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De nieuwe generatie gietasfalt-transportsmeltketel 
RGTK 9.000 – RGTK 11.000 

 

Speciaal toestel voor het transport van gietasfalt en mastiek. 

 
 
 

● De watergekoelde  3-cylinder KUBOTA dieselmotor met roetdeeltjesfilter vervult de nieuwe 
reglementering voor uitlaatgassen ‘Stage V’, die vanaf 2019 geldt. 

● Geruisloos en beschermd door de omkasting van de totale aandrijfeenheid 

● Krachtige roerwerkaandrijving door een directe aandrijving met planetaire 4-trapstransmissie 

● Traploze toerentalinstelling van het roerwerk van 0-7 1/min met reverse werking 

● Groot display voor de aanduiding van de temperatuur van het materiaal, het toerental van 
de roeras, de hydraulische druk en diverse werkingstoestanden 

● Verwarming met een Weishaupt mazoutbrander en een bijkomende blazer voor een effectieve, snelle en 
gelijkmatige verwarming van de ketelschaal via de rookgasverdeelkamer incl. temperatuurbegrenzer voor 
de ketelschaal 

● De ketelschaal is gemaakt uit 8 mm, resp. 10 mm sterk speciaalstaal met een zeer lange levensduur 

● Groot laadvermogen door het beperkt  eigengewicht 

● Deze smeltketel onderscheidt zich door de korte ketellengte, de grote binnendiameter in combinatie met de  
beperkte totaalhoogte. 

● Veilig openen van de vulklep door een werkplatform boven de aandrijvingsunit 

● Grote uitlaat met twee hydraulische cylinders voor een snelle lediging van de ketel 

● De smeltketels kunnen op een vrachtwagen, aanhangwagen en oplegger met overeenkomstig 
draagvermogen opgebouwd worden. 

● Zeer goede ketelisolatie en een hoogglanzende bekleding uit V2A plaat 
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Technische gegevens: 
 
Beschrijving RGTK 9000 RGTK 10000 RGTK 11000 

Artikel-Nr. 82090 0010 82100 0010 82110 0010 

Ketelinhoud 9,0 m³ 10,0 m³ 11,0 m³ 

Bouwlengte ca. 4.990 mm 5.390 mm 5.790 mm 

Breedte ca. 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 

Hoogte ca. 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 

Vulklep 1.300 x 800 mm 1.300 x 800 mm 1.300 x 800 mm 

Afvoer 600 x 360 mm 600 x 360 mm 600 x 360 mm 

Eigengewicht ca. 5.300 kg 5.700 kg 6.000 kg 

Vermogen dieselmotor 28,0 kW 28,0 kW 28,0 kW 

Max. koppel (roeras) 40.000 Nm 40.000 Nm 40.000 Nm 

 

 

Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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