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Bitumensproeimachine SMA 500GM 

  
Voor het sproeien van kleeflaag en bitumenemulsie’s  

 

  
● Bitumensproeimachine, op tandem-aanhanger, met een geïsoleerde emulsietank 500 l, 

inclusief voertuigverlichting, koppeling voor personenwagen, maximale rijsnelheid 100 
km/h 

● Bindmiddelpomp met overdrukventiel en hydraulische aandrijving; hierdoor is het terugzuigen en 
circuleren van het bindmiddel mogelijk; geen directe aandrijving via riemen. 

● De uitlaatgassen van de dieselmotor verwarmen de bindmiddelpomp en de 500 l opzettank wordt door 
een propaangasbrander verwarmd. De manuele gasbrander is met alle veiligheitsvoorzieningen en 
een Piezo-ontsteking uitgerust. 

● De geïsoleerde opzettank heeft een afneembaar deksel met mangat, thermometer en een VOL-
LEEG niveaumeter met vlotter. 

● Voor de reiniging van de bindmidelpomp en de bitumenslangen heeft het toestel een 
luchtdruktreinigingssysteem met kleine compressor en een oplosmiddelspoelsysteem ter beschikking. 

● Bij de levering horen een 5m-lange sproeislang en een sproeilans om het bindmiddel aan te brengen. 
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Technische gegevens: 
 

Omschrijving 

 

SMA 500GM op aanhangwagen 

 

SMA 500GM stationair 

Artikel-Nr. 018M 0000 018M 0000 

Dieselmotor merk: Hatz 1B20 met electrostart merk: Hatz 1B20 met electrostart 

Motorvermogen 3,1 kW bij 3.000 1/min 3,1 kW bij 3.000 1/min 

Aandrijving emulsiepomp hydraulisch hydraulisch 

Max. debiet van de 
bindmiddelpomp ca. 

16 l/min 16 l/min 

Vermogen van propaangas-
verwarmingssyteem ca. 

20 kW 20 kW 

Propaan-gasfleshouder voor een 11 kg propaan-gasfles voor een 11 kg propaan-gasfles 

Luchtdrukreinigingssysteem electrische compressor met 20l 
drukvat 

elektrische compressor met 20l 
drukvat 

Lengte ca. 3.800 mm 2.200 mm 

Breedte ca. 1.700 mm 1.200 mm 

Hoogte ca. 1.600 mm 1.100 mm 

Eigengewicht ca. 880 kg 450 kg 

Toelaatbaar totaalgewicht 1.300 kg —– 
 

 

Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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