalt-transportsmeltketel met verticaal 
roerwerk 500 l tot 6.200 l 

 

Speciaal toestel voor het transport van gietasfalt en mastiek. 

 

 
● Alle smeltketels zijn standaard uitgerust met een geluidsgeïsoleerde Hatz-dieselmotor, hydraulisch 

bediende uitlaat, digitale temperatuurregeling voor het asfaltmengsel en twee propaan-gastanken van 
116 liter. 

● De krachttransmissie van het roerwerk werkt hydrostatisch of via hydraulische motor met aandrijfketting. 
Modellen vanafATK 8 hebben een tweetraps-roerwerkaandrijving. 

● De ketelwand bestaat standaard uit  roestvrij staal. 

● De voordelen van deze serie liggen in de erkende roerwerkaandrijving,  het beperkte eigengewicht, de 
eenvoudige bediening, hoge werkbetrouwbaarheid en de zeer interessante prijs. 

 

 
Levergrootten: 

 
 
Model 

 
           
       Ketelinhoud in liter 

  

                  Model
 

 
              Ketelinhoud in liter 

ATK H 1 500                    ATK H 8 3.400 

ATK H 1,5 750 ATK H 10 4.800 

ATK H 2 900 ATK H 12 5.400 

ATK H 3 1.350 ATK H 13 5.800 

ATK H 5 2.200 ATK H 14 6.200 

 

 
Accessoires aan bijkomende prijs verkrijgbaar 

● Zijdelingse materiaaluitlaat, 300×180 mm, mechanisch bediend, met de korte afneembare glijplaat 
en bedieningshendel. Voordeel:  gietasfalt kan van de zijde van het trottoir afgenomen worden. 

● Zijdelingse materiaaliutlaat, hydraulische bediening 

● Hoogglanzende VA-wand 

● Zwaailichten gemonteerd op het achter-bovenstuk van de gietketel. 

● Hardox 400 bekleding ter hoogte van de  roerhanden 
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● Drie-cylinder Hatz-dieselmotor in plaats van de twee-cylinder motor. 

● Werkschijnwerper 

● Gastanken van 150 liter in plaats van de 116 liter gastank 

● 230 Volt mazoutbrander met 200 Liter mazoutank in plaats van het  gasbrandersysteem 

● Kantelsysteem voor de ketel; tot 500 mm kantelbaar, vanaf het model smeltketel ATK 8 

● Werktuigenkist 

● Stilstandscontrole van het roerwerk en brander-controle in de achteruitkijkspiegel  

● Vlam-controle met herhalingsontsteking compleet met  magneetventielen, in plaats van de  
ontstekingsbeveiliging. 

● Traploze roerwerkaandrijving in combinatie met een sterkere hydraulische motor. Voordeel: hogere 
koppel aan de roerwerkas. Zwaardere gietmassa’s kunnen probleemloos geroerd worden. Het toerental van 
de roeras kan aan het type gietmassa aangepast worden. (Slijtageverminderend!) maximale koppel ca.: 
58.000 Nm (vanaf het smeltketelmodel ATK8) 

 
 

Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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